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Роль ліцею в реалізації учня як особистості 
 

Коміренко Михайло Митрофанович, 

учитель фізики, директор 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «вчитель-методист», 

почесне звання «Народний вчитель України» 

 

Я, разом з працівниками ліцею створив школу, випускники якої 

прославляють її не тільки в Україні, а й в усьому світі. 

В 1962 році в мальовничій місцевості, на окраїні міста Фастова, на території 

6 га була збудована нова, типова школа-інтернат, в яку було переведено 

Бишівську восьмирічну школу-інтернат. В її межах парк, садок, дослідні ділянки, 

повномасштабний стадіон, квітники, спальні та господарський двір. 

До послуг ліцеїстів 24 класи та класи-кабінети, спортзал, актова зала на 350 

місць, їдальня, спальні на 240 учнів, медблок з тренажерним обладнанням, 

теплиця, бібліотека (близько 30000 примірників), читальний зал на 60 місць, два 

комп’ютерні класи з мережею Інтернет тощо. 

Навчання, проживання, харчування в ліцеї безкоштовне. 

Багато разів змінювала школа свою назву, але не міняли своєї суті – 

забезпечення права дитини на здобуття середньої освіти, на всебічний розвиток 

особистості. В 1991 році, за ініціативи ректора НПУ імені М.П.Драгоманова 

академіка М.І.Шкіля, завідуючого Київським обласним управлінням освіти 

Скрипченка В.І. та автором цієї статті було створено в м. Фастові Фастівський 

ліцей-інтернат з поглибленим вивченням математики, фізики, хімії та біології. 

Це був перший навчальний заклад нового типу на Фастівщині, де мали змогу 

навчатися обдаровані діти з усієї Київської області та інших областей. 

Ліцей швидко завоював популярність серед учнівської молоді та їх батьків. І 

покотилась слава про добрі справи в ліцеї, досвідчених учителів, турботливих 

вихованців та розумних учнів далеко за межами навіть області. Щороку сотні 

дітей з різних куточків України приїжджають до нашого закладу з однією метою: 

успішно здати вступні випробування та стати ліцеїстом. 

Головною метою ліцею є задоволення потреб громадян, суспільства і 

держави у загальній середній освіті понад державний стандарт, виховання і 

розвиток здібних, творчо обдарованих дітей, підготовка їх до вступу у вищі 

навчальні заклади, надавати початкові навички в науковій, дослідницькій роботі. 

Головними завданнями працівників ліцею є: 

• Виховання морально і фізично здорового покоління; 

• Створення сприятливих умов для самовираження особистості в різних 

видах діяльності, розкриття і примноження позитивних природних нахилів, 

здібностей, обдарованості; 
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• Розвиток творчої громадсько-активної особистості, яка володіє 

нестандартним мисленням, уміє створювати нове, здатної до самоаналізу 

саморозвитку та відстоювання власної позиції, особистості готової до трудової 

діяльності та відповідальності за свої вчинки; 

• Надання найбільш здібним і обдарованим ліцеїстам можливості для 

реалізації індивідуальних творчих запитів, самостійного вибору предметів для їх 

поглибленого вивчення, оволодіння системою знань та практичних умінь і 

навичок наукової, дослідницько-експериментальної, та окремих видів робіт з 

комп’ютерною технікою. 

• Створення інноваційного навчального закладу у системі безперервної 

освіти «Ліцей – вищий навчальний заклад». 

В 1995 році ліцей здобув звання «Кращий заклад освіти Київщини», в 2000 

році наказом Міністра освіти і науки України створено навчально-науковий 

комплекс у складі НПУ імені М.П. Драгоманова та Фастівського ліцею-інтернату, 

вже шість років здійснює дистанційне навчання з української мови, англійської 

мови, математики, фізики, хімії, біології університет «Києво-Могилянська 

академія», тісні зв’язки існують з національним університетом імені Т.Г. 

Шевченка, Національним університетом «Київський політехнічний інститут», 

Національним медичним університетом імені О. Богомольця та багатьма іншими 

університетами України. 

Навчають і виховують дітей в ліцеї досить висококваліфіковані та талановиті 

педагоги: 

• Народний учитель, Соросівський грант – 1; 

• Вчитель-методист – 2; 

• Старший вчитель – 15; 

• Вчитель вищої категорії – 25; 

• Вчитель І категорії – 7. 

Рівень методичного, технічного, комп’ютерного оснащення ліцею досить 

високий. Ліцей працює за кабінетною системою навчання. Оснащення кабінетів 

відповідає вимогам. Ліцей, при потребі, використовує для різних досліджень 

лабораторії НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Все це забезпечує гармонійний розвиток та освіченість ліцеїстів. Він хоче 

вчитися в ліцеї. Випускник ліцею має такі знання, що без проблем може вступити 

до вузу. Це підтверджує досвід: протягом 25 років всі випускники ліцею стали 

студентами вузів України та ближнього і дальнього зарубіжжя. 

Цікавим і змістовним для ліцеїстів є і сам навчальний процес. Окрім, власне, 

уроків та самопідготовки вони займаються науково-дослідницькою роботою, 

відвідують спецкурси, дистанційне навчання, яке проводить Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», навчаються на різних курсах, 

проводять практичні роботи в ліцеї і педуніверситеті беруть участь в олімпіадах, 

що проводять університети міста Києва, слухають лекції науковців, беруть участь 

у змаганнях – ліцейських, обласних, республіканських, міжнародних, малюють, 
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пишуть вірші, перемагають в спорті, їздять на екскурсії, мріють про краще 

майбутнє України. 

Наукові працівники, які проводять спецкурси, дистанційне навчання з 

ліцеїстами: 

1. Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: 

• Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри вищої математики, декан фізико-математичного факультету. 

• Січкар Тарас Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

відповідальний за наукову роботу кафедри, професор кафедри загальної та 

прикладної фізики, відмінник народної освіти України, соросівський доцент. 

• Мегалінська Ганна Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

біології факультету природничо-географічної освіти та екології. 

2. Національного університету «Києво-Могилянська академія»: 

• Братик Михайло Васильович, старший викладач кафедри фізико-

математичних наук факультету природничих наук. 

• Ожоган Василь Михайлович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови факультету гуманітарних наук. 

• Кобченко Наталя Віталіївна, старший викладач кафедри української мови 

факультету гуманітарних наук. 

Ось так в напруженій праці ліцеїст оволодіває наукою про природу і 

суспільство тобто стає особистістю. Наслідками плідної їх праці є друковані 

видання науково-дослідницьких робіт, які займали призові місця в області і 

республіці і особливо збірники віршів і прози «Політ душі», «Пролісок», 

«Прозована тінь душі», «Словами вилита душа» і інші. 

В цих збірниках автори пізнаючи красу образного слова, навколишній світ, 

культуру, традиції та звичаї українського народу, юні автори усвідомлюють, що є 

вічні духовні цінності, заради яких живуть люди на землі. Їх щирі рядки, 

продиктовані серцем, народжені душею, польотом фантазій, особистісними 

відчуттями, емоційними сплесками. Прагнення дітей бути практичними до 

сучасності їх спроби проаналізувати реалії вдало знаходити своє вираження в 

творчості, просто і переконливо. Все це сприяє розвитку і вираженню творчої 

особистості. 

Найкращим виразом правильності вибраного шляху розвитку працівниками 

ліцею є судження самих ліцеїстів. 

Музика Лілія: «Раніше я навчалась в сільській школі. Вона в мене найкраща, 

та до ліцею їй далеко. Для мене ліцей, це той вогник, який світить нам серед 

нічної темряви. Багато учнів зігрівають свої душі біля цього вогника, вони 

знайшли тут ще одну домівку у другому колективі забуваються всі проблеми і 

складаються найсприятливіші умови для навчання. А вчитись тут дуже цікаво. З 

ними працюють висококваліфіковані вчителі, вони всі прагнуть передати нам свої 

знання і вміння. Для цього створені всі умови: безкоштовне харчування та 

проживання, затишні спальні і класи, щоденно, до пізнього вечора, працює 
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бібліотека з казковою читальною залою, де учні полюбляють проводити 

позаурочний час. Тут піклуються і про здоров’я учнів. При ліцеї є медичний 

центр. Тут часто проводять різні ігри і змагання. Щороку проводиться 

всеукраїнський чемпіонат з КРОКСу, в якому команда ліцею посідала призові 

місця. Та головне не перемога, а саме гра, спілкування, взаємопорозуміння з 

учнями з усіх куточків України. 

Потрапивши в ліцей я отримала путівку в життя. Тепер я маю змогу 

поступити до вузу адже знання мені дають добрі. Я впевнена, що в ліцеї ростуть і 

вчаться потрібні державі люди, які в майбутньому можуть навести лад в країні. 

Ліцей мені все – і друзі, і знання, і захоплення і почуття. Тут сформувався 

мій світогляд, тут я зрозуміла сенс життя і праці, тут сформувалась моя 

особистість. 

Я не уявляю себе без ліцею, бо в ньому зібрані всі зірочки, які колись 

загоряться яскравими зорями на небосхилі України. А табличка «Кращий заклад 

освіти Київщини» буде виправданий сотні тисяч разів». 

Алла Удод: «Наші учні виховуються у вірі, надії та любові». 

Олена Дубровська: «Нас об’єднав Фастівський ліцей. Завжди радісно їхати 

на уроки, кожен день приносить щось нове, неповторне. Ми з’ їжджаємось після 

вихідних чи канікул мов до рідної домівки». 

Євгенія Черевко: «За ліцеєм майбутнє. Тільки така школа сформує грамотну, 

культурну, здорову і працьовиту особистість». 

Дар’я Потапенко: «Сказати чесно, було б дуже важко звикнути до навчання і 

жити далеко від батьків, якби не тепло душ людей, які оточують нас. Нам 

безмежно пощастило з учителями і вихователями, які постійно поруч. Часто 

дивуєшся, як ці люди знаходять час для кожного, розуміють наші проблеми, адже 

нас так багато і кожен потребує особливого підходу. Здається терпіння, доброта і 

ласка наших наставників безмежна. 

Ми дуже горді тим, що в нашій школі – дружній колектив учнів і вчителів. 

Головне те, що ми засвоїли: не можна бути байдужими ні до проблем шкільних, ні 

до проблем суспільства, ні до проблем особистих». 

Халевко Юлія: «Ліцей дає знання, розширює мій світогляд, розвиває логічне 

мислення та ерудицію. Ліцей – це скарбниця, і кожен, хто бажає, черпає з неї 

скарби». 

Недашківська Вікторія: «Ліцей – це навчальний заклад, який став частиною 

мого життя». 

Пасічник Ірина: «Ліцей дав мені не лише знання, а й вихованість, чесність, 

доброзичливість». 

Підгурська Юлія: «Я люблю ліцей за те, що він має таких вчителів, які стали 

нам за рідних, за його турботу про нас. Мабуть, якби я не перейшла в ліцей, то 

ніколи б не отримала такої насолоди від навчання». 

Борис Олена: «Вчитись тут – означає вийти в світ нормальною освіченою 

людиною. Я б дуже хотіла навчатись тут завжди». 
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Літошенко Катерина: «Люблю вимогливих вчителів і завзятих своїх друзів. 

Одні прикладають свої зусилля, щоб навчились, щоб робили найскладніші 

завдання, а другі із завзяттям стараються їх виконати». 

З уст ліцеїстів випливає, що наш ліцей – це затишна домівка, де кожен 

учень, кожен учитель, кожен батько чи мати почуваються господарем, де йому 

комфортно, де його почують, зрозуміють і підтримають. 

Наші ліцеїсти стають лідерами, людьми з активною життєвою позицією, які 

не тільки бачать проблеми навколишнього життя, а й уміють їх визначати та 

знайти шляхи їх розв’язування. Ліцей виховав гідних людей для яких поняття 

честі, гідності, відданості є святими. Все це підтверджується наслідками роботи 

педагогів ліцею. 

За 25 років свого існування ліцей випустив 1366 учнів, з них заклад 

закінчили з золотою медаллю 194 учні, срібною медаллю 190 учнів. Всі 

випускники ліцею є студентами різних вузів України, а саме: 

№ Назва вузу Кількість 

1. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 251 

2. Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» 

343 

3. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка 133 

4. Національна академія аграрних наук України 77 

5. Національний медичний університет ім. О.Богомольця 63 

6. Вінницький національний медичний університет ім. М.Пирогова 13 

7. Національна академія Служби безпеки України 9 

8. Національна академія внутрішніх справ  22 

9. Харківський національний університет внутрішніх справ 9 

10. Національний університет цивільного захисту України 6 

11. Заклади харчових технологій 51 

12. Національний авіаційний університет 34 

13. Національний транспортний університет 37 

14. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 37 

15. Фінансово-економічні заклади 96 

16. Державний економіко-технологічний університет транспорту 64 

17. Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя 4 

18. Національний університет державної податкової служби України 21 

19. Ірпінська фінансово-юридична академія 20 

20. Київський національний лінгвістичний університет 14 

21. Міжрегіональна Академія управління персоналом 20 

22. Педагогічний інститут Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки 

2 

23. Московський фізико-технічний інститут  5 

24. Київська державна академія водного транспорту  

ім. П. Конашевича-Сагайдачного 

18 

25. Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана 36 
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26. Заклади технологій та дизайну  16 

27. Київський національний університет будівництва і архітектури 21 

28. Вузи ближнього зарубіжжя 3 

29. Київський національний університет культури і мистецтв 4 

30. Державний університет телекомунікацій 5 

Можу стверджувати, що немає країни світу, в яких не працювали наші кращі 

випускники. Серед них Коміренко Сергій Михайлович, двічі доктор наук з 

напівпровідників та комп’ютерної інженерії, соросівський стипендіат, як молодий 

учений та президентський стипендіат №1, отримав нагороду Пушкарьова в галузі 

фізики напівпровідників. Праці С.М. Коміренка надруковані у всесвітньовідомих 

виданнях США, Німеччини, Японії, Литви, Росії, України. Він – член 

американського фізичного товариства. Науковими школами України, інститутом 

фізики Польської академії наук, дослідницьким центром Армії США 

(департамент армії США), Роксселерівським політехнічним інститутом Нью-

Йорка, Міжнародним центром теоретичної фізики, офісом повітряних сил армії 

США, Національним центром наукових досліджень в Парижі визначили доктора 

С. Коміренка як людину з надзвичайними здібностями. Працює в США. 

Ніколаєнко Андрій Іванович – посол в Кореї, наймолодший голова 

Кіровоградської облдержадміністрації, політичний діяч. 

Печуляк Віталій Петрович – професор, доктор юридичних наук, викладач 

кафедри міжнародного та європейського права Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Коміренко Зоя Миколаївна – старший економіст департаменту сільського 

господарства провінції Альберта, Канада. Цій випускниці належать слова гімну 

ліцею: 

У ліцеї в нас хороші друзі, 

А до того – ще й найкращі вчителі 

Нам ліцей єдиний у окрузі, 

А для нас один – єдиний на Землі. 

Ось такий у нас ліцей. Він настирливо намагається творити особистість, 

людину грамотну, культурну, здорову і працьовиту. А ми – педагоги 

продовжуємо працювати, творити, вчити, виховувати громадян України.  
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«Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який 
треба запалити, а запалити факел може лише той, хто сам горить» 
 

Гаркуша Ірина Леонідівна, 

учитель математики, інформатики 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Учень… це не посудина, яку потрібно наповнити,  

а факел, який треба запалити. 

К.Д.Ушинський  

Одним з важливих напрямів діяльноті вчителя в загальноосвітній школі є 

його робота з учнями, які мають особливі здібності. Вони характеризуються 

порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням 

навчального матеріалу, добрими навичками самоконтролю в навчальній 

діяльності, великою працездатністю. Їм притаманна неординарність, свобода 

висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість 

реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, 

стереотипи, догми. Це створює сприятливі морально-психологічні умови для 

активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим, щоб 

навчальне навантаження сприяло розвитку навчальних можливостей учнів, а не 

стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість. 

Для правильної організації навчання дітей, розвитку їх розумових здібностей 

треба знати їх вікові та індивідуальні особливості, передбачати правильне 

дозування змісту навчального матеріалу, посильність його для учнів, 

послідовність і систематичність вивчення, розвиток свідомості й активності учнів, 

міцність засвоєння знань, виховуюче навчання. 

Робота вчителя математики з приводу вище сказаного дуже складна та 

відповідальна, і складність її полягає в тому, що необхідно не тільки викликати в 

учнів інтерес до знань, але й навчити аналізувати, порівнювати, виділяти головне, 

вирішувати проблему, самовдосконалюватися. Вміти оцінювати себе, бути 

відповідальним, самостійним, здатним творити і співпрацювати. Головне – при 

цьому не згасити вогник допитливості та навчити кожного з них вчитися, 

запевнити у своїх силах.  

Як зосередити учнів на навчанні? Які методи використовувати, щоб 

викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? Як допомогти розкритися 

кожній дитині? Для того щоб навчити дітей, потрібно викликати в них інтерес до 

предмету. Будь-які дії учнів потрібно глибоко мотивувати, усі знання повинні 

мати практичне застосування. Любіть роботу, яку ви виконуєте, і тоді жодного 

дня у вас не буде робочим. Не забувати, що учень має право на власну думку. 

Пам’ятати, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. 
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Мудреці Світу навчають, що немає нічого, що не долалось би працею. Адже, 

як писав Іван Франко, «Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і 

для праці жить». Навчання – це дуже велика праця і для учня, і для вчителя. І 

найперше, що має зробити вчитель, на думку Д. Менделєєва, – це розвинути в 

учня дух допитливості.  

Справді вчитель творить людську душу, розвиває почуття. Ще Аристотель 

вважав: якщо ми піклуємося лише про розумовий розвиток молодої людини, 

забуваючи про необхідність розвитку її почуттів, ми йдемо назад, а не в перед. 

Будь-яка творчість передбачає любов, тому і діяльність учителя немислима 

без неї. Якщо учень і вчитель ідуть на урок з почуттям любові, добра, поваги, то 

відбудеться єднання душ, що сприятиме ефективному навчанню й вихованню. 

Саме з любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, 

взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю. 

Дитина – не папір, на якому потрібно щось намалювати, це папір з 

малюнком, який нанесла природа. Отже, потрібно лише створювати умови для 

навчання й виховання. «Не вчи камінь котитися, сама природа навчила його. 

Прийми лише перешкоду, і він сам покотиться», – справедливо писав Г. 

Сковорода. Доброзичливе, щире, відкрите, емоційне, наукове спілкування – ось 

що таке для мене уроки математики. На них учень і вчитель обмінюються 

враженнями, сперечаються, висловлюють свої думки, пізнають щось нове. 

Найкорисніші уроки, які наповнені добрими емоціями і почуттям, на яких панує 

робоча атмосфера. Якщо ви зайшли до класу, а очі учнів мертві, ледь жевріють, 

спробуйте своїм поглядом, словом «запалити» їх, тому що без цього ваш урок 

пройде марно. 

Регулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів та контроль за її 

ходом є важливими умовами успішного навчання. Для них необхідно: 

По-перше, вчителю потрібно постійно робити акценти на аналізі вирішення 

поставлених ним цілей навчальної роботи і співвідносити їх з досягнутими 

результатами. Якщо, наприклад, йому не вдається забезпечувати засвоєння 

учнями досліджуваного матеріалу на уроці, виникає необхідність у коригуванні та 

регулюванні методики власної роботи. По-друге, важливо уникати одноманітності 

в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і проявляти необхідне: 

творчість у структуруванні уроків, в оновленні методів навчання, у розширенні 

самостійної навчальної роботи і т.д. По-третє, слід більш раціонально підходити 

до визначення обсягу та ступеня складності матеріалу і не допускати його 

перевантаження. По-четверте, важливо регулярно здійснювати контроль за 

навчальною роботою учнів, сприяти розвитку більш здатних з них і надавати 

своєчасну допомогу тим, хто відчуває труднощі і відстає у навчанні. 

Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба 

запалити, а запалити факел може лише той, хто сам горить.  
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Розуміння поняття «Обдарованість» 
 

Мацібура Олена Вікторівна, 

учитель трудового навчання 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Міністерство освіти піднімає питання розвитку обдарованих дітей. 

Актуальною проблемою для нашої країни є наявність дефіциту 

висококваліфікованих працівників-фахівців високого рівня в різних галузях. 

Тому проблеми обдарованості, творчості, інтелекту переростають у 

послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої 

праці фахівців на захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і 

розвиток обдарованих дітей,реалізацію потенційних можливостей, стає одним з 

пріоритетних завдань. З цією метою розробляється тематика педагогічних рад: 

«Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей», «Активність особистості в 

навчанні та шляхи її формування». Науковометодична робота забезпечує 

створення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, здібного 

до самооцінки, аналізу, логічного мислення. 

Обдаровані діти – це діти з підвищеним рівнем розвитку інтелектуальних, 

творчих, соціально-особистісних здібностей, та діти з прихованими 

потенціальними можливостями. Обдаровані діти мають потенціальні задатки до 

високих досягнень: інтелектуальні здібності, конкретні академічні здібності, 

творче продуктивне мислення, лідерські здібності, художні, виконавські та 

психологічні здібності. 

Існує необхідність проаналізувати існуючі визначення поняття 

обдарованість і сформулювати єдине трактування, яке відображало б сучасне 

розуміння сутності обдарованості і на основі якого буде можливим описати 

структуру і компоненти обдарованості. 

Визначення поняття обдарованість 
Автор Визначення поняття 

В.О. Моляко і  

О.Л. Музика 

Обдарованість − особистісне утворення людини, яке 

характеризується вищим рівнем розвитку творчих здібностей, 

загальною творчою спрямованістю особистості і високими 

досягненнями у певній галузі. 

Л.С. Виготський Обдарованість − генетично зумовлений компонент здібностей, що 

розвиваються у відповідній діяльності і деградують за її 

відсутності. 

В.О. Мотузний Обдарованість – індивідуальна потенційна своєрідність 

здібностей людини, завдяки яким вона може досягти значних 

успіхів у певній галузі діяльності. 

С.У.Гончаренко Обдарованість − індивідуальна потенційна своєрідність задатків 



 17 

людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній 

галузі діяльності, яка розвивається у процесі засвоєння індивідом 

духовних та інших надбань людства, його творчою діяльністю. 

С.І. Ожегов «Обдарований» − «талановитий». 

А.В.Петровський Обдарованість − якісно своєрідне поєднання здібностей, що 

забезпечує успішне виконання дій; загальні здібності; розумовий 

потенціал або інтелект; сукупність природних задатків; 

талановитість. 

О.І. Савенков Обдарованість − генетично зумовлений компонент здібностей. 

«Обдарованість» не «винятковість», а «потенціал», «дар», що є у 

кожного». 

В.О. Моляко і О.І. 

Кульчицька 

1. Обдарованість у розвиненому вигляді є успішним засвоєнням 

людиною будь-якої діяльності та її творчу реалізацію у цій 

діяльності. Структура розвиненої обдарованості включає три 

основні підструктури: високу пізнавальну активність, що 

ґрунтується на високому рівні сенсорних та інтелектуальних 

процесів; творчу інтерпретацію пізнавального досвіду; емоційне 

захоплення діяльністю (схильність до конкретної діяльності). 

2. Обдарованість як індивідуальна особливість дитини 

передбачає більш високий (порівняно з іншими дітьми) рівень 

активності сенсорно-перцептивних процесів.  

3. Високий рівень перцепції передбачає ефективність процесів 

пам’яті, сприймання, уваги, що дає можливість дитині вільно 

оперувати перцептивними образами при розв’язанні проблемних 

ситуацій і конкретних задач.  

4. Одним з ведучих компонентів обдарованості є емоційне 

захоплення діяльністю, без емоційної активації неможливий 

розвиток обдарованості. 

А.І. Грабовський  Обдарованість − інтегральний прояв здібностей, системну якість 

психіки, що розвивається впродовж життя, що визначає 

можливість досягнення людиною більш високих порівняно з 

іншими людьми результатів в одному чи кількох видах діяльності. 

О.М. Матюшкін Обдарованість − комплекс інтелектуальних, творчих і 

мотиваційних чинників. 

Н.С. Лейтес Обдарованість − своєрідне поєднання здібностей людини, їх 

єдність, високий рівень здібностей.  

Концепції 

обдарованості 

(Росія, 1998 р.) 

Обдарованість – системна якість психіки, яка розвивається 

протягом життя, що визначає можливість досягнення людиною 

більш високих (надзвичайних, непересічних) результатів у одному 

чи кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми. 

О.Є. Антонова Обдарованість − індивідуальна потенційна своєрідності 

внутрішніх (задатки), зовнішніх (сприятливе соціальне 

середовище) та особистісних (позитивна «Я»-концепція, наявність 

відповідних вольових якостей, спрямованості, наполегливості 

тощо) передумов для розвитку здібностей особистості до рівня 
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вище за умовно «середній», завдяки яким вона може досягти 

значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Підтримуємо думку Антонової О.Є., що обдарованість − індивідуальна 

потенційна своєрідності внутрішніх (задатки), зовнішніх (сприятливе соціальне 

середовище) та особистісних (позитивна «Я»-концепція, наявність відповідних 

вольових якостей, спрямованості, наполегливості тощо) передумов для розвитку 

здібностей особистості до рівня вище за умовно «середній», завдяки яким вона 

може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Для успішного вирішення піднятої проблеми доцільним є розгляд сутності, 

структури та ознак академічної та інтелектуальної обдарованості 

старшокласників. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив зробити висновок, що 

інтелектуальна обдарованість такий стан індивідуально-психічних ресурсів 

(насамперед розумових), який дає можливість здійснювати творчу інтелектуальну 

діяльність, пов’язану з генеруванням нових ідей, використанням нестандартних 

підходів, чутливістю до найперспективніших шляхів вирішення проблеми. 

Академічна обдарованість трактуємо як інтегральну характеристику 

особистості, що ґрунтується на складній поліфункціональній системі 

психологічних та психофізіологічних властивостей індивіда. Академічна 

обдарованість реалізується через успішну діяльність що проявляється в 

неординарних досягненнях у навчанні, швидкості та легкості засвоєння великих 

обсягів знань, високих показниках успішності з усіх предметів або з окремих 

навчальних дисциплін. Академічно обдарованими учнями вважаємо учнів, у яких 

домінує особистісно-мотиваційний (внутрішні та зовнішні мотиви, пізнавальна 

активність, прагнення до забезпечення прогнозованого майбутнього) та 

когнітивно-пізнавальний (пам’ять, ерудиція, концентрація уваги, високий темп 

навчання, прагнення інтегрувати знання, шукати відповідності, здобувати нові 

результати) компоненти особистості. Ці учні володіють міцними, іноді 

енциклопедичними, знаннями. 

На нашу думку, найбільш значущою відмінністю проявів інтелектуальної та 

академічної обдарованості є різниця у співвідношенні параметрів, що складають 

особливість прояву обдарованості. Для налагодження системи роботи з розвитку 

обдарованості однією з найважливіших умов є наявність чітких критеріїв 

діагностики обдарованості, визначення сфери прояву обдарованості та побудова 

відповідної стратегії роботи з такими учнями. 

Порівняння основних характеристик прояву інтелектуальної  

та академічної обдарованості 
Інтелектуальна обдарованість Академічна обдарованість 

високий інтелектуальний рівень середній або високий інтелектуальний 

рівень 

виключні інтелектуальні здібності 

(здатність до порівняння, аналізу, синтезу, 

добре розвинені когнітивні здібності 
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критичної оцінки та рефлексії власної 

діяльності) 

домінування творчих здібностей 

(креативність), що зумовлено особливою 

здатністю особистості до творчого пошуку 

домінування мотивації, спрямованої на 

розв’язання певних проблем, 

наполегливість у досягненні мети 

високий рівень розвитку критичного 

мислення, пам’яті, уяви 

високий розвиток мислення, гарно 

розвинена короткотривала і довготривала 

пам’ять, надзвичайно високий рівень 

концентрації уваги, здатність тривалий час 

зосереджуватися на певному матеріалі  

здібні до навчання, але не завжди 

проявляють ці здібності; виявляють 

супротив «всебічному розвитку», 

проявляють інтерес лише до окремих 

предметів, залежно від їхнього ставлення 

до предмета й до викладача 

особливі здібності до навчання; потенціал 

для навчальних досліджень значно вищий, 

ніж у однолітків; успішно засвоюють всі 

навчальні предмети, внесені до шкільної 

програми (або окремі) 

не завжди проявляють успіхи у навчанні, 

часто виступають проти «зазубрювання», 

дотримання чіткої дисципліни 

успіхи у навчанні та результати шкільних 

тестів є стабільно високими 

 інтереси можуть змінюватися, мають 

широке коло інтересів 

стійкі інтереси, обдарованість розвивається 

на основі улюбленої діяльності, захоплення 

справою 

перестають орієнтуватися на оцінювання 

дорослих, можуть опиратися встановленим 

груповим нормам, набуваючи незалежності 

власних суджень (конформізм); неприязнь 

до школи, якщо навчальна програма нудна 

і нецікава 

важлива оцінка дорослих, похвала; 

намагаються наслідувати; характерне 

бажанням зберегти статус сильного учня 

серед інтелектуально обдарованих дітей 

мало медалістів, мають різні оціночні бали 

з предметів 

 типові медалісти, з яких потім виходять 

добротні професіонали 

егоцентризм і нездатність вставати на 

точку зору іншої людини, особливо якщо 

вона інтелектуально слабкіша; властивий 

якісно своєрідний індивідуальний стиль, 

самодостатня система саморегуляції, 

індивідуалізація способів діяльності 

легко сприймають точку зору дорослої 

людини, намагаються наслідувати, можуть 

працювати за готовими шаблонами та 

алгоритмами, мають глибинні знання, іноді 

енциклопедичного характеру 

Кожний учень обирає свій шлях до обдарованості осмислений саме ним, 

правильно оцінивши свої можливості, виготовляє виріб, посильний саме для 

нього. Завдання вчителя – навчити дітей правильно оцінювати свої можливості, 

творчі здібності та самому оцінювати свої проекти (вироби) не за складністю їх 

виготовлення, а за якістю виконання, кількістю вкладеної власної учнівської 

творчості у виріб. 
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З якого віку і якими засобами найкраще розвивати обдарованість у дітей? На 

яких уроках найбільше сприятливі умови для розвитку обдарованості у дітей? 

Невже всі учні мають однаковий рівень розвитку, коли йдуть до першого класу?  

Обдарованість, творчість дитини – це стан душі який виникає при поєднанні 

надбаного історичного минулого із знаннями теперішніми. 

Критерії результативності роботи творчого педагога: високий рівень знань, 

розвитку, оптимальність навчально-виховного процесу, високий авторитет 

педагога, результативність участі вихованців в конкурсах, змаганнях,виставках; 

кількість вихованців, які обрали професію за профілем гуртка, особиста участь 

педагога у конкурсах, наявність публікацій, виступи в засобах масової інформації.  

В навчальному закладі повинні бути створені умови які є необхідними для 

розвитку обдарованих дітей: 

1. Підбір кваліфікованих педагогічних кадрів. 

2. Використання в навчанні інтерактивних методів, методів дослідження 

тощо. 

3.Високий ступінь свободи обдарованих дітей у виборі видів занять не лише 

в школі, а й поза нею. 

Аналіз результатів роботи з обдарованими дітьми повинен базуватися на 

таких наукових засадах:  

• наявність мотивації до творчої роботи з обдарованими дітьми 

педагогічного колективу, ініціативи в розробці та втіленні інновацій;  

• підвищення науково-теоретичного рівня вчителів;  

• підвищення рівня реалізації творчого потенціалу вчителів та учнів. 

Велика увага розвитку творчих здібностей учнів приділяється в позаурочний 

час. Одним із видів роботи з обдарованими і здібними дітьми є робота в гуртках, 

так увагу шанувальників прикладного мистецтва привертають цікаві різноманітні 

шкільні вистави творчих робіт: вишивка, живопис, вироби з природного 

матеріалу. В.О. Сухомлинський писав: «У кожної людини є задатки і 

обдарування, талант. Немає людини, яка в належних умовах, за вмілого 

виховання не виявила б свого самобутнього, неповторного таланту». Не всі учні 

можуть добре вчитися, добре коли і таку дитину вчитель підтримає, акцентуючи 

увагу інших на тих її рисах, які заслуговують поваги – може вона здатна 

підтримати товариша, може вигадник великих розваг. Але у кожної дитини від 

народження горить зірочка таланту і лише від нас дорослих залежить, чи 

розгориться ця зірочка яскравим полум’ям чи так і буде жевріти ніким не 

помічена. 

 Дуже важливо, щоб дитина бачила себе людиною, не схожою на інших 

людей, людиною здатною досягти успіху, людиною що має позитивні якості 

схвалювані іншими. Ми покликані розвинути індивідуальні можливості кожної 

дитини, зберегти її психічне та фізичне здоров’я – створити сприятливі умови для 

розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини. 
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 Поняття творчість – це родова риса людини, не привілей обраних, а 

нормальний стан дії дорослого чи дитини. Сама людина тим ближча до своєї 

справжньої родової якості чим активніше вона виявляє себе в різних видах 

творчості – навчанні, праці, мистецтві, спілкуванні тощо. Творчість педагога 

виявляється у прагненні та вмінні постійно вдосконалювати свою майстерність 

творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджуючи свою роботу і 

роботу колег. 

 Творчий педагог – це особистість, яка під впливом зовнішніх чинників 

набула потрібних для актуалізації творчого потенціалу додаткових 

мотивів,особистісних утворень, здібностей, що допомагають досягти творчих 

результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності. З книги філософії 

сформульовано так: «творчість як діяльність, що породжує щось якісно нове, чого 

ніколи не було». В психології – творчість як діяльність, результатом якої є 

створені матеріальні і духовні цінності. Педагог творець – ерудит він бачить не 

лише сьогоднішній день, а й завтрашній, передбачає продуктивно-перетворюючу 

діяльність, на основі принципово нових ідей, підходів та технологій. Він може 

прогнозувати, передбачати ставити проблеми і знаходити правильні рішення. 

Риси творчої особистості: – це високий професіоналізм, компетентність, 

ініціативність, прагнення до інновацій, підхід до прийняття рішення, впевненість 

у собі, комунікативність. 

 Творча обдарованість, її діяльність – породжує щось об’єктивне нове і 

позначене неповторністю, оригінальністю, суспільно-історичною 

унікальністю;сце діяльність людини, що створює нові матеріальні, духовні 

цінності, має суспільну значимість. Новим і цінним результат діяльності може 

бути в масштабах як суспільства загалом, так і окремої людини(суб’єктивна 

новина) якщо дитина, людина винайшла, зробила лише своє нове, цінне, 

неповторне, оригінальне, винахідницьке (це ідея, розробка, вибір, 

проект,документ і т.д.). 

 Дитина вільна у своїх творчих виявах, творить тому, що їй потрібно, 

подобається сам процес творчості. Ця діяльність приносить дітям радість 

відкриття, тому творчістю займаються в ранньому віці. Для новаторів творити 

відіграє роль – спадковість, соціальне середовище, характер освіти, 

професіональна підготовка і т.д. лідер – явище рідкісне, це дар. Головною 

причиною здатності обдарованої дитини до командування однолітками є його 

інтелектуальна перевага над ними. Він краще за всіх уявляє собі ефективний 

характер розвитку ігрових дій, прогнозує можливі помилки, він бере на себе роль 

лідера; тут саме розвиваються риси лідерської обдарованості – це інтелект вище 

середнього; вміння приймати рішення, здатність мати справу з абстрактними 

речами, з плануванням майбутнього, відчуття спрямованості руху,здатність 

пристосуватися,почуття відповідальності, впевненість у собі, наполегливість, 

ентузіазм, вміння чітко висловлювати думку. 
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Риси інтелектуальної обдарованості – це гострота мислення, 

спостережливість, виняткова пам’ять, різнобічна допитливість, легкість у 

навчанні, вміння добре викладати свої думки, вийняткові здібності до розв’язання 

задач. Психологи говорять про те, що – обдаровані діти не завжди відмінники, не 

завжди бувають хорошими учнями. 

 Що стосується питання художньої обдарованості, то художні здібності 

поділяються на обдарованість в галузі акторської майстерності, літератури 

музики, мистецтва, скульптури і т.д. Основні риси характеру художніх здібностей 

дитини: легко входять в роль персонажу, цікавиться акторською грою, змінює 

тональність голосу, коли зображає героя, вміє передати конфліктні ситуації, 

передає почуття через міміку,жести, рухи, передає емоційні переживання, 

почуття.  

Трудове виховання як передумова їх подальшого особистісного розвитку. В 

навчальних закладах на уроках трудового навчання в учнів відбувається 

становлення основних особистісних механізмів і новоутворень. Розвиваються 

самостійність, творчість, компетентність, комунікативність. Протягом шкільного 

віку в учня повинні бути сформовані всі основні компоненти працьовитості. 

Наявність у нього вмінь і звичок виконувати певну роботу;готовності до 

виконання посильного завдання або доручення дорослих, уміння самостійно 

знаходити собі завдання, роботу, одержуючи задоволення від того, що зайнятий, 

приносили користь, радість від посильної праці.  

Працьовитість припускає наявність у дитини певної суми знань про працю 

дорослих, розуміння її значення, поважне ставлення до неї, уміння радіти 

результатам праці. В.О. Сухомлинський писав: «треба», «важко» і «прекрасно».  

Несформованість основних компонентів працьовитості школяра 

переноситься на навчальну діяльність. Невміння, небажання трудитися, долати 

труднощі, доводити почату справу до кінця, небажання проявити вольові зусилля 

під час виконання необхідної, малоцікавої роботи. Як говорять науковці: праця 

посідає третє місце після гри й занять. Перш за все, причина у педагогічній 

непідготовленості батьків, які не усвідомлюють важливість перших років життя 

дитини та не володіють методами трудового навчання, друге те що – не 

зорієнтованості вихователів відносно того, що завдання трудового виховання є 

одним із основних у виховній системі. Щоб навчити дитину пов’язувати 

конкретний результат з докладеними зусиллями, необхідно вчити дітей оцінювати 

результат своєї праці.щоб результат мав виховне значення – дитину треба вчити 

свідомо ставитися до процесу виконання роботи від початку до її кінця, до 

результату останнього виробу. 

Отже, можна зробити висновок, що обдарованість дитини проявляється 

завжди: на кожному уроці чи занняті, потрібно лише самому вчителю подати таку 

мотивацію, ідею, задум чи стимул до праці – тоді дитина, якщо вона зацікавлена у 

виконанні завдання, розкриє свої творчі знання та здібності проявивши себе в 

різних видах діяльності. 
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Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це 

насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих 

особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих 

дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте 

недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що 

виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної 

оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності.  

Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, не 

відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді такі діти 

найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони краще 

розуміють відносини і зв’язки. Обдарована дитина схильна до критичного 

ставлення не тільки до себе, але і до оточуючих. Тому педагоги, які працюють з 

обдарованими дітьми, мають бути досить терпимі до критики взагалі і себе 

зокрема. У зв’язку з цим важливим чинником у відносинах між вчителем та учнем 

є особистий приклад педагога. Саме він стає засобом розвитку дитячої 

обдарованості. 

Часто вчителям не вистачає розуміння, що вони не тільки вчителі, а й 

звичайні люди. Йдеться про мудрих, добрих й вимогливих людей, що вчать жити 

люблячи, а не залякуючи. Вчитель це частина команди, а не просто людина, що 

ставить оцінки. Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати 

свій час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. 

Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога – це не 

лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та 

системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов’язок – 

виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки людської цивілізації.  

Важливу роль у процесі цієї взаємодії відіграють особистісні якості 

педагога, його чутливість до іншої людини, гуманність у помислах і діях. Але це 

не знижує актуальності такої його риси як вимогливість. Вимогливість до 

викладання предмету, вимогливість до себе і вимогливість до старанності учня. 

Це важливий фактор, який дає можливість проростити в учневі такі якості, як: 

вдумливість, відповідальність, дисциплінованість. Тут, слід пояснити, що це 

дисциплінованість не тільки у поведінці на уроці, а й у виконанні домашніх та 

творчих завдань. Саме дисциплінованість породжує системність у вивченні 

предмету, а це – основа успішності і можливості формувати свій власний 
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фундамент знань та, що набагато важливіше, тих рис характеру, які дають 

можливість стати кращим.  

Всепрощення, безпринципність, поблажливість до учнів, потурання їхнім 

слабкостям, байдужість до негативного в їх навчанні, праці та поведінці завдають великої 

шкоди вихованню особистості. Більшість видатних педагогів обстоювала єдність 

вимогливості й поваги, бо саме у вимогливості до людини й полягає повага до неї.  

Обов’язковою нормою в ставленні учителя до учнів є справедливість. Будь-які 

прояви несправедливості з боку педагога (виділення «любимчиків», необ’єктивне 

оцінювання знань, необґрунтовані вимоги, безпідставні обвинувачення, 

упередженість тощо) ранять дитячі душі, обурюють учнів і завдають непоправної 

шкоди справі навчання й виховання. Справжній учитель повинен вміти залишати за 

дверима школи неприємні переживання, поганий настрій. 

Він є старшим другом, товаришем учнів, але насамперед, їхнім наставником, 

керівником. Тому дружні взаємини учителя й учня не повинні переходити у 

фамільярність та панібратство. Учитель, якому властиве відчуття міри, рішуче і 

неухильно вимагає від учнів виконання своїх обов’язків, будучи при цьому 

розсудливим, спокійним. Він завжди доброзичливий, але не ліберальний, чемний і 

делікатний, але не улесливий; охочий на похвалу, але не захвалює учнів.  

Учитель – головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад – 

могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню з учнями вчитель 

виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. Чим більше 

вчитель має позитивних якостей, тим краще і для нього самого і для дітей яких він 

навчає. Саме вони – позитивні якості – будують авторитет вчителя в очах учнів.  

У першу, чергу основу авторитету вчителя становлять його інтелектуальність, 

обізнаність, щирість та почуття гумору. Недаремно тут сказано про щирість, адже 

діти – це індикатори, які відчувають найдрібніші порухи душі свого педагога. 

Разом з тим вони вміють влаштовувати свого роду перевірки для вчителя навіть 

тоді, коли він є їхнім улюбленим вчителем. Педагогу не слід боятися видатися в 

очах учня невігласом, якщо він не зможе дати вірну відповідь на запитання учня 

(якщо воно безпосередньо не стосується предмету викладання звісно). Діти 

люблять відчувати себе рівним з педагогом або навіть у чомусь бути хоч трішечки 

розумнішими. Так, наприклад, сучасні діти набагато краще володіють гаджетами та 

комп’ютерною технікою і це нормально. Вчитель не повинен соромитися свого 

невміння або малої обізнаності у цій сфері. Навпаки, він може звернутися до учнів 

по допомогу, попросити навчити його. Такі стосунки це вже крок до 

взаєморозуміння, а у подальшому до взаємоповаги та дружби. 

Діти люблять педагогів, які гарно виглядають, слідкують за своєю зовнішністю, 

вміють себе поводити гідно, а де це можливо – ще й влучно пожартувати та щиро 

посміятися. Якщо говорити по науковому, усі перераховані якості це і є та омріяна 

для кожного вчителя найвища похвала, яка у підручниках називається педагогічною 

майстерністю. Вчитель захоплений своїм предметом передає цю захопленість учням. 

Такий вчитель надихає – тоді у дітей виникає бажання рости до тої планки, яку 
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ставить такий педагог! Учням подобаються вчителі, які є особистостями, які самі 

мають якості, яким навчають! І, звичайно – педагог повинен любити і знати свій 

предмет. Без цього – усі підручники і конспекти – це фарс. 

Обдарована, творча людина – це завжди індивідуальність. Формування 

індивідуальності у педагога сприяє вихованню творчої особистості дитини. 

Людина, що свідомо обирає педагогічну професію, до моменту здійснення такого 

вибору вже повинна бути сформованою як особистість та індивідуальність. Чим 

більше серед вчителів і вихователів буде різнобічно розвинених особистостей, 

тим вірогідніше, що вони навчать і виховають обдарованих дітей. 

Якщо педагог вчить дітей думати, а не лише запам’ятовувати і відтворювати 

фактаж, він, що найменше – гідний педагог. Такий наставник прагне навчити 

дитину думати, мислити, робити власні висновки. Справжній педагог легко може 

вплинути на ступінь реалізації та розкриття обдарованості учня. На певному етапі, 

хороший вчитель може вплинути на цей процес навіть більше ніж батьки. Тож, 

йти у цю професію слід тільки за покликанням – це без варіантів.  

Сучасна школа ставить перед особистістю педагога багато вимог. Перелік 

цих рис можна продовжувати довго, і всі вони мають неабияку важливість. Але, 

вміння педагога у першу чергу полягає в тому, щоб навчитися виділяти для себе 

найважливіші пріорітети, прагнути виробити їх в собі. Такі дії дадуть йому 

можливість краще «відчувати» своїх учнів і бути з ними на одній хвилі розуміння. 

Що, як не це, дає всі можливості для розвитку дитячої обдарованості? 
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Система роботи ліцею – підтримка схильності до певної діяльності 
та обдарованості учня 

 
Коміренко Михайло Митрофанович, 

учитель фізики, директор 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «вчитель-методист», 

почесне звання «Народний вчитель України» 

 

Робота з обдарованими дітьми вимагає вироблення різних програм. 

Організовуючи роботу за індивідуальними програмами та індивідуально 

зорієнтованими навчальними планами, творча група вчителів працює над 

вирішенням таких завдань: 

• забезпечення навчального процесу, передбаченого навчальним планом, 

елементами поглибленого навчального матеріалу та формами експерименту; 

• створення умов для підготовки кожного учня адекватним його реальним 

можливостям і рівню знань; 

• розвиток в учнів культури розумової діяльності, навичок самоосвіти; 

сприяння оволодінню методами наукового пізнання; 

• розвиток здібностей різних видів цієї діяльності; 

• підтримання та зміцнення психо-фізичного здоров’я учнів; 

• забезпечення прав людини (сім’ ї) на вибір освітніх програм додаткової 

освіти. 

Робота в цьому напрямі починається з 5-х класів з метою пошуку, розвитку й 

підтримки обдарованих дітей, виявлення їх прихильності до науково-практичної 

діяльності. 

Складовими системи роботи для педколективу є: 

• психодіагностика (виявлення рівня обдарованості та схильності до певної 

діяльності); 

• прогнозування розвитку здібних та обдарованих дітей; 

• методики виховання, навчання і розвитку творчого потенціалу особистості. 

Науковці пропонують деякі підходи до побудови освітнього процесу 

обдарованих дітей: 

Індивідуально-особистісний  

Обов’язковими елементами цього підходу є: 

• вивчення досягнутого рівня розвитку особистості; 

• індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалась від досягнутого 

рівня і зберігалося протягом усього процесу навчання. 
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Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, які за 

змістом мають бути оптимальним навантаженням для дитини і формувати в неї 

раціональні вміння розумової праці. 

Дидактичний 

Побудова цього навчального процесу не передбачає послуг психологів. 

В цьому процесі завдання вчителя – створити таку навчальну ситуацію, яка б 

максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини. 

В цій системі не проглядається, які будуть психологічні наслідки даної 

програми, вплив її на здоров’я учня в психологічному та фізіологічному 

відношенні. 

Дидактико-психологічний 

Введення в освітній процес психологічної служби, яка має компенсувати 

труднощі, що виникають в учителя і учня під час реалізації даної навчальної 

програми. 

Психодидактичний 

Має психологічний пріоритет у освітній діяльності стосовно розвивального 

навчання за якого знання, вміння та навички з менш освітнього процесу 

перетворюють на засіб пізнавального та особистісного розвитку особистості. 

Під час реалізації усіх освітніх процесів необхідно: 

• сформувати в учителя певний рівень психологічних знань, розуміння 

структури здібностей та особистості в цілому, закономірності побудови 

навчальних програм та навчально-виховного процесу; 

• створити експериментальні навчальні програми з урахуванням 

психологічних закономірностей розвитку та навчання обдарованої особистості; 

• розуміти характер та роль освітнього середовища, в якому відбувається 

навчання (воно може або сприяти або шкодити обдарованості).  

Для забезпечення розвитку обдарованості вчителі, куратори, вихователі 

повинні: 

• визначити мету, створити режим і програму роботи учня, забезпечити 

циклічність, тривалість навчання згідно з віковими чи індивідуальними 

особливостями обдарованої дитини; 

• забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, 

нахилів, інтересів та потреб обдарованого учня; 

• розробити та впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та форми 

організації навчально-виховного процесу; 

• модернізувати методи, засоби навчання, ! нові дидактичні засоби, 

спрямовані на оптимізацію пізнавально-творчих можливостей обдарованої 

дитини; 

• стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня; 

• створювати умови для отримання додаткової освіти в позаурочних 

заходах. 
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При цьому адміністрація ліцею повинна: 

• побудувати систему пошуку, відбору та діагностування (перехід на 

навчання тільки фізико-математиків чи хіміко-біологів з 10 класу); 

• розробити конкретні програми роботи ліцею з цієї проблеми; 

• визначити варіативну частину робочого плану, яка б максимально 

враховувала розвиток обдарованих дітей; 

• створити комплекс науково-методичних та навчальних матеріалів з цієї 

проблеми; 

• розробити методичні рекомендації щодо індивідуальної роботи з 

математики, фізики, хімії, біології з обдарованими дітьми; 

• добрати та підтримати педагогічні кадри відповідного рівня, які були б 

здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну 

компетентність таких працівників; 

• постійно вивчати професійну майстерність учителя, забезпечити умови для 

їх професійної діяльності, підвищення культурного рівня; 

• відпрацювати оптимальну систему контрольно-оцінної діяльності учня і 

вчителя з позиції гуманізації освітньої роботи; 

• сприяти участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях різних рівнів, 

олімпіадах, турнірах, МАН; 

• змінити ставлення вчителів, вихователів до теоретичних знань. 

Основні принципи ліцейної освіти: 
1. Системність 

2. Компетентність 

3. Послідовність 

4. Множинність 

5. Нестандартність і відхід від стереотипів 

6. Робота на основі інтересу й активності 

7. Наступність 

8. Різноманітність прийомів, методів, підходів 

9. Урахування особливостей нервово-психічної діяльності залежно від 

віку учнів (згідно рекомендацій психолога). 

Програма ліцею збудована на наступних принципах: 

• самопізнання; 

• різнобічність; 

• плановість та прогноз; 

• урахування психологічних особливостей особистості; 

• вивчення алгоритму розв’язання нестандартних завдань; 

• відповідальність, відданість вибраній справі. 

Курс проліцею (5-7-мі класи) вирішує наступні завдання: 

• тренінг мислення шляхом розв’язання нестандартних завдань; 

• розвиток асоціативного, образного мислення; 
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• навчання різних прийомів та методів фантазування; 

• спостережливість та здивування. 

 
Модель випускника ліцею 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Ознаки обдарованості охоплюють два аспекти поведінки обдарованої 

дитини: інструментальний і мотиваційний. 

Інструментальний характеризує способи діяльності, мотиваційний – 

ставлення дитини до тієї чи іншої сторони діяльності, а також до своєї діяльності. 

Інструментальний аспект поведінки обдарованої дитини може бути 

охарактеризований наступними ознаками: 

1.Наявність специфічних стратегій діяльності. Способи діяльності 

обдарованої дитини забезпечують її особливу, якісно своєрідну продуктивність. 

При цьому визначено три основні рівні успішної діяльності, з кожним із яких 

пов’язана специфічна стратегія її існування: 

• швидке засвоєння діяльності та висока успішність її виконання; 

• використання та знаходження нових способів діяльності в умовах пошуку 

рішень у заданій ситуації; 

Випускник ліцею, 
для досягнення 
успіху в житті 

повинен: 
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до подолання 

труднощів 
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• висування нової мети діяльності шляхом глибокого оволодіння предметом, 

яке веде до нового бачення ситуації і та пояснює появу, на перший погляд, 

несподіваних ідей і рішень. Для поведінки обдарованої дитини характерний саме 

цей рівень успішності: новаторство як вихід за межі вимог виконуваної 

діяльності. 

2.Сформованість якісно своєрідного індивідуального стилю діяльності, який 

виражається в схильності «все робити і по-своєму» і пов’язаний з притаманною 

обдарованій дитині самодостатньою системою саморегуляції. Тобто своєрідність 

способів діяльності обдарованої дитини виявляється в її здатності бачити в 

складному просте, а в простому – складне. 

3.Особливий тип навчання може проявитись як у високій швидкості та 

легкості навчання, так і в повільному темпі навчання, але з наступною різкою 

зміною структури знань, уявлень та вмінь. 

Самоосвітня діяльність ліцеїста 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційний аспект поведінки обдарованої дитини може бути 

охарактеризований такими ознаками: 

1.Підвищена, вибіркова чутливість до певних сторін предметної діяльності 

(знаків, звуків, кольору, технічного облаштування, рослин тощо), або до певних 

форм, особистісної активності; дуже висока зацікавленість будь-яким предметом, 

заглибленість у ту чи іншу справу. Наявність такої інтенсивної схильності до 

певного типу діяльності моє своїм наслідком разову впертість і працелюбність. 

2.Підвищена пізнавальна потреба, яка проявляється в ненаситній 

допитливості, а також у готовності до ініціативи виходячи за межі вихідних умов 

діяльності. 

УЧЕНЬ 

 
психолого-
педагогічна 
допомога; 
мотивація; 

формування 
пізнавальних 

інтересів, 
упевненість в собі, 

твердих 
системних знань, 
навичок та вмінь 

навчальні норми як 
педагогічні вимоги 

аналіз 

диференціація 

навчальні норми 
як мета 

планування та 
організація 

діяльності щодо 
досягнення мети 

формування 
мотивів діяльності 

усвідомлення 
змісту, мети та 

значущості 
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3.Перевага парадоксальної, суперечливої і непевної інформації, неприйняття 

стандартних, типових завдань і готових відповідей.  

4.Висока критичність до результатів власної праці, схильності ставлять 

складну мету, прагнення до ідеалу. 

Психологічні особливості дітей, які демонструють обдарованість, можна 

розглядати, як ознаки, які супроводжують обдарованість, але не обов’язково 

породжують її. Тому наявність вказаних психологічних особливостей може 

служити лише основою для припущень про обдарованість, але не для висновку 

про її безумовну наявність. 

Поведінка обдарованої дитини зовсім не обов’язково має відповідати 

водночас усім переліченим ознакам. Ознаки поведінки обдарованості 

варіативні,часто суперечливі за своєю появою, оскільки значною мірою залежні 

від соціального контексту. Але наявність хоча б однієї з цих ознак має привернути 

увагу спеціаліста і мотивувати його на ретельний і тривалий аналіз кожного 

конкретного та індивідуального випадку. 

Особливості вікової обдарованості дітей 

Вікова 
категорія 

дітей 

Основні 
особливості вікової 

обдарованості 

Завдання 
роботи з 

обдарованими 
дітьми 

Форми роботи з 
обдарованими 

дітьми 

Позиція 
вчителя 

Учні  
5-9-х 
класів 

Інтенсивне 
формування 
особистості; значне 
зростання 
моральних та 
інтелектуальних 
сил; прагнення до 
самостійності, 
самоосвіти, до 
найраціональнішого 
способу вирішення; 
послідовне 
обґрунтоване 
мислення; розвиток 
просторових 
уявлень; 
формування 
стійкого інтересу до 
окремих предметів; 
усвідомлення своїх 
почуттів і вміння їх 
висловити. 
Наявність інтересу 
до парадоксів. 
Застосування 
навчальних навичок 
під час різних видів 
діяльності 

Залучення до 
винахідництва й 
дослідницької 
роботи; розвиток 
навичок аналізу, 
самоаналізу; 
впровадження 
проблемних 
методів 
навчання; 
залучення до 
аналізу 
проблемних 
ситуацій, 
висунення 
гіпотез, їх 
аргументації, 
наукової 
перевірки і 
формування 
обґрунтованих 
висновків; 
різнорівнева 
диференціація. 
Навчання 
орієнтації в 
інформаційному 
просторі; 
розвиток 
навичок 

Тематичні, 
творчі, 
індивідуальні 
завдання, 
спрямовані на 
розширення, 
поглиблення 
знань; 
консультації; 
спортивні та 
інтелектуальні 
ігри (шахи, 
шашки, 
головоломки, 
шаради тощо); 
турніри, 
конкурси, 
читацькі 
конференції, 
олімпіади; 
зустрічі з 
майстрами, 
фахівцями 
(письменниками, 
поетами, 
художниками, 
науковими 
працівниками); 
виставки робіт; 
гурткова робота 

Доброзичливе й 
обережне 
оцінювання 
всіх видів 
діяльності 
учня; 
підтримка 
прагнення 
подальшого 
розвитку; 
підтримка, 
захист 
формування 
доброзичливого 
ставлення з 
боку дорослих 
до дітей 
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комунікативних 
взаємин 

Учні 10-
11-х 
класів 

Енергійне зростання 
моральних та 
інтелектуальних сил 
і можливостей; 
підвищений рівень 
абстрагування й 
узагальнення; 
формування прямих 
і зворотних 
операцій, міркувань 
і умовиводів; 
критичність; 
посилення 
розумової 
діяльності; 
прагнення до 
самовдосконалення; 
становлення 
світогляду, 
моральних, 
естетичних 
почуттів. 
Зростання й 
збагачення 
обдарованості; 
становлення, 
формування 
спеціальних 
схильностей 
нахилів і 
здібностей. Уміння 
передбачити 
наслідки діяльності, 
критичність 
мислення 

Розвиток 
інтересу до 
творчості (фото-, 
кіно-, 
художньої…); 
розвиток 
конструктивних 
винахідницьких 
можливостей 

Профільні 
класи; класи з 
поглибленим 
вивченням 
окремих 
предметів; 
індивідуальні 
навчальні плани, 
інтелектуально-
розважальна 
ігрова 
діяльність; 
дослідницька 
діяльність. 
Позакласна 
робота: гурток, 
факультатив, 
вечори, свята, 
олімпіади, 
товариства, 
змагання, 
турніри, 
вікторини, 
диспути. Захист 
творчих робіт: 
проектів, 
рефератів; 
виготовлення 
недіючих 
виробів 
(ліплення, 
різьблення, 
інкрустація); 
виготовлення 
діючих виробів 
тощо 

Співпраця. 
Розумна 
тактовна 
порада, 
консультація. 
Сприяти 
створенню 
умов для 
роботи з 
фахівцями 
вищого рівня 

Творчість як характер діяльності – процес, який не обов’язково дає творчий 

продукт. В період навчання в школі доцільніше ставити завдання розвитку 

здібностей створювати продукт. Обов’язковими елементами творчої педагогіки є: 

• сприятливий емоційний зміст навчального процесу: позитивні емоції, 

інтелектуальне піднесення, натхнення; 

• критичне ставлення до стереотипів: «Творчість починається з сумнівів»; 

• пошук варіативних рішень (від задач з математики до характеристик 

літературних героїв); 

• використання методу «Відкрите питання»: пошук відповіді на проблемне 

питання. 

В цьому великий вплив має організація пошуково-дослідницької роботи. 

При цьому приділяємо увагу як колективній творчій діяльності, так і 

індивідуальній. Пошуково-дослідницька діяльність учня не обов’язково повинна 

мати елементи зовсім нових відкриттів, головне – процес пошуку свого рішення. 



 36 

Трансформація задатків у здібності може здійснюватися згідно зі змістом 

освіти в такій послідовності: 

• оволодіння на уроках необхідними знаннями для користування; 

• стихійне надбання знання в процесі соціальної, культурної, художньої 

діяльності; 

• планомірне (або програмоване) надбання нових знань, які з’явилися в 

системі науково-дослідницької діяльності. 

Дослідник має бути: 

• теоретиком; 

• філософом; 

• експериментатором; 

• винахідником; 

• громадянином. 

Дослідницький підхід у навчанні – це шлях ознайомлення учнів з методами 

наукового пізнання, це важливий засіб формування: 

• пізнавальних компетентностей; 

• особистісних компетентностей (розвиток індивідуальних здібностей і 

талантів); 

• самоосвітньої компетентності (здатність до самонавчання, організації 

особистих прийомів самоосвіти, гнучкість використання навчальних досягнень в 

умовах швидких змін); 

• соціальної компетентності (співробітництво, робота в команді, здібність 

прийняти свої рішення й намагатися розуміти особисті потреби і вимоги). 

Функції науково-дослідницької роботи: 

• виховання пізнавального інтересу; 

• створення позитивної мотивації навчання й освіти; 

• формування глибоких, міцних і діючих знань; 

• розвиток інтелектуальної сфери особистості; 

• формування вмінь і навичок самоосвіти; 

• розвиток пізнавальної активності та самостійності. 

А суттєвість дослідницького підходу в навчанні полягає: 

• у введенні загальних і приватних методів наукового дослідження в процесі 

навчального пізнання на всіх його етапах (від сприйняття до застосування на 

практиці); 

• в організації навчальної та позашкільної науково-освітньої, пошуково-

творчої діяльності; 

• в актуалізації внутрішньо предметних, міжпредметних та міжциклових 

зв’язків; 

• в ускладненні змістовної та вдосконаленні процесуальних сторін 

пізнавальної діяльності; 
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• у зміні характеру взаємин «учитель – учень – колектив учнів» у бік 

співробітництва; 

• в отриманні результату настирливої діяльності в пошуку; 

• виробляти вміння планувати свою роботу, передбачати результати, 

використання різних джерел інформації, самостійно відбирати і накопичувати 

матеріал, аналізувати зіставляти факти, аргументувати думку, самостійно 

приймати рішення, само оцінювати виконану роботу. 

Системи відстеження та розвиток творчих здібностей: 

• діагностика та врахування обдарованості дітей (психолог, вчителі, 

вихователі); 

• розробки індивідуальних програм розвитку індивідуальних здібностей 

учнів (вчителі, заступник директора з науково-дослідницької роботи); 

• творче втілення планів та програм індивідуального навчання (вчителі, 

вихователі, психолог); 

аналіз, корекція та узагальнення результатів (вчителі, вихователі, психолог, 

адміністрація). 

Органічний зв’язок моніторингу з іншими функціями управління 

виявляється в тому, що кожна функція управління виступає як основна точка 

моніторингу. Отже, моніторинг торкається різних аспектів життєдіяльності ліцею, 

зокрема й створення сприятливих умов для творчого розвитку педагогів. 

В умовах переходу до компетентнісно-орієнтованої школи підвищено 

вимоги до професійної підготовки вчителя. Будучи стрижнем професійної 

діяльності педагогів, професійна компетентність дає змогу характеризувати його 

як суб’єкта діяльності. 

1.Методична компетентність – володіння різноманітними методами 

навчання, знання дидактичних методів, прийомів і вміння застосовувати їх для 

засвоєння знань та вмінь у процесі навчання. 

2.Дослідницька компетентність – володіння науковими методами вивчення 

педагогічних явищ, фактів для вироблення нових знань про закономірності, 

структуру і зміст, технології навчання та виховання. 

3.Управлінська компетентність – володіння методами, прийомами 

управління особистою діяльністю та діяльністю тих, хто навчається. 

4.Інформаційна компетентність – володіння сучасними інформаційними 

технологіями, розуміння їх сили та слабкості, сфери застосування, вироблення 

критичного ставлення до отриманої інформації. 

5.Комунікативна компетентність – володіння методами, прийомами 

взаємодії з оточенням, здатність орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування. 

6.Утворювальна компетентність – здатність безперервно вдосконалювати 

свій професіоналізм, розвиватися в особистому та громадському житті. 

Для розуміння змісту даних компетентностей наведімо приклади 

критеріального опису двох із них у таблиці: 

Орієнтовні критерії дослідницької та методичної компетентності педагога 
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Компетентність Зразкові критерії 
Уміння визначити проблему в професійній діяльності 
Уміння поставити мету дослідження 
Уміння сформулювати гіпотезу 
Уміння визначити об’єкт дослідження 
Уміння визначити предмет дослідження 
Уміння описати параметри та критерії предмета 
дослідження 
Уміння підібрати відповідні методи досліджень 
Уміння підібрати інструментарій 
Уміння запустити дослідження 
Уміння здійснити аналіз результатів 
Уміння згорнути та розгорнути інформацію 
Уміння коректувати програму дослідження 

Дослідницька 
 

Уміння зіставляти результати дослідження з метою та 
гіпотезою 
Уміння працювати зі змістом нормативного та 
навчально-методичного матеріалу 
Уміння аналізувати і порівняти навчально-методичні 
комплекси 
Уміння аналізувати свою професійну діяльність та 
діяльність інших 
Уміння вибирати та застосовувати методи, прийоми та 
форми навчання й виховання 
Уміння організовувати адресну оперативну підтримку і 
методичну допомогу в реалізації пріоритетних напрямів 
основної програми загальної освіти 
Уміння розробляти методичні посібники, діагностичні 
матеріали 
Уміння створювати інформаційний банк за напрямом 
Уміння здійснювати методичний супровід дослідно-
експериментальних робіт 
Уміння вивчати освітні запити і потреби учнів 
Уміння вивчати та узагальнювати стан навчально-
методичної роботи педагогів 
Уміння вивчати та узагальнювати стан навчально-
методичної роботи педагогів 
Уміння вивчати і перетворювати педагогічну ситуацію 

Методична 

Уміння інтерпретувати різноманітну педагогічну 
ситуацію 

Вчити і вчитися – ось головний девіз педагогічного колективу ліцею. Для 

забезпечення результативності навчального процесу в інноваційному режимі в 

ліцеї було створено сприятливі умови для розвитку педагогічної творчості 

вчителів. 

Педагогічна праця від самого початку має творчий дослідницький характер. 

Видатні педагоги всіх часів і народів відзначали цю обов’язкову складову 

педагогічної діяльності. 

А. Дистерверг зазначав, що без прагнення до наукової роботи, вдосконалості 

вчитель потрапляє під владу трьох демонів: механічності, рутинності, 

банальності. Він дерев’яніє, камяніє, опускається. Тому одним із головних 

завдань методичної служби ліцею є стимулювання самоосвіти і саморозвитку 

педагогів. 
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Основною мотивацією самоосвітньої діяльності педагогів є 

інтелектуальна зацікавленість. Кожний учитель повинен володіти: 

1) методологічними основами; 

2) науково-теоретичними основами; 

3) методичними основами; 

4) педагогічними прийомами. 

Модель самоменеджменту педагога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Основні напрями методичної роботи з підвищення рівня професійної 

майстерності педагогів: 
1.Методологічна, теоретична підготовка. 

2.Методична підготовка. 

3.Педагогічна підготовка. 

4.Психологічна підготовка. 

ОСОБИСТІ ФУНКЦІЇ 

світоглядно-
мотиваційна 

вибірково-
інтегративна 

аналітико-
рефлексивна 

творчо-
перетворю-

вальна 

функція 
автономності 

ЗМІСТ САМООСВІТИ 

проблемність ситуативність 

діалогічність 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМООСВІТИ 

тренінги активної 
соціально-

психологічної 
адаптації 

акмеологічні 
тренінги 

творчі 
групи 

педагогічна 
рада 

проблемні лекції, семінари, 
конференції з обміну досвідом, 
педагогічної дискусії, диспути, 

круглий стіл, педагогічні читання, 
творчі індивідуальні заняття, 
брифінги, проблемні бесіди 
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5.Загальнокультурна підготовка. 

6.Загальнотехнічна підготовка. 

Самоосвіта педагога має два аспекти: 

• підвищення рівня професійної майстерності шляхом вивчення 

інформаційних джерел з основ психології, педагогіки, предмета і методики його 

викладання, закріплення цих знань через досвід і результати практичної роботи 

вчителя; 

• самовиховання й саморозвиток особистісних якостей педагога. 

Отже, актуальною стає проблема цілісного підходу до формування 

особистості вчителя, коли в центрі уваги перебувають не тільки предметні знання 

та вміння, а й уроки життя, професійний досвід, моральні та життєві цінності, 

погляди та переконання, манеру поведінки, спосіб мислення, окремі якості, 

звички тощо. 

Головною ланкою в розробці та впровадженні предметного моніторингу є 

створення алгоритму управлінських дій учителя та учня. 

Алгоритм управлінських дій 
Алгоритм управлінських дій учня в 
процесі моніторингу якості освіти 

Алгоритм управлінських дій учителя в 
процесі моніторингу 

І. Інформаційно-аналітична робота 
1.1. Усвідомлення критеріїв якості 
освіти з предмета. 
1.2. Усвідомлення запропонованих 
учителем завдань для оцінювання якості 
освіти. 
1.3. Ознайомлення зі своїми 
результатами виконання завдань. 
1.4. Ознайомлення з результатами 
аналізу вчителем робіт класу. 
1.5. Усвідомлення своїх прогалин у 
знаннях 

1.1. Усвідомлення критеріїв якості освіти 
з предмета. 
2.1. Ознайомлення з методиками 
оцінювання якості освіти. 
3.1. Вивчення психологічних засад 
відстеження якості освіти. 
4.1. Відбір методик відслідковування 
якості освіти з предмета. 
5.1. Підготовка завдань з предмета для 
оцінювання якості освіти. 
6.1. Експериментальне запровадження 
відібраних методик та завдань. 
7.1. Обробка отриманих результатів. 
8.1. Аналіз результатів 

ІІ. Мотиваційно-цільова робота 
2.1. Усвідомлення мети моніторингу 
якості освіти на всіх етапах. 
2.2. Постановка особистої мети 
підвищення своєї якості освіти. 
2.3. Внесення пропозицій щодо 
завдань моніторингу відповідно до 
поставленої мети. 
2.4. Вивчення прийомів само 
мотивації. 
2.5. Сприйняття своїх результатів 
моніторингу якості освіти як сходинки до 
особистого успіху 

2.1. Діагностика мотивації учнів до вивчення 
предметів. 
2.2. Визначення шляхів посилення мотивації 
учнів з метою підвищення якості освіти з 
предмета. 
2.3. Визначення та чітке формулювання мети 
відстеження якості освіти з предмету на 
даному етапі. 
2.4. Ознайомлення учнів з метою 
моніторингу та результатами апробація 
методик відстеження якості освіти 

ІІІ. Планово-прогностична робота 
3.1. Складання плану самоосвіти. 
3.2. Прогнозування шляхів 
саморозвитку 

3.1. Безперервне відстеження якості освіти з 
предмета в календарно-тематичному 
плануванні. 
3.2. Перегляд завдань уроків з позиції 
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моніторингу. 
3.3. Планування уроків із завданнями, що 
підвищують мотивацію учнів до вивчення 
предмета, розвивають пізнавальну 
активність. 
3.4. Планування корекційних заходів за 
отриманими результатами. 
3.5. Планування самоосвіти. 
3.6. Планування самоосвітньої діяльності 
учня. 
3.7. Прогнозування результатів змін у 
навчальній діяльності з предмета. 
3.8. Планування індивідуальної роботи зі 
здібними дітьми. 
3.9. Планування індивідуальної роботи з 
учнями, що мають прогалини в знаннях з 
предмета 

IV. Регулятивно-корекційна робота 
4.1. Ознайомлення з прийомами 
саморегуляції та самокорекції в 
навчальному процесі. 
4.2. Пошук шляхів самокорекції 
якості особистих знань. 
4.3. Внесення змін в організацію 
виконання домашніх завдань. 
4.4. Корекція мети особистого 
навчання, спрямування її на 
саморозвиток. 
4.5. Корекція планів самоосвіти з 
урахуванням моніторингового досвіду 

4.1. Розробка та запровадження 
корекційних заходів за отриманими 
результатами. 
4.2. Запровадження заходів для 
підвищення мотивації вивчення предмета. 
4.3. Визначення шляхів підвищення 
якості освіти учнів з предмета. 
4.4. Розробка розвивальних завдань. 
4.5. Корекція методик та завдань 
відстеження якості освіти з предметів. 
4.6. Корекція планів з урахуванням 
досвіду моніторингу 

V. Організаційно-виконавча робота 
5.1. Усвідомлення корисності 
моніторингу якості освіти для 
самореалізації. 
5.2. Оволодіння прийомами 
раціональної роботи з інформацією. 
5.3. Допомога вчителів у формуванні 
позитивного психологічного тла 
моніторингу. 
5.4. Підвищення якості 
самоорганізації навчальної діяльності. 
5.5. Прагнення якнайкраще виконати 
завдання моніторингу. 
5.6. Ознайомлення батьків зі своїми 
моніторинговими результатами. 
5.7. Відвідування додаткових заходів, 
організованих за результатами 
моніторингу  

5.1. Усвідомлення необхідності 
запровадження моніторингу для підвищення 
якості освіти. 
5.2. Формування позитивного тла 
моніторингу. 
5.3. Розв’язання організаційних питань 
(ксерокопіювання завдань, використання 
двох-трьох уроків для відстеження якості 
освіти, комфортність приміщення тощо). 
5.4. Заохочення учнів до самоосвіти та 
саморозвитку. 
5.5. Пропаганда моніторингових 
досліджень серед учнів, колег, батьків. 
5.6. Залучення батьків до моніторингу. 
5.7. Організація консультацій з питань 
моніторингу 

VI. Контрольно-діагностична робота 
6.1. Оволодіння прийомами 
самодіагностики якості своєї освіти. 
6.2. Самооцінка своїх знань. 
6.3. Пошук протиріч між самооцінкою 
та оцінкою вчителя. 
6.4. Самоаналіз своєї навчальної 
роботи. 
6.5. Організація самоконтролю якості 

6.1. Впровадження відкоригованих 
методик з відстеження якості освіти з 
предмета. 
6.2. Обробка одержаних результатів. 
6.3. Аналіз результатів. 
6.4. Самоаналіз особистої педагогічної 
діяльності. 
6.5. Проектування оновленої методики 
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своєї освіти. 
6.6. Участь у наступному циклі 
моніторингу з більшим ступенем 
самоврядування 

викладання предмета. 
6.6. Повторення циклів провадження 
моніторингу на новому рівні 

Результати та аналіз моніторингу якості освіти дають змогу створювати 

оптимальні умови для розвитку кожної дитини, стимулювати педагогів до 

самостійного осмислення й визначення своїх професійних проблем. 

Моніторинг індивідуального навчання 
І етап попередній ІІ етап уточнювальний ІІІ етап заключний 

1.Бесіди з учителями, 
учнями і їхніми 
батьками. 
2. Круглий стіл з 
батьками, підпис 
контрактів на 
індивідуальне 
навчання. 
3. Рівень здоров’я 
ліцеїстів. 
4.Рівень мотивації мети 
учнів. 
5.Вивчення 
особистісних якостей 
учнів, які допомагають 
їм досягти необхідних 
результатів 

1.Рівень знань (навченості): 
• з базисного компоненту; 
• з варіативного компоненту. 
2.Рівень формування організації 
пізнавальної діяльності в роботі: 
• фронтальній; 
• індивідуальній; 
• груповій. 
3.Рівень використання методів 
навчання та виховання: 
• визначення головного та істотного 
в навчанні; 
• вибір навчальних занять; 
• залучення до активної 
пізнавальної діяльності; 
• стимулювання; 
• здатність до рефлексії (вміння 
здійснити самоконтроль, 
самооцінювання та регулювання) 

1.Вивчення творчої 
лабораторії вчителя. 
2. Вивчення системи 
ефективної роботи 
вчителів. 
3. Вивчення рівня 
компетентності учнів, 
які індивідуально 
навчаються. 
4. Діагностика рівня 
готовності до 
продовження навчання. 
5. Рівень планування та 
прогнозування 
результатів 

Досягнення учнів у ліцеї аналізують за такою схемою: 

• для оцінювання динаміки процесу навчання порівнюють дані за півріччя й 

за рік у кожному класі; 

• здійснюють порівняльний аналіз просування класів у процесі навчання; 

• здійснюють порівняльний циклічний аналіз по паралелях з метою 

виявлення об’єктивних причин у відхиленні від очікуваних результатів; 

• визначають рейтинг кожного ліцеїста; 

• визначають рівень компетентності учня з метою опису реального рівня 

підготовки. 

Динаміка успішності 
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1 Алгебра       

2 Геометрія       

3 Історія України       

4 Всесвітня історія       
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5 Правознавство       

6 Інформатика       

7 Світова література       
8 Укр. мова       

9 Укр. література       

10 Географія       

11 Хімія       

12 Фізика       

13 Астрономія       

14 Біологія       

15 Англ. Мова       

Заг. Рейтинг (бали)       
Заг. Рейтинг (%)       

Поточний моніторинг 
Самостійні роботи Лабораторні 

роботи 
Практичні роботи № Предмет 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Алгебра                
2 Геометрія                
3 Фізика                
4 Хімія                
5 Біологія                
6 Інформатика                
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1
* 
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2
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мок за 
рік 

                    

_____________________________ 

*1 – цифрами по вертикалі позначені навчальні досягнення учнів у балах; 

*2 – цифрами по горизонталі позначені предмети; 

*3 – учні домовляються про умовні позначки (вид. колір) навчальних досягнень 

на різних етапах моніторингу. 

Системні ефекти індивідуального навчання: 
1.Розвантаження предметами і заняттями. 

2.Ліквідація конкуренції між предметами. 

3.Ліквідація інтерференції змісту різних предметів. 

4.Заглиблення у зміст предмета. 

5.Пролонгована проблемна ситуація. 

6.Стимуляція й мотивація до досягнення чіткої мети . 

7.Розвиток суб’єктивності учнів. 

8.Ліквідація непродуктивних контактів. 

9.Фізіологічний і психологічний комфорт. 

10. Формування цілісної системи поглядів з предмета. 

Отже, основна мета в даному напрямі – створення ефективного 

організаційного та методичного забезпечення процесові формування та розвитку 

самоосвітніх навичок на основі самоменеджменту. 

 

Література: 
1.Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті. – К.: Шкільний світ, 2001.  

2.Антонова О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно 

обдарованих студентів: [монографія] / Олена Євгеніївна Антонова. – Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 472 с.  
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7. Москалевський З.О. Система роботи з обдарованими дітьми// Директор школи. 

– 2012.- №9 – С.29-50.  

8. Савченко О. Від управління школою до управління навчанням і розвитком 
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Система роботи з учнями 5-7 класів  
у КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат»  

з розвитку природничо-математичної обдарованості 
 
Божко Інна Григорівна, 

заступник директора  

з науково-дослідницької роботи 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 
Одним з напрямків діяльності педагогічного колективу в умовах 

модернізації сучасної освіти, визначення стратегії й основних напрямків її 

розвитку, впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти є підтримка «обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих 

здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості».  

Виконання цього першочергового завдання неможливо без впровадження 

особистісно-орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів до 

навчально-виховного процесу й забезпечення стабільних знань випускника, 

надання кожній дитині можливостей для розвитку здібностей та обдарувань. 

Загальновідомо, що «у вирішенні складних проблем найуспішніші не ті діти, які 

добре вчаться, і навіть не ті, у кого високий коефіцієнт інтелекту». Тож 

інтелектуальними й творчими ресурсами країни мають стати соціально активні 

діти, які здатні породжувати якісно нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

поставлених завдань. В. Сухомлинський стверджував: «Соціалізувати дитину 

можна, лише крок за кроком вводячи її у світ різноманітних людських взаємин і 

спонукаючи до дедалі більшої самостійності та відповідальності». 

На вирішення поставлених перед освітою завдань спрямована й діяльність 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», в якій з метою розвитку й підтримки 

обдарованих учнів розроблено Програму «Обдарованість», реалізація якої 

відбувається в напрямках: 

• виявлення здібностей та обдарувань ліцеїстів шляхом педагогічних 

спостережень та психологічних діагностик; 

• створення умов для розвитку творчого учнівського потенціалу, підтримка 

й стимулювання розвитку обдарованих учнів; 

• створення Банку обдарованих учнів та визначення траєкторії розвитку 

кожної дитини за академічним, інтелектуальним, креативним, лідерським, 

психомоторним, художнім типами обдарованості, з щорічним корегуванням 

портфоліо учнів, визначенням індивідуального рейтингу учня та рейтингу 

учнівських колективів;  

• підвищення професіоналізму педагогів шляхом вдосконалення системи 
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науково-методичної роботи;  

• постійний пошук оптимальних методів та прийомів навчання та роботи з 

обдарованими учнями;  

• створення висококваліфікованого колективу, спрямованого на творчу 

діяльність; 

• інтенсифікація використання цифрових освітніх ресурсів для підвищення 

інформаційної, комунікативної, життєтворчої компетентностей учня; 

• матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів для формування 

способів індивідуальної та групової продуктивної діяльності. 

Увесь період навчання особистості в ліцеї ми умовно поділяємо на три 

етапи: 

• діагностичний, на якому здійснюється діагностика інтересів та 

схильностей дитини, виявляються типи обдарованості, створюється Банк 

обдарованих учнів, розробляється індивідуальна програма розвитку творчих 

здібностей школяра; 

• етап розвитку умінь і навичок, формування стійкого інтересу, 

накопичення досвіду, який передбачає залучення учнів до роботи в гуртках, 

науково-дослідницької роботи в осередках «Інтелект», участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах, фестивалях, активної участі 

у загально ліцейних заходах. Протягом цього етапу відбувається формування 

навичок самоаналізу, самоусвідомлення, самопізнання, до варіативної частини 

навчального плану вводяться спецкурси, факультативи; 

• етап розвитку обдарованості в умовах профільного навчання, етап 

свідомого професійного самовизначення школяра, активної діяльності в 

Київському територіальному відділенні МАН, навчально-виховному процесі та 

учнівському самоврядуванні. Суттєву роль у розвитку обдарувань учнів на цьому 

етапі відіграє організація співпраці ліцею з освітніми та громадськими установами 

регіону, участі старшокласників у науково-практичних конференціях, фестивалях, 

зльотах.  

Щороку, приймаючи до ліцею учнів за підсумками конкурсних 

випробувань, ми усвідомлюємо, що маємо можливість працювати з дітьми 

достатнього та високого рівнів навчальних досягнень, з учнями, які зорієнтовані 

на продуктивну навчальну й позаурочну діяльність, з дітьми в основному 

інтелектуального й академічного типів обдарованості. І перед педагогічним 

колективом постає мета: не втратити талант. Усіма засобами сприяти розвиткові 

інтелекту школяра, але й не забувати про творчі здібності. Адже коли високий 

інтелект поєднується з високим рівнем креативності, творча людина частіше 

адаптована до середовища, активна, емоційно врівноважена, незалежна. 

На етапі первинного відстеження і виявлення обдарованих дітей 

неоціненною є роль учителя, адже на ньому тримається робота з навчання, 

виховання й розвитку дитини, а саме він є відповідальним за її результати. У 

практичному відношенні проблема обдарованості має комплексний характер, її 



 48 

основними складниками з одного боку є проблеми виявлення, навчання, розвитку 

обдарованої особистості, з іншого – проблема професійної та особистісної 

підготовки педагогів. 

Тому суттєві вимоги висуваємо до діяльності педагогічного колективу. Як 

зазначав В. Сухомлинський, «творчий вчитель не той, хто відповідно освічений, 

добре знає свій предмет. Цього мало. Якою б талановитою не була людина, але 

якщо не буде постійно вчитися, вона ніколи не стане хорошим педагогом». Ліцей 

є місцем проведення міських семінарів-практикумів з найактуальніших проблем 

підвищення якості освіти, формування компетентного випускника, організації 

профільного навчання, роботи з обдарованими учнями. Педагоги ліцею є 

керівниками міських творчих та проблемних груп, викладачами дистанційної 

школи обдарованих дітей області, мають публікації на освітніх сайтах та в 

періодичних виданнях, здатні модифікувати навчальні програми із урахуванням 

особливостей учнівського колективу. 

Науково-методична робота з педагогами побудована з усвідомленням того, 

що педагог, який працює з обдарованими учнями, повинен володіти новими 

освітніми технологіями, тому лише вдала інтеграція інтерактивного, особистісно 

орієнтованого, проектного, проблемного навчання на основі постійного розвитку 

критичного мислення школяра дасть змогу формувати творчу особистість. 

Звичайно, виявлення й стимулювання творчості не може обмежуватися 

лише уроками. Крім них, практичною діяльністю колективу визнано доцільність 

використання різних форм роботи з обдарованими учнями: 

• індивідуальних (створення презентацій, індивідуальна проектна 

діяльність, написання науково-дослідницьких та творчих робіт, індивідуальні 

заняття з учителями-предметниками, консультації з керівниками наукових 

досліджень); 

• групових (факультативи, спецкурси, гурткова робота, навчальна 

практика та екскурсії, навчання у осередках «Інтелект», участь у конкурсах-

захистах МАН); 

• масових (Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 

проведення предметних декад, інтелектуальні ігри, конкурси, турніри, участь у 

науково-практичних конференціях, години спілкування, творчі вечори). 

Таким чином створена в ліцеї система роботи з обдарованими учнями 

передбачає надання можливостей для самореалізації особистості, розвитку 

творчих здібностей, набуття різносторонньої освіти, високої культури. 

У сучасній педагогіці та психології накопичено значний досвід роботи з 

обдарованими дітьми, науковці дають багато визначень самого поняття 

«обдарованість», пропонують різні шляхи діагностики, підтримки і розвитку 

обдарувань особистості. Ми обрали, на наш погляд, оптимальну систему роботи в 

цьому напрямку.  

Описаний процес роботи за індивідуальною програмою розвитку 

особистості супроводжується підтримкою психологічної служби ліцею та 
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моніторингом. Проміжні та підсумкові діагностування, опитування, анкетування 

ліцеїстів дозволяють корегувати діяльність систем «учень-учитель», «учень-

учень», «учень-соціум». 

Педагогічним колективом знайдений і спосіб морального й матеріального 

стимулювання обдарованих учнів – традиційне Свято обдарованих «Зоряний 

шлях успіху», яке проводиться щорічно у квітні і на якому відзначають 

найкращих учнів за високі творчі, лідерські, інтелектуальні та художні 

досягнення.  

Апробована протягом років і наявна в ліцеї система роботи з обдарованими 

учнями дає плідні результати, підтверджені високим рейтингом команди 

учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад, збільшенням кількості учнів-

учасників конкурсу-захисту наукових досліджень в МАН, учнів-учасників 

науково-практичних конференцій міського, обласного, регіонального, 

Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, ефективності роботи з обдарованими 

кожного педагога, рівнем сформованості ключових компетентностей випускників, 

рейтингом випускників у проходженні ЗНО, загальним рейтингом навчального 

закладу. 

Творчий потенціал особистості є історичним резервом, актуалізація якого 

дає змогу значно підвищити якість будь-яких суспільних реформ; обдарованість є 

одним з основних факторів економічного розвитку України в умовах переходу її 

до нових відносин; творчість і обдарованість є невід’ємною частиною людської 

духовності, соціальним механізмом, який протидіє регресивним шляхам розвитку 

суспільства. Ці завдання і проблема обдарованості стають особливо актуальними.  

Одним із найважливішим завданням КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» є 

розвиток пізнавальної активності учнів, виховання в них бажання працювати 

творчо, поповнювати та вдосконалювати свої знання, підтримка потреби учнів до 

постійної самореалізації, створення належних умов для саморозвитку особистості, 

розвитку її природних здібностей, творчого потенціалу. 

Кожна обдарована дитина – це індивідуальність, що потребує особливого 

підходу. Виявлення обдарованих дітей – це тривалий процес.  

Дуже важливо саме в школі знайти тих, хто цікавиться різними галузями 

науки, допомогти їм втілити в життя їхні плани та мрії, вивести на шлях пошуку, 

створити умови для розкриття природних обдарувань.  

Саме тому педагогічний колектив КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

працює над створенням оптимальних умов для розвитку та підтримки 

обдарованих дітей, а саме: 

• важливим напрямом роботи є робота з педагогічними кадрами. На 

думку М. Карне та А. Анастазі, вчителі, які працюють з обдарованими дітьми, 

мають бути чутливими і доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального 

розвитку, динамічний характер, почуття гумору, бути особистісно зрілими, 

емоційно стабільними і мати позитивну Я-концепцію; 

• у навчанні таких дітей мають переважати інтерактивні методи; 
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• обдарованим дітям необхідний високий ступінь свободи у виборі видів 

занять не лише в школі, а й поза нею.  

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, в яких дитина має 

можливість просуватися шляхом власної досконалості, уміє мислити самостійно, 

нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах 

освітнього процесу». (Додаток В) 

Працюючи з такими учнями вчитель повинен: 

• збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст 

навчання; 

• працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і 

консультувати учнів; 

• стимулювати пізнавальні здібності учнів; 

• приймати зважені психолого-педагогічні рішення; 

• аналізувати навчально-виховну діяльність – свою та классу; 

• добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.  

Робота вчителів з обдарованими учнями здійснюється за такими напрямами: 

1. На уроках – індивідуальна диференційована робота. 

2. Гурткова робота із предмета, заняття в осередках «Інтелект». 

3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів. 

4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків. 

5. Участь учнів 8–11-х класів у шкільній науково-практичній конференції 

«Пошук юних» із захистом навчальних проектів. 

6. Участь в олімпіадах різного рівня. 

7. Участь у творчих конкурсах різного рівня. 

У ліцеї налагоджена робота вихователів з обдарованими дітьми, розроблені 

основні напрями та завдання роботи з обдарованими, складений план виховної 

роботи для реалізації програми «Обдарована дитина», в якому враховано, що 

поняття «обдарованість» поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні 

здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих 

напрямів науки і як результат – високий рівень самореалізації кожного учня.  

Досвід роботи КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» за роки його існування 

свідчить про те, що раннє виявлення та розвиток дитячих обдарувань з предметів 

природничо-математичного профілю дає високі результати, має позитивний 

формуючий вплив на дитячу особистість, сприяє розвитку світогляду. 

Тому перед педагогічним колективом КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

з вересня 2015 року в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня з теми «Розвиток природничо-математичної обдарованості 

учнів основної школи» та обласного проекту «Інтелект» стоять такі завдання: 

• удосконалити систему виявлення та відбору інтелектуально обдарованих 

дітей;  
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• створити сучасну систему науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками, які здійснюють підготовку учнів до інтелектуальних змагань; 

• розробити науково-методичний супровід роботи з інтелектуально 

обдарованими дітьми; 

• створити оптимальні умови для творчої реалізації дітей та молоді; 

• розробити систему заохочення інтелектуально обдарованих дітей, які 

досягли високих результатів, та вчителів, які з ними працювали; 

• визначити і теоретично обґрунтувати умови розвитку природничо-

математичної обдарованості учнів основної школи; 

• розробити модель розвитку та формування природничо-математичної 

обдарованості учнів основної і старшої школи та експериментально перевірити її 

ефективність;  

• виявити й науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку 

обдарованості учнів основної та старшої школи у процесі вивчення природничо-

математичних дисциплін; 

• узагальнити та презентувати досвід реалізації програми дослідно-

експериментальної роботи з теми дослідження у ході проведення науково-

методичних заходів міського, регіонального та всеукраїнського рівнів. 

Для того, щоб формувати творчу особистість у процесі вивчення 

природничо-математичних наук були виділені такі основні властивості творчої 

особистості: 

• сміливість думки, схильність до ризику; 

• фантазія; 

• уявлення і уява; 

• проблемне бачення; 

• вміння долити інерцію мислення; 

• здатність виявляти суперечності; 

• вміння переносити навчальні досягнення і досвід у нові ситуації; 

• незалежність; 

• альтернативність; 

• гнучкість мислення; 

• здатність до самоуправління. 

Перед вчителями МО математики, фізики, інформатики Ярошко Л.М., 

Науменко О.В., Давиденко Н.М., Горобей Т.П., Кукуруза О.В. були поставлені 

завдання на розвиток таких компонентів природничо-математичних здібностей: 

1)  здібність до формалізації матеріалу, до відділення форми від змісту, 

абстрагування від конкретних кількісних відношень і просторових форм та 

оперування формальними структурами відношень і зв’язків; 

2)  здібність узагальнювати матеріал, вичленувати головне, відволікатися від 

неістотного, бачити загальне у зовні різному; 

3)  здібність до оперування числовою і знаковою символікою; 

4)  здібність до «послідовного, правильно розчленованого логічного 
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міркування», пов’язаного з потребою в доведеннях, обґрунтуванні, 

висновках; 

5)  здібність скорочувати процес міркувань, мислити згорнутими 

структурами; 

6)  здібність до зворотності процесу мислення (переходу з прямого на 

обернений хід думки); 

7)  гнучкість мислення, здібність до переключення від однієї операції до 

другої, звільнення від впливу шаблонів і трафаретів, що сковує.  

8)  математична пам’ять. Можна припустити, що її характерні особливості 

також випливають з особливостей математичної науки, що це пам’ять на 

узагальнення, формалізовані структури, логічні схеми; 

9)  здібність до просторових уявлень і уяви, яка прямим чином пов’язана з 

наявністю такої галузі математики, як геометрія (особливо геометрія у просторі). 

Завдання, які розвивають творчі здібності учнів, за складністю можна 

класифікувати умовно, оскільки одне й те саме завдання для одного учня може 

виявитися важким, а для іншого – легким. Водночас розбиття їх за характером 

завдань може виявитися корисним для правильного визначення місця і форми 

роботи з ними. Це можуть бути застосовані: 

1.  Запитання й усні вправи на обчислення і перетворення, близькі за 

змістом і трудністю до звичайних усних вправ. Місце роботи – урок. 

2. «Некнижкові» запитання з теоретичного матеріалу і різноманітні усні і 

напівсні вправи дещо підвищеної складності. Можливі форми використання: 

• додаткові завдання в звичайних класних контрольних роботах; 

• тематичні вікторини на заняттях математичного гуртка; 

• усна олімпіада або мішана вікторина – на математичному вечорі. 

3. Задачі на кмітливість (включаючи сюди і деякі з «некнижкових» запитань 

і окремі вправи). Простіші з них можуть бути використані: 

• у вигляді факультативної частини звичайних домашніх завдань (особливо 

при тематичному збігу з розділами програми, які вивчають і при 

відсутності математичного гуртка); 

• у вигляді додаткових завдань до класної контрольної роботи; 

• у розділі «Задачі» математичної газети; 

• на заняттях математичного гуртка в умовах звичайного письмового 

розв’язання задач. 

Найскладніші, нестандартні задачі використовують: 

• на заняттях гуртка, факультативу; 

• як частину домашніх завдань, які пропонують до наступних занять гуртка; 

• при підготовці до олімпіад різного рівня.  

Тільки врахування комплексу психолого-педагогічних і методичних умов і 

вимог, які сприяють формуванню і розвитку природничо – математичних 

здібностей учнів, може забезпечити досягнення поставлених цілей і задач. 



 53 

Засвоєння змісту навчальних дисциплін природничого циклу може 

позитивно вплинути на учнів, якщо здійснювати цю задачу шляхом реалізації 

міжпредметних зв’язків. Зв’язки математики і природознавчих наук відбуваються 

у таких напрямках: 

1)  деякі поняття цих наук ілюструють закономірності, які вивчають у курсі 

математики; 

2)  на уроках фізики, хімії та інших предметів з’являється потреба в 

математичних знаннях; 

3) у вивченні фізики, хімії, біології, географії здійснюється закріплення 

математичних знань, з’являється можливість застосування їх на практиці. 

Ще більше можливостей реалізувати міжпредметні зв’язки з’являється в 

старших класах, коли учні вже вивчають фізику, хімію і на власному досвіді 

переконуються, що інколи на уроках з різних предметів розглядаються однакові 

поняття. 

Ми привчаємо дітей до стереотипного мислення, сковуємо їх ініціативу, а 

потім вони вже самі для себе придумують у кожному конкретному випадку 

обмеження, які багатьом з них не дають, можливості побачити нешаблонні 

варіанти або способи під час аналізу і розв’язування задач. 

Побачити ж незвичайний хід розв’язування задачі може тільки людина 

смілива у діях, яка вміє зосередити свою увагу на об’єктах задачі. 

Тому, бажано, щоб на кожному уроці, крім завдання вивчити деякий 

програмовий матеріал, повинна стояти «надзадача»: на базі досліджуваного 

матеріалу розвивати творчість, формувати в учнів прийоми, які б вони могли 

використовувати під час самостійної діяльності. 

Крім того, навчання творчості здійснюється тоді, коли учень потрапляє в 

ситуацію, яка вимагає від нього нестандартного підходу до її розв’язування. 

Завжди необхідно вчити учнів використовувати досвід розв’язаної задачі для 

розв’язування наступних. Ця педагогічна настанова допомагає їм побачити 

результати своєї праці й оцінити їх. 

Тому завдання вчителя – організувати процес навчання так, щоб кожне 

зусилля з оволодіння знаннями проходило в умовах розвитку пізнавальних 

здібностей учнів, творчого мислення, формування в них таких основних прийомів 

розумової діяльності, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння 

тощо. Учнів необхідно вчити самостійно працювати, висловлювати і перевіряти 

гіпотези, вміти робити узагальнення досліджуваних фактів, творчо застосовувати 

знання в нових ситуаціях. 

Творча діяльність учнів не обмежується лише оволодінням нового. Робота 

буде творчою, коли в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові 

задачі і самостійно розв’язуються за допомогою отриманих знань. 

Творчі вправи на уроках математики, які використовуються вчителями: 

1.  Пошук нових способів розв’язування задач. Складання своїх задач, їх 

розв’язування. Учням пропонується розв’язувати задачі не по діях, а за допомогою 
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виразів, користуватися властивостями додавання під час розв’язування рівнянь, 

складати й розв’язувати свої задачі. Адже загально відомо, що самостійно 

придумана і розв’язана задача запам’ятовується краще і надовго. 

2.  Написання «математичних» творів. Пропонується учням написати казку, 

вірш, байку, сценку на математичну тему. Написані твори діти із задоволенням 

читають один одному. Такі завдання виховують навички дослідницької 

діяльності, ефективні щодо висвітлення практичної спрямованості матеріалу, що, 

зрештою, приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним. 

3.  Математичні диктанти складає найчастіше вчитель, але можна 

запропонувати скласти їх учням. Це творча робота. Можна поєднувати новий і 

раніше вивчений матеріал, але ускладнений. Такий вид роботи розвиває увагу, 

кмітливість, забезпечує ґрунтовне знання навчального матеріалу, активізує 

навчально-пізнавальну діяльність учнів. 

4.  Залік за домашнім завданням. Учням пропонується стільки задач чи 

прикладів, скільки учнів у класі (за змістом є задачі прості, середньої складності, 

складені). Термін виконання завдання – від одного-двох тижнів до місяця. 

Оцінюється творчий підхід до розв’язування, кількість способів розв’язування 

однієї задачі тощо. Поступово, від уроку до уроку, у дітей з’являється бажання не 

просто розв’язати задачу, а розв’язати ЇЇ «найкрасивішим» способом. Успішний 

пошук такого способу власне і є їх маленьким відкриттям. 

5.  Самостійне вивчення нової теми. Учням на тиждень дається завдання: 

самостійно опрацювати нову тему. Після цього на уроці проводиться аукціон 

«Учитель та учні». Учні самостійно знаходять стільки цікавого матеріалу із 

заданої теми, завдяки таким завданням учні вчаться самостійно працювати з 

додатковою літературою. Потім слід разом підсумувати всі ті нові факти, яких 

немає в підручнику, й осмислити їх. Після такої роботи учням простіше 

розв’язувати складні задачі: маючи великий обсяг знань, легко розв’язати й 

складну задачу. 

6.  Гра «Так – Ні». За допомогою такої гри можна зацікавити дітей, 

активізувати їх діяльність. Ця гра вчить пов’язувати розрізнені факти в єдине ціле, 

систематизувати вже наявну інформацію, слухати і чути однокласників. Гру 

доцільно використовувати для створення на уроці ситуації, що інтригує, а іноді і 

для організації відпочинку. Правила гри прості: учитель загадує щось(число, 

прізвище великого математика, геометричну фігуру, формулу тощо). Учні 

намагаються назвати задумане, ставлячи вчителю запитання. На ці запитання 

вчитель відповідає тальки словами «так», «ні», «і так, і ні». Наприкінці 

обов’язково проводиться коротке обговорення: які запитання були суттєвими і 

наштовхували учнів на правильну відповідь, а які (і чому) несуттєвими? Адже 

треба намагатися навчити дітей виробляти стратегію пошуку, а не зводити гру до 

безладного перебору запитань. 

7.  Розв’язування творчих задач. Творчі задачі є «відкритими», а отже мають 

багато розв’язань. Після розв’язування таких задач пропонується контрольна 
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відповідь. Під час розв’язування творчих задач учні вчаться не боятися зробити 

помилку, тому що кожна їх відповідь – правильна. Це дає змогу наповнити урок 

математики радістю від успіху й учнівськими перемогами. 

8.  Пошук цікавих математичних загадок і логічних задач. Усе починається з 

першого уроку, на якому пропонуються учням цікаві для даної вікової групи 

задачі, загадки тощо. Учні також згадують відомі їм загадки. До наступних уроків 

з розгадування загадок готуються вже самі. На уроці учні пропонують їх один 

одному, а найцікавіші з них беруть участь у конкурсі загадок. 

9.  Організація персональних виставок творчих робіт учителя й учнів. 

10. «Громадський огляд знань». У рамках такого заходу відбуваються 

виступи дітей з власними творчими дослідницькими роботами. Доцільно його 

проводити під час тематичної атестації. 
11. Гра «Дублер починає діяти». Гра полягає у залучені учнів до ведення 

уроків. Якщо враховувати, що проведення уроку вимагає від учня відмінного 

знання матеріалу, то це дає дуже позитивні результати. 

12. «Інтерв’ю». Обирається учень на роль журналіста і кілька учнів на ролі 

тих, у яких буде братися інтерв’ю за запитаннями, що стосується певної теми. 

Такий прийом можна використати як на етапі закріплення і повторення матеріалу, 

так і на етапі «відкриття» учнями нових знань (в цьому разі ті, хто дають 

інтерв’ю, та журналіст заздалегідь готуються до нього, добираючи запитання та 

відповіді на них). 

13. «Історична зупинка». На таких «зупинках» діти ознайомлюють один 

одного з відомими вченими-математиками, які зробили внесок в розвиток 

математики з теми, що вивчається. 

14. Гра «Знайди загублене». Під час такої гри учням пропонують розв’язати 

задачі, де відсутні деякі числа або символи. Дітям цікаво знаходити «загублене» і 

відновлювати записи. Без сумніву, у такій діяльності також проявляється 

творчість. 
15. «Дидактичний театр». Періодично пропонується учням поставити міні-

спектакль, інсценівку (в тому числі і за власним сценарієм). Така діяльність 

активізує учнів, стимулює до глибшого вивчення матеріалу, прояву творчості. 

Уроки української мови, української та зарубіжної літератури є важливою 

ланкою розвитку розумової діяльності, формування творчої особистості учнів, їх 

умінь і навичок у спілкуванні, умінь розв’язувати самостійно проблемні завдання, 

конкретизувати зв’язки між окремими предметами і явищами, які стимулюють 

пізнавальні інтереси, допитливість, дослідницьку активність, бажання знаходити 

сучасні, оригінальні рішення. Робота з обдарованими учнями будується на 

моделюванні дослідних ситуацій практично на кожному уроці, де учнів навчають 

ставити проблему, висувати гіпотезу, спостерігати, порівнювати, класифікувати, 

групувати, шукати шляхи доказів, узагальнювати отримані результати. 

Так, вчитель зарубіжної літератури Маркєвіц Л.Є. на своїх уроцах 

застосовує інтерактивні вправи та прийоми, які сприяють формуванню в учнів 
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власної думки та активної громадської позиції: «Продовжте речення», «Вислови 

власну думку», «Займи позицію», «Спіймай помилку». Щоб заохотити до 

активності і почути думку кожного учня, використовує прийоми «Мікрофон» або 

«Журналістське дослідження». 

Для формування читацької культури і компетентності учнів, розвитку їхніх 

творчих здібностей, навичок самостійного аналізу прочитаного учитель 

застосовує елементи технології критичного мислення: «Гронування»; «Вільне 

письмо»; «Сенкан»; «Порушена послідовність»; «Запитання до автора».  

Щоб викликати зацікавленість художнім твором пропонує учням творчі 

завдання: «Доповни сюжет», «Лист до героя», «Лист до письменника», «Які 

життєві уроки я виніс з прочитаного твору». 

Робота вчителів МО культурологічного напряму спрямована на виховання в 

учнів стійкого інтересу до вивчення предметів, позитивного ставлення до 

навчання вцілому, стимулювання інтелектуальних та естетичних потреби учнів, 

дає змогу підтримувати здібних та обдарованих учнів, постійно підвищувати їх 

творчий потенціал. 

Готовність учителя до роботи з обдарованими учнями виявляється у 

високому рівні професійно-педагогічної компетентності спеціаліста до даного 

виду діяльності, що базується на сукупності спеціальних знань і вмінь та стійкому 

вмотивованому бажанні здійснювати цю діяльність. Разом з тим у навчальному 

процесі важливою є готовність педагогічного колективу до створення психолого-

педагогічних умов розвитку обдарованості учнів. 

З метою формування готовності педагогічного колективу до визначення та 

створення психолого-педагогічних умов розвитку обдарованості учнів основної 

школи було проведено такі методичні заходи: 

• Педагогічна рада «Розвиток творчої ініціативи вчителя та вихователя для 

формування компетентного випускника ліцею». Заступником директора з 

науково-дослідницької роботи Божко І.Г. було здійснено аналіз результатів участі 

ліцеїстів в олімпіадах, написанні і захисті робіт МАН і планування заходів на 

наступний навчальний рік. 

• Інструктивно-методична нарада «Продовжуємо експеримент (ІІ етап)», на 

якій були висвітлені задачі, що стоять перед педагогічним колективом на даному 

етапі проведення дослідження. А також обговорені питання, які було 

рекомендовано включити в плани роботи предметних МО. 

• Психолого-педагогічний семінар «Умови оптимізації індивідуального 

підходу під час роботи з обдарованими дітьми», де були розглянуті теоретичні та 

практичні аспекти роботи з одбарованими дітьми. 

• Педагогічні читання «Вчимо обдаровану дитину», на яких до уваги 

колективу було представлено збірку «Не проґав вундеркінда», в якій упорядковані 

матеріали на допомогу організації роботи з обдарованими учнями. 

• На педраді «Створення оптимальних умов розвивального освітнього 

середовища» були обговорені форми і методи роботи педагогічних працівників, 
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спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів, розглянуті шляхи створення 

розвивального освітнього середовища для учнів та педагогів. 

• Педагогічна рада «Вибір ефективних методів та технологій проведення 

самопідготовки» в світлі організації роботи з обдарованими учнями. 

• Батьківські збори «Родина – школа любові». Одним із питань для 

обговорення було «Обдарована дитина в сім’ ї. Причини конфліктів та шляхи їх 

вирішення». 

• Зустріч з батьками «Родинний міст» для обговорення проблем виховання 

обдарованих дітей. 

• Батьки учнів 5–7-х класів були ознайомлені з результатами і висновками 

психолого-педагогічного консиліуму «Особливості організації навчального 

процесу в період адаптації». 

• Виставка педагогічних доробок «Зернини досвіду» для загального 

ознайомлення. 

• Організація дистанційного навчання «Сучасні освітні технології – дітям». 

• Проведення розвивальних занять з учнями 5–6-х класів. 

Для підвищення рівня знань учнів проводиться дистанційне навчання з 

фізики, математики, біології, хімії викладачами НаУ «Києво-Могилянська 

академія». 

Також ліцей є базовим закладом НПУ імені М.П. Драгоманова МОН 

України, який забезпечує супровід науковими працівниками навчально-виховного 

процесу в закладі. 

Для самореалізації обдарованої учнівської молоді та надання їй соціально-

педагогічної підтримки була продовжена активізація роботи педагогічного 

колективу з розвитку інтелектуальних здібностей та творчого потенціалу учнів, 

створення сприятливого освітнього середовища. 

Для повноцінного навчання та розвитку учнів, ліцей забезпечений різною 

проекційною технікою, яка використовується на уроках у процесі ознайомлення 

учнів з новими темами, та комп’ютерами, якими користуються учні при 

підготовці та проведенні занять. 

З метою визначення ставлення до системи роботи, яка існує у школі, з 

педагогами було проведено анкетування, в якому взяло учать 27 педагогічних 

працівників. Анкета складалась з одинадцяти запитань на які були запропоновані 

варіанти відповідей. Після проведення анкетування отримали такі результати:  

• у процесі організації роботи з дітьми більша половина педагогів 

відмітили, що працюють за програмою, значно менше зазначили, що працюють за 

індивідуальним планом та на кожне заняття підбирають тему і завдання;  

• більшість педагогів при підготовці учнів до участі в олімпіаді 

використовують нестандартні форми роботи (тренінги, диспути, турніри тощо), 

залучають учнів до проведення занять, а також значна кількість учителів 

зазначила, що проводять традиційні індивідуальні заняття;  
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• всі педагоги однозначно відповіли, що учнів потрібно готувати до участі 

в олімпіаді, використовуючи міжпредметні зв’язки; 

• половина педагогів погоджується з тим, що учнів повинні готувати до 

участі в олімпіаді кілька вчителів різних предметів, інша половина – не 

погоджується; 

• так само розділилась думка педагогів при відповіді на запитання, що 

учнів повинні готувати до участі в олімпіаді кілька вчителів одного предмета; 

• однозначно погодились всі педагоги з тим, що при підготовці учнів 

доречно використовувати інтерактивні форми роботи; 

• більша половина учителів розділяють думку про те, що що підготовка 

учнів (різного віку) однієї групи дає більше результативності; 

• на думку майже всіх педагогів вчителю для проведення занять з 

обдарованими учнями необхідно підібрати додатковий матеріал, а також 

розділились думки, що необхідно скласти програму та скласти план роботи на рік, 

один із запропонованих варіантів – відчувати учня і скерувати його 

обдарованість. 

• майже всі педагоги зазначили, що у них є досвід роботи з обдарованими 

дітьми і вони ним поділяться з іншими; 

• більша половина педагогів зазначили, що дуже необхідно, щоб у ліцеї 

працювала творча група учителів, з метою розробки нестандартної системи 

роботи з учнями, третя частина відповіли, що увійдуть до її складу. 

Створення цілісного освітнього простору для розвитку обдарованості учнів 

основної школи у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 

забезпечується створенням шкільного осередку роботи з інтелектуально 

обдарованими дітьми «Інтелект», в якому навчається 71 ліцеїст: з фізики – 11 

(учитель Ярошко Л.М.), з математики – 12 (учитель Кукуруза О.В.), з хімії – 13 

(учителі Наумова Ю.М., Цепух І.В.), з біології – 35 (учителі Цепух І.В., Булах 

О.Я., Шулежко І.В.). 

На вивчення природничо-математичних дисциплін в основній школі 

виділено додаткових 34 години, у зв’язку з цим, частково змінено стандарти 

програми. 

У ліцеї успішно працює наукове товариство учнів МАН «Наукова зміна», 

яке має 6 відділень, та у якому навчається 36 учнів. 

Діяльність НТУ спрямовано на: 

• виявлення, підтримку та розвиток творчих здібностей ліцеїстів; 

• створення умов для максимального розкриття обдарованості та творчого 

самовдосконалення учнів; 

• розвиток їхньої цілеспрямованості, самостійності, відповідальності, 

творчої активності та свідомого ставлення до розумової праці; 
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• становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої 

потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватній самооцінці своєї науково-

дослідницької діяльності; 

• формування в ліцеїстів умінь та навичок роботи з науковою літературою, 

приладами, методами обробки наукової інформації. 

Досвід організації науково-дослідницької діяльності учнів МАН 

підтверджує, що її діяльність є важливим елементом системи роботи ліцею з 

обдарованими дітьми, який сприяє розвитку творчого потенціалу особистості 

старшокласників, їхнього наукового світогляду, критичного мислення та 

самостійності, відкриває перед ліцеїстами нові перспективи і можливості для 

самореалізаціїї. 

Для забезпечення педагогічних умов розвитку обдарованості учнів ліцею у 

процесі вивчення природничо-математичних дисциплін педагогічні працівники 

школи поширюють і впроваджують перспективний педагогічний досвід. 

Перелік авторських методичних розробок, які були надруковані протягом 

2015-2017 років і використовуються в навчальному процесі школи: 

1. М.М. Коміренко. Завдання для перевірки розуміння основних положень 

фізичних явищ і законів. – Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015. 

2. Цікава математика після уроків // За ред. М.М. Коміренка, Т.П. Горобей. – 

Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015 

3. Л.М. Ярошко. Роль сучасного кабінету фізики у підвищенні ефективності та 

якості освіти. Педагогічний досвід. – Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015. 

4. Т.П. Горобей. Формування та розвиток життєвих компетентностей 

особистості при вивченні математики. Педагогічний досвід. – Фастів: Фастівський 

ліцей-інтернат, 2015. 

5. Т.П. Горобей. Формування міжпредметних зв’язків на уроках математики. – 

Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015. 

6. О.І. Макаренко. Розвиток обдарованості учнів 5-6 класів Фастівського ліцею-

інтернату. – Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015.  

7. І.Г. Божко, О.І. Макаренко. Кольоротерапія як засіб саморегуляції для 

обдарованих учнів. Цикл корекційно-розвивальних занять. – Фастів: Фастівський 

ліцей-інтернат, 2015.  

8. Г.В. Орлова. Упровадження тренінгових технологій у практику роботи 

практичного психолога. – Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015. 

9. Ю.В. Скочинська. Упровадження інтерактивних методів навчання як 

складової особистісно зорієнтованого навчання. Педагогічний досвід. – Фастів: 

Фастівський ліцей-інтернат, 2015. 

10. В.П. Куліш. Формування гармонійно розвиненого ліцеїста в умовах 

інтернатного закладу. З досвіду роботи вихователя. – Фастів: Фастівський ліцей-

інтернат, 2015. 

11. А.В. Ратошнюк. Формування життєвих пріоритетів в учнів середньої школи. 

Педагогічний досвід. – Фастів: Фастівський ліцей-інтернат, 2015.  
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12. М.М. Коміренко. Цікавинки з різних наук. – Фастів: КЗ КОР «Фастівський 

ліцей-інтернат», 2015.  

13. Г.В. Орлова. Розумова розминка – Фастів: КЗ КОР «Фастівський ліцей-

інтернат», 2016.  

14. Коміренко М.М. Система роботи ліцею – підтримка схильності до певної 

діяльності та обдарованості учня : науково-методичний посібник / 

М.М.Коміренко, Т.П.Горобей. – Фастів, 2016. – 40 с. 

15. Божко І.Г. Кольоротерапія як засіб саморегуляції для дітей з особливими 

освітніми потребами : цикл корекційно-розвивальних занять / І.Г.Божко, 

О.І.Макаренко. – Фастів, 2016. – 72 с. 

16. Орлова Г.В. Інклюзивне навчання. Рецепт успіху – єдність : заняття з 

елементами тренінгу / Г.В.Орлова. – Фастів, 2016. – 40 с. 

17. Міщенко О.М. MathinEnglish (Математика – англійською) : навчально-

методичний посібник / укл. О.М.Міщенко, Т.П.Горобей, М.М.Коміренко, 

І.Л.Гаркуша. – Фастів, 2016 – 28 с. 

18. Цепух І.В. Використання інноваційних та інформаційних технологій на 

уроках хімії і біології для розвитку природничих здібностей : матеріали з досвіду 

роботи / І.В.Цепух. – Фастів, 2016. – 48 с. 
Перелік авторських програм спецкурсів і факультативів з теми дослідно-

експериментальної роботи:  

1. Ю.М. Наумова, учитель хімії КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат». 

Програма курсу за вибором «Хімічна екологія».  

2. Л.М. Ярошко, учитель фізики КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат». 

Програма гурткової роботи з фізики «Досягнення та перспективи сучасної науки і 

техніки».  

3. О.В. Кукуруза, учитель математики КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат». 

Програма гурткової роботи з математики «Геометричні побудови на площині. 

Методи розв’язування задач на побудову».  

Психолого-педагогічний супровід передбачає: інтелектуальний, соціальний і 

духовний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних 

особливостей, стану здоров’я, потреб суспільства, а також оптимальну реалізацію 

цілісного розвивального впливу навчання та виховання на особистість учня. 

Завдання психолого-педагогічного супроводу: допомога дитині у вирішенні 

актуальних питань розвитку, навчання, соціалізації (труднощі у навчанні, 

порушення емоційно-вольової сфери, проблеми з однолітками, учителями, 

батьками); розвиток психолого-педагогічної компетентності учнів, батьків, 

педагогів. 

Робота з обдарованими дітьми проводиться цілеспрямовано, систематично, 

здійснюється цілісно, охоплює всі види навчальної та виховної діяльності, до неї 

залучені всі педагоги ліцею. 

За період проведення експерименту проведено діагностичні методики з 

учнями 5–6-х класів. Це такі методики: «Вивчення інтелектуальної лабільності» 
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(А.А. Реан), «Вивчення ставлення до навчання та навчальних предметів» 

(Г.М. Казанцева), «Дослідження концентрації уваги» (бланк тесту П’єрона-

Рузера), «Дослідження переважаючого типу запам’ятовування», «Дослідження 

опосередкованого запам’ятовування», «Дослідження продуктивності уяви» (набір 

фотографій тесту Роршаха), «Дослідження рефлексивності мислення». 

З метою надання допомоги в адаптації до нових умов, гармонізації 

міжособистісних стосунків, у формуванні мотиваційно-вольової сфери з учнями 

систематично проводились соціально-психологічні тренінги. 

Передбачається здійснення формувальної роботи з учнями, створюючи 

умови для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку 

обдарованих дітей. 

Ефективність надання системи додаткових освітніх послуг обдарованим 

учням, побудованій на засадах прискорено-збагаченої стратегії навчання, 

залежить від чотирьох основних факторів: позитивної мотивації навчання учнів; 

сформованості у них навичок самостійної роботи; наявності 

висококваліфікованих вчителів з досвідом навчання обдарованих учнів. 

Експериментальна робота засвідчила, що розроблена система навчання із 

залученням додаткових освітніх послуг ефективно впливає на розвиток 

обдарованих школярів, на їх академічну усішність. 

Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності 

вчителів не тільки в роботі з обдарованими учнями, а й у звичайних класах.  

У системі навчання обдарованих дітей надзвичайно велика роль належить 

педагогам. Враховуючи те, що обдаровані діти навчаються в одній групі з іншими 

дітьми, педагоги повинні вміти працювати з дітьми, які володіють різними 

здібностями і особливостями, знати вікові й психологічні особливості розвитку 

дітей, вміти створювати умови для розвитку пізнавально-творчої діяльності, 

сприяти розвитку творчого потенціалу дітей.  

З огляду на психологічні, фізіологічні, дидактичні та інші особливості 

навчання й розвитку обдарованих дітей, основною вимогою до підготовки 

педагогів для роботи з ними є зміна педагогічної свідомості. А саме, зміна 

сформованих раніше в даного педагога стереотипів сприйняття учня, навчального 

процесу і самого себе, спілкування і поводження, методів навчання й виховання, 

постійне самовдосконалення своєї особистості.  

У процесі аналізу різних підходів до визначення сутності природи 

обдарованості ми прийшли до висновку, що обдарованість дитини проявляється і 

розвивається насамперед у творчій діяльності і обумовлюється мотивацією 

навчальної діяльності, характерологічними та індивідуальними особливостями 

прояву обдарованості. 

При підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми необхідно 

конкретизувати індивідуально-особистісні риси прояву обдарованості, сукупність 

яких визначає його творчі можливості, і на розвиток яких вчителю слід звернути 

увагу у навчально-виховному процесі. 
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Схема 1. Технологія психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей  

Додаток В 
Модель 2. Компетентність педагога, який працює з обдарованою дитиною  
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• надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх здібностей; 

• індивідуальне застосування навчальної програми; 

• заохочення учнів до роботи над власними проектами;  

• жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкутості; 

• схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання 

випробувати себе в цій чи інших галузях; 

• підкреслення ролі індивідуальних відмінностей; 

• надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і в наслідок 

цього відчувають тиск з боку інших; 

• найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та 

індивідуальних нахилів;  

• поблажливість до можливого безладу; 

• заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності; 

• постійне підтвердження того, що вчитель є однодумцем учнів, а не 

супротивником. 

6. Риси, якими має володіти вчитель, котрий працює з обдарованими дітьми: 

• доброзичливість і чуйність; 

• цілеспрямованість і наполегливість; 

• розуміння психології здібних та обдарованих дітей; 

• високий інтелектуальний рівень; 

• широке коло інтересів; 

• готовність до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних із 

навчанням обдарованих дітей; 

• жвавість, активність, почуття гумору; 

• гнучкість і завжди постійна готовність переглянути свої погляди; 

• здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних думок і 

поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати.  
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Розвиток природничо-математичних здібностей  
на уроках фізики у 7-8 класах 

 

Науменко Оксана Вікторівна, 

учитель фізики, астрономії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної 

революції, коли стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за 

запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного 

життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує 

людину протягом усього життя. Сьогодні особливо важливо розвивати 

пізнавальну діяльність учнів, формувати інтерес до процесу пізнання, до способів 

пошуку, засвоєння, переробки та застосування інформації, що дозволило б 

школярам бути суб’єктом навчання, легко орієнтуватися в сучасному мінливому 

світі. Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних 

технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування 

системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють 

розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі 

умови для навчальної діяльності учнів і вчителя. Створюються нові технології, 

розробляються нові методики викладання, з’являються нестандартні форми 

проведення уроків, варіативні програми і підручники і т. д. Успіх багато в чому 

залежить від майстерності вчителя, його компетентності. Однак потрібного 

результату годі й досягти, якщо не враховувати індивідуальні особливості дитини. 

Сучасне викладання в школі стикається з проблемою зниження інтересу учнів до 

вивчення предметів. Такий шкільний предмет як фізика суспільство давно 

віднесло до категорії найскладніших. Перед педагогом постає завдання – 

пробудити інтерес, не відлякувати дітей складністю. Особливо важлива в даний 

час проблема розвитку творчих здібностей учнів. Тому, дедалі частіше при 

викладанні фізики відходять від переважного використання традиційних методів 

навчання. Серед основних питань, які стосуються впровадження сучасних 

інноваційних технологій навчання, є пошуки можливостей органічного поєднання 

та взаємоузгодження традиційних методів реалізації навчального процесу з 

новими методами його інтенсифікації й активізації, що забезпечують формування 

необхідних якостей майбутнього фахівця. 

Серед причин низької мотивації навчання учнів можна виділити такі, як 

недостатня зацікавленість матеріалом, страх перед невдачею, хибні цінності, 

потреба уваги, емоційна перевтома. Одним із шляхів подолання є 

використовувати різноманітних інноваційних форми і методів організації роботи з 

учнями на уроках та в позаурочний час.  
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З-поміж запропонованих сьогодні великої кількості інноваційних технологій 

я надала перевагу роботі в режимі інтерактиву. Метою моєї роботи було 

розглянути прийоми використання інтерактивної методів навчання, які можуть 

бути використані на уроках фізики в навчальних закладах для підвищення рівня 

мотивації учнів, активізації їх пізнавальної діяльності, пробудження творчої 

активності, посилення інтересу до навчання, підвищення продуктивності уроку та 

гуманізації взаємовідносин в класі. 

1. Інтерактивна вправа «Акваріум». (Ефективний метод розвитку 
вміння вести дискусію.) Учні об’єднуються у групи по 5-6 осіб. Одна з груп 

займає місце у центрі класу, отримує завдання, зачитує і обговорює його. Інші 

учні не втручаються в обговорення, а уважно слухають, роблять помітки. Після 

публічного виконання завдання група займає своє робоче місце, а учні класу 

обговорюють хід дискусії, аргументи виступаючих. Після цього місце в 

«Акваріумі» займає друга група.  

Приклад використання: 8 клас, тема «Теплові явища». При розв’язанні 

проблемного запитання: якщо в літній день виміряти температуру голого грунту і 

грунту, що покритий рослинами, то виявиться, що голий грунт нагрітий сильніше. 

Але якщо ж у цих місцях виміряти температуру грунту вночі, то, навпаки, грунт 

під рослинами буде мати більш високу температуру, ніж голий. Чому? 

 2. Інтерактивна вправа «Карусель». (Ефективна для одночасного 

включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування 

для обговорення дискусійних питань.) Учні розміщуються у два кола обличчям 

один до одного. Протягом певного часу кожна пара обмінюється інформацією, 

власними думками, потім учні зовнішнього кола роблять один крок – пересідають 

по колу до наступного партнера. Використовую при перевірці формул, фізичних 

величин і одиниць вимірювання з різноманітних тем. 

3. Інтерактивна вправа «2-4-всі разом». (Дозволяє учням набути навичок 

співробітництва, оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати.) Учням 

класу пропонується проблема (інформація), яку вони спочатку опрацьовують 

самостійно, потім обговорюють у парах, далі об’єднуються у четвірки. Після 

прийняття спільного рішення в четвірках відбувається колективне обговорення 

питання.  

4. Інтерактивна вправа «Спільний проект». Групи працюють над 

виконанням різних завдань однієї теми. Після завершення роботи кожна група 

презентує свої дослідження, в результаті чого всі школярі знайомляться з темою в 

цілому. Наприклад: у 7 класі під час вивчення теми «Дифузія» пропоную учням 

провести експериментальне дослідження швидкості протікання дифузії в газах, 

рідинах, твердих тілах.  

5. Інтерактивна вправа «Синтез думок». Дана вправа передбачає 

виконання групами поетапно всіх завдань уроку: на аркушах паперу перша група 

виконує перше завдання, друга – друге, і т. д.; після виконання завдань перша 

група свої записи для опрацювання передає другій, друга – третій і т.д.; коли 
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аркуші з доповненнями, зауваженнями повертаються до хазяїв кожна група 

презентує свої дослідження з урахуванням доповнень, зауважень однокласників.  

Наприклад: при вивченні нового матеріалу з теми «Агрегатні перетворення 

станів речовини» у 8 класі 1 група вивчає процес плавлення, 2 – процес кипіння, 3 

– читання і побудова графіків, 4 – розв’язування основних типів задач. 

6. Інтерактивна вправа «Ажурна пилка». Метод дозволяє учням 

працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок 

часу, а також заохочує учнів допомагати одне одному «вчитися навчаючи». Під 

час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» учні працюють у різних групах. 

Спочатку вони працюють в домашній групі. Потім в іншій групі виступають в 

ролі експертів з питання, над яким працювали в домашній групі, та отримують 

інформацію від представників інших груп. Потім учні повертаються у свою 

домашню групу для того, щоб поділитися новою інформацією, яку їм надали 

учасники інших груп.  

7. Метод проектів. У сучасних умовах пред’являються високі вимоги не 

тільки до рівня знань учнів, а й до вміння працювати самостійно, до здатності 

розглядати проблему з точки зору різних наук. Однією з форм моєї роботи з 

дітьми є формування у них дослідницької компетенції шляхом використання 

елементів методу проектів. Проект – це робота, що самостійно планується та 

реалізується учнями. Робота над проектом – практика особистісно зорієнтованого 

навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з 

урахуванням його інтересів. Завдання творчого та дослідницького характеру 

істотно підвищують зацікавленість учнів у вивченні фізики і є додатковим 

мотивуючим фактором. За зазначеної причини такі уроки особливо ефективні, так 

як учні отримують знання в процесі самостійної творчої роботи. Ця робота важка 

і копітка, але в той же час дуже цікава. Разом з учнями ми вибираємо тему 

дослідження, я допомагаю аналізувати отриману інформацію, а потім узагальнити 

, виділити головне і виключити другорядне. Дуже важливо, щоб представлені до 

звіту матеріали відповідали не тільки змісту дослідження, а й естетичним 

вимогам. Про виконану роботу треба не просто розповісти, її, як і всяке справжнє 

дослідження, треба захистити. Захист – вінець дослідної роботи і один з головних 

етапів початківця дослідника.  

Застосовуючи групові форми роботи я переконалася, що вони успішно 

формують у дітей потребу здобувати знання, розвивають інтерес, любов до 

пізнання, допитливість. Працюючи індивідуально, в групах чи парах, учні 

самостійно розв’язують доступні для них питання, стають дослідниками, разом 

переборюють труднощі на шляху до мети. 

Крім того, інтерактивні форми навчання розвивають комунікативні вміння 

та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями, 

забезпечують виховне завдання, оскільки привчають працювати в команді, 

прислухатися до думки своїх товаришів. Використання інтерактиву в процесі 
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уроку знімає нервове навантаження учнів, дозволяє змінювати форми діяльності, 

переключати увагу на ключові питання теми уроку. 

Впровадження міжпредметних зв’язків в процесі вивчення фізики – 

важливий вид навчальної діяльності. При цьому задачи міжпредметного 

характеру, в тому числі різний пізнавальний матеріал, в якому прослідковується 

зв’язок фізики не тільки з предметами шкільного курсу, а також з життєдіяльності 

людства. При здійсненні міжпредметних зв’язків існує проблема, коли вчитель 

фізики повинен знати не лише свій предмет, а і інші ( хімію, географію, біологію, 

інформатику)в результаті чого вчитель витрачає багато часу до підготовки 

уроків,і тому не кожен вчитель бажає застосовувати цю методику на своїх уроках. 

Жоден урок не може бути реалізовано на сучасному етапі навчання з 

використанням шкільного підручника. Реалізація міжпредметних зв’язків у 

процесі навчання активізує інтелектуальну і дослідницьку діяльність, яка сприяє 

на зростання успішності учнів. Усе це підштовхнуло мене звернутися до між-

предметних зв’язків, проштудіювати програми з біології, хімії, трудового 

навчання та інших предметів і спробувати самостійно створити єдину систему 

міжпредметних зв’язків фізики й інших предметів. Якщо розглядати тему «Будова 

атома», то можна пов’язати її з новим предметом «Основи здоров’я». Дітям часто 

говорять: не можна робити це, не можна робити те, бо це небезпечно для життя. А 

показати таку небезпеку можна на уроці фізики. Наприклад, під час знайомства з 

інерцією. Показати їм ролик, чому небезпечно перебігати дорогу перед 

транспортом, а вже у 8 класі можна про аргументувати свої пояснення 

математичними розрахунками гальмівного шляху. Це буде для дітей найкращим 

аргументом. На кожному уроці можна проводити профорієнтаційну роботу. Тобто 

доводити дітям важливість знань фізики в різних галузях. Якщо розглядати 

професію лікаря, то з огляду на сучасний рівень розвитку медичної апаратури 

лікарям необхідно знати і властивості та будову лазерів, і властивості 

рентгенівських променів, і ультразвук та його властивості, і струми високої 

частоти. Потрібно знати принципи дії приладів, уміти розбиратися в електричних 

колах і регулюванні підсилювачів високої та низької частот. Агроному фізика по-

трібна, щоб розумітися, на яких ґрунтах краще прогрівається земля, а також 

механізми використання поживних речовин рослинами, фізичні основи роботи 

теплиць. Здавалося б, у школі діти, обравши професію археолога, юриста, геолога, 

далекі від фізики, але, досліджуючи археологічні розкопки, гірські породи, вони 

все одно користуються законом радіоактивного розпаду, щоб з’ясувати вік землі, 

а юристи послуговуються спектральним аналізом, щоб визначити хімічний склад 

речових доказів. Вони використовують ті чи ті закони фізики. Та хіба можна 

уявити гарного токаря, шофера, фрезерувальника, які не знають принципів роботи 

електричних двигунів, будови електричних кіл, залежності міцності матеріалів від 

нагрівання тощо. Дуже багато професій не можуть обійтися без роботи 

вимірювальних приладів, налаштування автоматичних ліній і загалом 

електричних приладів. Зараз багато уваги приділяється розвитку, соціалізації 
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особи. І одне із соціальних замовлень суспільства – розвивати таланти. Але без 

знання математики не можна ані розв’язувати задачі з фізики, ані проводити 

експеримент. Багато найбільших відкриттів зроблено в наш час саме на стику 

хімії й фізики, фізики й біології та ін, Розширюючи свої знання з інших предметів, 

учні розширюють свій кругозір, а отже, розвивається їхня особистість. На 

першому етапі (у 5 класі) – у ході вивчення курсу природознавства – слід 

приділити особливу увагу елементарним знанням із фізики, хімії, біології, щоб 

забезпечити пропедевтичну природничо-наукову основу для повноцінного за-

своєння школярами знань про процеси в живій і неживій природі. На другому 

етапі (у 6-9 класі) у процесі вивчення фізики важливо встановлювати 

міжпредметні зв’язки з біологією, хімією, математикою для поглибленого 

осмислення школярами фізичних, фізіологічних та екологічних знань. На 

третьому етапі (у 10-11 класах) у ході вивчення фізики й астрономії необхідно 

широко реалізувати знання учнів із природничо-математичних і гуманітарних 

дисциплін. Перший урок із фізики в 7 класі слід почати так – представити дітям 

безліч фізичних приладів. Після ознайомлення з тим, що вивчає фізика, 

відбувається перехід до вивчення фізичних величин і приладів, якими можна 

виміряти ці величини. Наприклад, для вимірювання часу використовують різні 

годинники. У зв’язку з цим представляю дітям різні будильники, наручний і 

пісочний годинники, метроном, секундомір, зображення сонячного годинника. 

Показую прилади для вимірювання довжини, об’єму, температури, маси, тиску, 

сили, а також деякі прилади, користуватися якими школярі будуть наступного 

року, у старших класах. На вступному занятті з’ясовуємо, що спільною в цих 

приладах є шкала, ціна поділки вимірювального приладу. Також на першому етапі 

знайомства з деякими фізичними величинами пропонується як домашнє завдання 

зобразити цю величину на рисунку так, як діти її собі уявляють. У своїх роботах 

деякі учні помічають і зображують на рисунку такі нюанси цієї величини, на які 

інші не звертають уваги. Домашні роботи розглядаються на наступному уроці, і 

діти розширюють свої знання за допомогою доступних рисунків і пояснень до 

них, розвиваючи таким чином образне й об’ємне мислення. Ці рисунки можна 

використовувати як практичний матеріал для фронтального опитування за 

вивченою темою. Художні тексти чудово розширюють кругозір учнів і їхні 

уявлення про фізичні явища. Після вивчення деяких тем школярі самі 

намагаються писати твори. Образотворче мистецтво має найбагатші можливості 

для естетичного виховання в рамках викладання фізики. Цікавим є взаємний 

зворотний зв’язок, бо пряма ілюстрація уроку або явища мало що дає для 

глибокого розвитку естетичного почуття в дітей. До завершального уроку з теми 

«Світлові явища» учні готують творчу роботу, що складається з п’яти завдань. Це 

можуть бути малюнки з різними світловими явищами, репродукції картин, 

ілюстрації зі старих журналів, поетичні рядки, що описують яке-небудь світлове 

явище. Охочі готують повідомлення про одне з таких чудових явищ, як блискавка, 

північне сяйво, веселка, міраж тощо. Діти отримують величезне задоволення від 
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цієї роботи, оскільки вона має творче начало, й із задоволенням презентують її на 

заліковому уроці. Але слід пам’ятати головне: живопис на уроці фізики – не мета, 

а лише засіб. Також дітям дуже подобається розбирати з фізичної точки зору 

прислів’я й добирати нові для обговорення (додаток 3) Одним із найважливіших 

чинників розвитку цікавості до навчання в дітей є чітке розуміння необхідності 

вивченого матеріалу. 

Використання інтерактивної технології на уроці потребує більшої кількості 

часу на організацію процесу навчання, тому незамінним помічником вчителю на 

уроці стають інформаційно-комунікаційні технології. При проведенні уроків 

фізики та астрономії використовую такі основні напрями комп’ютерної техніки: 

підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, 

дидактичні картки для індивідуальної роботи); мультимедійний супровід 

пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо, відеозаписи реальних лекцій, 

навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів); проведення 

комп’ютерних лабораторних робіт; 

- обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, 

створення звітів); контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів. 

За допомогою комп’ютера можна показати такі явища і експерименти, які 

недоступні безпосередньому спостереженню, наприклад, еволюцію зірок, ядерні 

перетворення , квантування електронних орбіт і т.п. За допомогою моделей з 

віртуальної лабораторії, можна змоделювати процеси, що відбуваються в 

циклотроні, мас-спектрометрі, показати рух електронів в магнітному полі. Все це 

дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень: підвищувати статус 

вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; 

розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати 

різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно 

організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та 

вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів. Поряд з тим 

виникає ряд ускладнень під час використання на уроках фізики комп’ютерних 

засобів навчання. Нажаль, не всі сучасні кабінети фізики оснащені власним 

проектором чи інтерактивною дошкою. Тому, якщо вчителю потрібно за 

допомогою комп’ютера провести тільки невелику частину уроку (показати 

відеофрагмент, презентацію, провести тестування, змоделювати фізичний процес, 

тощо) він вимушений проводити свій урок у мультимедійному класі, тим самим 

позбавляючи його реальних демонстрацій. Особливо хочеться відзначити, що 

моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює “живих” дослідів, та в 

поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого 

матеріалу. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують 

працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає. 

Отже, у ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, 

зважувати альтернативні думки, приймати продуктивні рішення, дискутувати, 
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спілкуватися з іншими людьми. Досягається це завдяки організації 

індивідуальної, парної, групової та кооперативної роботи; застосовуються 

дослідницькі проекти, рольові ігри, безпосередня робота з текстом, 

різноманітними інформаційними джерелами; використовуються творчі роботи. 

Проводячи уроки такого типу, вчитель зацікавлює школярів предметом, формує 

активну життєву позицію, розвиває творчі здібності, вдосконалює мовленнєві і 

розумові навички; створює ситуацію успіху, де кожен учень почуває себе 

невимушено на уроці, а це, у свою чергу, сприяє розвитку його компетентності, 

що і є сьогодні основним завданням школи. 

Виявлення й подальша реалізація необхідних і важливих для розкриття 

провідних положень навчальних тем міжпредметних зв’язків дозволяє: 

1)зосередити увагу учителів та учнів на вузлових аспектах навчальних предметів, 

які відіграють важливу роль у розкритті провідних наукових ідей; 2)здійснювати 

поетапну організацію роботи зі встановлення міжпредметних зв’язків, повсякчас 

ускладнюючи пізнавальні завдання, розширюючи поле дії творчої ініціативи й 

пізнавальної самодіяльності школярів, застосовуючи все розмаїття дидактичних 

засобів для ефективного втілення багатосторонніх міжпредметних зв’язків; 

3)формувати в учнів пізнавальний інтерес до різних навчальних предметів у їхній 

органічній єдності; 4)здійснювати творчу співпрацю учителів з учнями; 5)вивчати 

найважливіші світоглядні проблеми й питання сучасності засобами різних 

предметів і наук у зв’язку з життям. У цьому знаходить своє вираження головна 

лінія міжпредметних зв’язків. Проте ці зв’язки мають свою специфіку, яка 

позначається на викладанні. Наприклад, викладаючи математику, слід звернути 

увагу на вдосконалення тих розділів навчального курсу, які знаходять широке за-

стосування в курсі фізики. Реалізація міжпредметних зв’язків сприяє 

систематизації, а отже, поглибленню знань, допомагає представити учням цілісну 

картину світу. При цьому підвищується ефективність навчання й виховання, 

забезпечується можливість наскрізного застосування знань, умінь, навичок, 

отриманих на уроках із різних предметів. Навчальні дисципліни в певному сенсі 

починають допомагати один одному. У послідовному втіленні принципу міжпред-

метних зв’язків акумульовано важливі резерви подальшого вдосконалення 

навчально-виховного процесу. А. Ейнштейну належать слова про те, що, якщо 

викладач поширює навколо себе подих нудьги, у такій атмосфері все захиріє; 

натомість уміє вчити той, хто вчить цікаво. Цією педагогічною заповіддю 

видатного науковця хотів би скористатися кожен учитель фізики. Адже навчити 

можна лише тоді, коли в учнів буде пробуджено цікавість до науки й до процесу 

пізнання, коли навчання відбуватиметься не з примусу, а через захоплення.  

І все ж, ряд педагогічних показників, таких як науковий рівень, глибина, 

міцність і якість фізичних і математичних знань, на жаль, недостатньо високі і не 

відповідають вимогам до шкільної фізичної освіти. Отже, здійснення тільки 

міжпредметних зв’язків фізики і математики вже не відповідає сучасним 

тенденціям удосконалення педагогічного процесу. В умовах зміни концепції 
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середньої фізичної освіти повинна змінитися і концепція міжпредметних зв’язків 

фізики іпредметів прородничо-математичного циклу.  

Нашим дітям жити і працювати в XXI столітті, і необхідно навчити їх 

відчувати красу й гармонію природи на крихітній планеті Земля, почуватися 

частиною цієї природи. 
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Додаток А 

Урок фізики (8-А клас) 
Тема: «Теплообмін. Види теплопередачі» 

Мета: ознайомити учнів із видами теплопередачі, формувати вміння учнів 

пояснювати теплові явища на підставі молекулярно-кінетичної теорії й 

характеризувати напрямок протікання теплових процесів у природному 

середовищі, розвивати їхнє логічне мислення, уміння проводити дослідження, 

активізувати цікавість до предмета, виховувати самостійність мислення. 

Наочність та обладнання: демонстрація тепло провідності, конвекції в 

рідинах і газах, нагрівання тіл випромінюванням, презентація на тему 

«Теплообмін. Види теплообміну». 

Тип уроку: комбінований. 

Завдання, яке ви розв’язуєте, може бути незначним, але якщо ви вирішуєте 

його власними силами,розумовою напругою, це веде до відкриття й дозволяє 

насолодитися радістю перемоги. 

Д. Пойя 

ХІД УРОКУ 
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I . ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

(Фронтальна) 

III. ФОРМУВАННЯ МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ 

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Запитання для фронтального опитування 

1. Що називається внутрішньою енергією? 

2. Якими способами можна змінити внутрішню енергію? 

3. Наведіть власний приклад зміни внутрішньої енергії тіла в результаті 

виконаної роботи. 

4. Наведіть власний приклад зміни внутрішньої енергії тіла в результаті 

теплообміну. 

Створення проблемної ситуації 
Запропонувати учнями доторкнутися до металевого предмета (цвях або 

стрижень електричного паяльника), щоб він став теплим або навіть гарячим. 

Запитання й заслуховування відповідей учнів 
• Яким чином змінили внутрішню енергію цього тіла? 

• Чи можна точно визначити, яким саме чином змінили внутрішню енергію 

цього тіла? 

• Як саме відбулася передача енергії? 

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
Звернутися до презентації, вказати тему уроку 

Вступне слово вчителя 

Ваші відповіді на поставлені запитання вказують на те, що передача теплоти 

тілу можлива різними шляхами. Про це йтиметься на сьогоднішньому уроці. 

Запишіть тему уроку: «Теплообмін. Види теплопередачі». 

Існує три види теплообміну: теплопровідність, конвенція й теплове 

випромінювання. Зараз ми розглянемо досліди, попрацюємо в групах. 

Демонстрація дослідів 
1. Нагрівання води в колбі. 

2. Розплавити віск від свічки над полум’ям . 

Робота в групах 
Завдання групам записано на дошці. 

• Поясніть механізм передавання тепла (енергії) у досліді. 

Прослуховування відповідей учнів 

Узагальнюючи відповіді учнів, з’ясувати, що за нагрівання відбувається 

збільшення руху молекул, з яких складається тіло. 

Учитель. Цей рух передається сусіднім молекулам, унаслідок чого 

швидкість молекул зростає, і отже, температура даної частини тіла збільшується. 

Така передача в результаті безпосередньої взаємодії частинок тіл здійснюється 

ніби ланцюжком, від частинки до частинки, від шару до шару частинок, від однієї 

частини тіла до іншої і в кінцевому результаті призводить до вирівнювання 



 75 

температури всіх частин тіла. Отже, передавання теплоти від більше нагрітої 

частини тіла до менш нагрітої називається теплопровідністю. 

Конвекція (дослід № 2). Розрізняють природну (вільну) й вимушену 

конвекцію. Природна виникає в полі сили тяжіння за нерівномірного нагріванні 

текучих речовин. Унаслідок різних температур відбувається перемішування 

речовин, воно здійснюється не частинками речовини, а електромагнітними 

хвилями. Усі нагріті тіла випромінюють тепло. Річ у тому, що випромінювання 

відбувається за рахунок внутрішньої енергії тіла (енергія руху й взаємодії атомів), 

яка перетворюється на енергію випромінювання, яка може поширюватися і в 

безповітряному просторі, а в разі зустрічі з речовиною поглинається нею. Теплову 

енергію випромінюють усі тіла, температура яких більша за -273 °С. 

Ми познайомилися з трьома видами теплообміну (записати схему): 

 
Дати відповіді на запитання (запитання записані на дошці) 

1. Чому одяг захищає людину від холоду? 

2. Чому стіни будинку роблять цегляними, а не металевими? 

3. За допомогою конвенції в природі відбуваються зміна повітряних потоків, 

і тоді ми спостерігаємо...(вітер). 

4. Чому вночі у воді тепліше, ніж на березі водоймища? 

5. Чому відбувається конвенція повітря в кімнаті? 

Учитель. Випромінювання. Ви знаєте, що без енергії сонця життя на землі 

було б неможливим. А як передається енергія сонця до землі, адже між ними 

безповітряний простір? Отже, відсутнє матеріальне середовище у вигляді 

речовини, частинки якої могли б передавати кінетичну енергію руху одна одній. 

Річ у тому, що теплове випромінювання відбувається за рахунок внутрішньої 

енергії тіла (енергія руху й взаємодія атомів), яка перетворюється на енергію 

випромінювання. Вона може поширюватися і в безповітряному просторі, а за 

зустрічі з речовиною поглинається нею. Теплову енергію випромінюють усі тіла, 

температура яких більша, ніж -273 °С . Ця температура – абсолютний нуль 

(припиняється рух молекул та атомів). Коли тіло охолоджується, то воно менше 

випромінює тепла. 

Приклад багаття . 

Фізхвилинка 

Рухавка «Зміни свою внутрішню енергію» 

• Підняти руки вгору, нахиляти тулуб в різні боки. 

• Ліву руку поставити на пояс, праву відвести в бік, розвернути корпус 

вправо, поміняти положення рук і розвернути корпус вліво. 

• Зігнути в ліктях руки і розігнути. 
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VI. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Дати відповіді на запитання: 
1 Про який вид теплообміну говориться в прислів’ях? 1.Борони вас, Боже, од 

вербових дров, телячого кожуха, заячої шапки. 2. Де руки гріти, там треба і вогню 

горіти. 3. Не бери заліза в руки, доки на нього не плюнеш. 4. Хто на гарячім 

попечеться, то і на холодне дме. 5. Лиха тому зима, в кого кожуха нема. 

Для пошиття верхнього одягу пропонують такі тканини: сукно, хутро, льон, 

шовк. Які із цих тканин ви візьмете і чому? Чому горобці і синиці в сильні морози 

настовбурчують пір’я? Виберіть матеріал, з якого будувати мете стіни 

багатоповерхового будинку: деревина, метал, залізобетон, звичайна цегла, 

пориста цегла. Чому добрий господар для того, щоб швидше розтанув сніг, 

притрушує його землею? Чи є джерелом теплового випромінювання кусок льоду? 

Куди треба ставити продукти для кращого їх охолодження: на лід чи під лід? 

Які фабричні труби краще застосовувати: цегляні чи залізні? Чому посуд для 

приготування їжі здебільшого виготовляють із металу? Де слід розмістити 

кватирку у віконній рамі – внизу чи угорі? Чому? “Риба шукає місце, де глибше..." 

Чому рибалки твердять, що це тільки зимова приказка? Чому вентилятори для 

очищення повітря здебільшого розміщують біля стелі? З якою метою між 

димарем та дошками стелі кладуть шар азбесту? 

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКУ УРОКУ 

1. Що нового ви дізналися на уроці? 

2. Що вам не сподобалося або сподобалося? 

3. Оцінювання роботи учнів. 

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Прочитати параграф 50, 51, ст. 163 врп. 30 (2,3) 
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Організація демонстраційного експерименту з фізики 
 

Коміренко Михайло Митрофанович, 

учитель фізики, директор 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «вчитель-методист», 

почесне звання «Народний вчитель України» 

 

Сьогодні головна мета середньої загальноосвітньої школи – сприяти 

розумовому, емоційному, моральному й фізичному розвитку особистості, 

всебічно розкривати її творчі можливості, забезпечувати умови для розквіту 

індивідуальності дитини з урахуванням її вікових особливостей. У сучасних 

умовах потрібно домагатися, щоб кожен учень зміг одержати не тільки різнобічні 

знання, але й максимально розвинув індивідуальні задатки і здібності.  

Фізика – наука експериментальна. Оскільки між фізикою – наукою і фізикою 

– навчальним предметом існує тісний зв’язок, процес навчання фізики полягає в 

послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі 

небагатьох фундаментальних положень, що опираються на дослід. У ході цього 

процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних 

фізичних закономірностей на базі експерименту і дедуктивний характер 

виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з 

використанням доступного для учнів математичного апарату. 

Використання експерименту в навчальному процесі з фізики дозволяє: 

• показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і 

тим самим створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення;  

• проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному 

для учнів вигляді і зробити їх зміст зрозумілим для учнів;  

• підвищити наочність викладання;  

• ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних 

явищ;  

• показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, 

технологіях та побуті;  

• посилити інтерес учнів до вивчення фізики;  

• формувати політехнічні та дослідно-експериментаторські навички.  

Навчальний експеримент виступає одночасно як метод навчання, джерело 

знань і засіб навчання. 

Навчальний експеримент безпосередньо зв’язаний з науковим фізичним 

експериментом, під яким розуміють систему цілеспрямованого вивчення природи 

шляхом чітко спланованого відтворення фізичних явищ в лабораторних умовах з 

подальшим аналізом і узагальненням одержаних за допомогою приладів 

експериментальних даних. Від спостереження експеримент відрізняється 
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активним втручанням у хід фізичних явищ за допомогою експериментальних 

засобів. 

Науковий експеримент є основою навчального фізичного експерименту, 

якому він дає експериментальні засоби, методи дослідження і фактологічний 

матеріал. Але повної тотожності між ними немає. Головна відмінність полягає в 

тому, що науковий експеримент ставиться з метою дослідження природи і 

одержання нових знань про неї, а навчальний експеримент покликаний довести ці 

знання до учнів. 

Демонстраційний експеримент як метод навчання належить до 

ілюстративних методів. Головна дійова особа в демонстраційному експерименті – 

вчитель, який не лише організовує навчальну роботу, але і проводить 

демонстрацію дослідів. Демонстраційний експеримент має суттєвий недолік – 

учні не працюють з приладами (хоча деякі з них можуть залучатись до підготовки 

демонстрацій). 

Оскільки сучасна методика фізики пропонує велику кількість демонстрацій з 

кожної теми шкільного курсу фізики, перед вчителем завжди виникає проблема 

відбору дослідів при підготовці до кожного конкретного уроку. За наявності 

кількох варіантів дослідів слід відібрати ті, які: 

• найповніше відповідають темі та дидактичним цілям уроку;  

• найефективніше вписуються в логічну структуру уроку;  

• найбільш виразно ілюструють явище чи фізичну теорію;  

• можуть бути відтворені на найпростішому обладнанні (але без втрати 

ефективності).  

Інші методичні вимоги до організації демонстраційного експерименту такі: 

• Учнів необхідно готувати до сприйняття дослідів. Ідея досліду, його хід і 

одержані результати повинні бути зрозумілими учням. З цією метою вчитель 

повинен пояснити схему установки, всі її складові, звернути увагу на 

вимірювальні прилади, або на ті елементи, на яких виявляється спостережуваний 

ефект. 

• При можливості досліди потрібно ставити в кількох варіантах (особливо, 

якщо це сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу). 

• Кількість демонстрацій на уроці не повинна бути надто великою. 

• Демонстраційний експеримент повинен сприяти вивченню навчального 

матеріалу і не відволікати від головного на уроці. 

• Якщо дозволяє обладнання, демонстраційні досліди слід проводити зі 

встановленням кількісних співвідношень (числа повинні бути заздалегідь 

підібраними і зручними для оперування ними!). 

• Демонстраційну установку слід збирати перед учнями в процесі 

викладання навчального матеріалу. Лише за умови використання дуже складного 

обладнання, установка може бути зібрана заздалегідь (з цієї причини не слід 

захоплюватись використанням готових стендів). 
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• Установка повинна бути максимально надійною, а техніка демонстрування 

відпрацьованою. 

• У випадку відмови установки, слід відшукати і швидко ліквідувати 

несправність, а дослід повторити, досягнувши позитивного результату. Якщо це 

зробити за даних обставин неможливо, необхідно пояснити учням причину 

відмови і обов’язково відтворити демонстрацію на наступному уроці. 

• Не слід підміняти демонстраційний експеримент, доступний для шкільних 

умов, показом відповідних кінофрагментів чи комп’ютерним моделюванням. 

Важливою методичною вимогою до демонстраційних дослідів є їх 

надійність. Невдале демонстрування завжди порушує нормальний хід уроку, 

підриває авторитет учителя і призводить до дезорганізації роботп в класі. 

Надійності дослідів добиваються ретельною підготовкою їх, багаторазовою 

перевіркою, вибором найбільш вдалих приладів і деталей. Навчальний 

експеримент передбачає: висунення теоретичної гіпотези, яка вимагає 

практичного підтвердження, розробку методу дослідження, постановку 

експерименту, спостереження за його ходом, зняття фізичних пара-метрів, їх 

систематизацію, аналіз та узагальнення і формулювання висновків щодо 

проведеної роботи. Зважаючи на універсальність, комп’ютерну техніку можна 

використати на всіх етапах проведення експерименту. Це відкриває нові, 

перспективні підходи щодо отримання експериментальних даних. 

 Ефективність застосування комп’ютерної техніки в експериментально-

дослідній роботі зумовлюється такими чинниками: висока точність результатів та 

їх достовірність, оскільки програмні засоби уможливлюють застосування методів, 

що знижують нагромадження похибок під час округлення та обчислення 

проміжних величин; скорочення кількості складних, дорогих і унікальних 

приладів; підвищення якості та інформативності дослідження за рахунок 

ретельнішої обробки даних; збільшення кількості об’єктів, що контролюються; 

підвищення емоційного впливу; скорочення циклів дослідження на основі 

прискорення підготовки і проведення експерименту, оперативного використання 

результатів аналізу, зменшення часу обробки та систематизації даних. 

 Комп’ютеризація експерименту розширює обізнаність учнів з 

досліджуваним фізичним явищем, формує навички і надає їм впевненості під час 

використання сучасних експериментальних методів, ознайомлює з передовими 

засобами пізнання, видами контролю за технологічними процессами на 

виробництві, дає змогу по-новому розглядати методику постановки шкільного 

експерименту. 

Демонстрування дослідів – активний цілеспрямований процес, у ході якого 

вчитель керує відчуттями та сприйманнями учнів і на їх основі формує певні 

поняття й переконання. 

Мета проведення фізичного досліду може полягати у: 

• Сформувати вміння користуватися приладом. Мета роботи в цьому 

випадку – навчитися користуватися певним приладом. 
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• Встановити залежність між величинами. В цьому випадку мета при 

виконанні роботи буде тобою сформульована у вигляді: встановити залежність 

між фізичними величинами. 

• Перевірити закон або закономірність. Мета така ж. 

• Визначити експериментально значення певної величини експериментально 

за допомогою певного методу. Мета може бути сформульована: опанувати метод 

або визначити за допомогою методу, перевірити залежність. 

• Спостерігати за перебігом явищ або процесу. Мета така ж. 

ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ УЧНІВ 

Пам’ятка «План проведення фізичного досліду» 

1. Мета проведення досліду. 

2. Схема досліду. 

3. Умови виконання досліду. 

4. Хід досліду. 

5. Результати досліду. 

6. Висновки з досліду. 

Пам’ятка «Алгоритм виконання експерименту  

з метою перевірки гіпотези» 

1. Припущення (моя гіпотеза, пророкування) про явище, процес, 

закономірність… 

2.  Модель, теорія, закон, на які можна спиратися у даному випадку. 

3.  Міркування, на основі якого висунуто припущення. 

4. Ідея (задум) для перевірки припущення 

5.  Необхідні прилади та матеріали. 

6.  План дій. 

7.  Аналіз плану (що буде змінюватися та чим, що буде постійним за 

рахунок чого). 

8.  Отримані результати. 

9.  Висновок, який зроблено. 

10.  Причини можливих помилок і шляхи їх подолання. 

11.  Розрахунок похибки результату. 

12.  Порівняння припущень та висновків з досліду. 

Навчальний фізичний експеримент – одна з найважливіших ділянок у 

системі оволодіння матеріалом фізики. Аналіз дидактичних можливостей 

навчального експерименту показує, що він може бути використаний на різних 

етапах вивчення матеріалу та з різною дидактичною метою. 
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Роль сучасного кабінету фізики у підвищенні ефективності  
та якості освіти 

 

Ярошко Леонід Михайлович, 

учитель фізики 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

Головне, щоб учень одночасно бачив, спостерігав і робив. 

Де є ці три речі, там є жива думка, яка загострює розум. 

В.О. Сухомлинський 
Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, у тому числі 

майстерності вчителя, методів навчання, змісту програм, засобів управління 

навчальним процесом та від зовнішніх умов: забезпеченості уроку технічними 

засобами навчання та навчальним обладнанням тощо. 

Головне завдання кожного вчителя – пробудити в учнів інтерес до навчання 

та навчити самостійно здобувати знання, творчо їх використовувати. Навчання 

буде успішним, якщо учитель має можливість пояснювати новий (або 

закріплювати старий) матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні 

засоби навчання. Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального 

обладнання, яке зосереджене в кабінеті, допомагає вчителю досягати високого 

рівня засвоєння знань учнями. 

Навчальний кабінет – це єдина, органічно пов’язана система навчального 

обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена відповідно до вимог 

наукової організації праці вчителя й учня, яка забезпечує високий рівень 

викладання предмета.  

Метою роботи фізичного кабінету є створення оптимальних умов для 

організації та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової та 

повної середньої освіти, допомога учням в успішному засвоєнні наукової картини 

світу, орієнтуванні в тенденціях науково-технічного прогресу. 

Для реалізації даної мети шкільний кабінет фізики працює, у відповідності з 

основними документами.  

1. «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів» (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 20.07.2004 

року № 601) . 

2.  «Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних 

предметів загальноосвітніх навчальних закладів» (затвердженого Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 року № 1423), 

створюються умови для організації індивідуального та диференційованого 

навчання, реалізації практично-дійової та творчої складових змісту навчання, 

організації гурткової роботи, проведення факультативів та курсів за вибором. 
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Основними завданнями кабінету є: 

• надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконаленні 

навчально-виховної роботи; 

• забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів 

навчання під час занять з учнями; 

• узагальнення та розповсюдження досвіду кращих вчителів; 

• організація позакласної роботи з учнями. 

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє забезпеченню 

високого рівня викладання навчальної дисципліни, підвищенню ефективності 

праці вчителя, підвищенню рівня навчальних досягнень і прищепленню інтересу 

учнів до навчального предмета. 

Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному 

використанню різних видів навчального обладнання, зокрема, сучасного 

електронного, що розкриває великі можливості перед вчителем. 

Важливою складовою навчання фізики в ліцеї є демонстраційний та 

лабораторний експеримент. Саме шкільний фізичний експеримент сприяє 

досягненню таких цілей навчання, як формування складних, інтегрованих 

якостей особистості, що передбачають уміння планувати навчально-пізнавальну 

діяльність та використовувати її результати для вирішення практичних завдань, 

творчо підходити до конкретних питань та аналізувати і реалізовувати шляхи 

досягнення перспективних цілей. Необхідною умовою функціонування системи 

шкільного фізичного експерименту та його стрижневою ланкою є повноцінний 

кабінет фізики. У цьому контексті значення предметного кабінету фізики полягає 

в забезпеченні необхідних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов 

для реалізації навчального експерименту, а також у формуванні та 

функціонуванні освітнього середовища 

Запровадження сучасних технологій особистісно-орієнтованого навчання, 

інформаційно-комунікативних технологій, підкріплених засобами комп’ютерної 

підтримки, спонукають до активного розвитку системи засобів навчання та 

шкільного обладнання. Засоби навчання нового покоління орієнтовані на широке 

використання комп’ютерної та мультимедійної техніки, педагогічних програмних 

засобів та програмно-методичних комплексів. 

Виникає можливість раціонально використовувати комп’ютерне 

моделювання фізичних явищ та процесів, фундаментальних дослідів і складних 

експериментів, які складно відтворити в умовах шкільної фізичної лабораторії. 

Мультимедійні технології дають можливість в режимі реального часу 

простежувати за протіканням різноманітних фізичних процесів та досліджувати 

їх, задаючи різні параметри на вході модельованих систем та аналізуючи 

результати, отримані на виході. Разом з цим, шкільний кабінет фізики не стає 

рудиментом на тлі інформатизації навчального процесу з фізики. Він залишається 

важливою та необхідною умовою забезпечення експериментальної складової 

навчання фізики. Адже й сам реальний фізичний експеримент не може і не має 
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бути замінений його моделями, навіть досить наочними, що за характеристиками 

відповідають реальним фізичним явищам та процесам. З іншого боку, вимоги до 

сучасного навчання фізики зумовлюють потребу інтенсивного розвитку 

шкільного кабінету фізики, удосконалення його обладнання, вироблення нових 

концептуальних підходів до його матеріально-технічного та методичного 

забезпечення, особливостей роботи в ньому. 

У 2005 році розпочався пілотний експеримент з відбору обладнання та 

поставки кабінетів фізики у навчальні заклади різних типів згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року №905 «Про затвердження 

Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з 

природничо-математичних і технологічних дисциплін» Було розроблено 

специфікацію навчально-лабораторного обладнання оснащення шкільних 

кабінетів фізики, яка включала більше 170 позицій і проект нового «Типового 

переліку навчально-наочного обладнання і технічних засобів навчання». 

Рекомендовано новий перелік нормативно-правових документів кабінету фізики: 

1. Положення про навчальний кабінет.  

2. Паспорт кабінету. 

3. Акт-дозвіл (орієнтовний) на проведення занять у кабінеті фізики. 

4. План перспективного розвитку кабінету. 

5. План роботи кабінету на поточний навчальний рік. 

6. Навчальні програми з предметів (фізика 7-11 класи, астрономія 11 клас). 

7. Календарні та поурочні плани. 

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

9. Орієнтований перелік типового обладнання кабінету. 

10. Інвентарна книга та інвентаризаційний опис малоцінного інвентарю в 

кабінеті фізики. 

11. План роботи навчального гуртка, факультативу, курсів за вибором. 

Важливою функціональною складовою сучасного кабінету фізики є 

комп’ютерні робочі місця учителя та учня, мультимедійні засоби (електронна 

дошка, мультимедійний проектор). Перспективними є комп’ютерні вимірювальні 

системи, а саме комплекти цифрових комп’ютерних лабораторій «NOVA-1500», 

що реалізовані у вигляді спеціальних цифрових приставок, які дають можливість 

під’єднувати до комп’ютера декілька датчиків (наприклад, звуку, температури, 

електричної провідності тощо). Автоматизовані системи фіксування результатів 

вимірювань реалізовані як в обладнанні для демонстраційного експерименту, так 

і для фронтальних лабораторних робіт. Спільним в окремих видах обладнання 

різних виробників є модульна структура його функціональних складових. 

Частина обладнання, особливо з електродинаміки, виконано у вигляді сумісних 

функціональних блоків (модулів), що розширює поле його застосування та 

підвищує коефіцієнт використання. Ефективними є цифрові вимірювальні 

прилади, зокрема з кольоровою індикацією, що забезпечує високий рівень 
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унаочнення кількісних результатів експерименту для всіх учнів, які працюють у 

кабінеті фізики. Змінюється техніка виконання демонстраційного експерименту. 

Зменшуються такі показники обладнання як маса та габаритні розміри. При 

цьому акцент зміщується з демонстраційного столу вчителя, де експеримент 

проводився в горизонтальній площині, на дошку з поверхнею, що передбачає 

можливість магнітного кріплення приладів у вертикальній площині. Такий підхід 

робить демонстраційний експеримент більш наочним в умовах шкільного 

кабінету фізики. 

У сучасному кабінеті фізики з’являється можливість реалізувати технології 

інтерактивного навчання фізики та його комп’ютерної підтримки. Наявність 

сучасного мультимедійного обладнання передбачає можливість ефективного 

використання педагогічних програмних засобів різних видів та розширює 

можливості для творчості вчителя фізики (створення авторських уроків, 

конструювання завдань для поточного та тематичного контролю у програмно-

методичному середовищі тощо). Аналіз напрямів розвитку сучасного кабінету 

фізики показує, що поступово змінюється коло першочергових питань, які 

потребують вирішення. На попередніх етапах традиційно важливим завданням 

було створення принципово нових, сучасних засобів навчання, які відбивали б 

розвиток сучасної фізичної науки та технологій. При цьому, досить розробленою 

була методична підтримка шкільного фізичного експерименту. 

Навчальний кабінет – це навчальне приміщення школи, оснащене наочними 

засобами, навчальним устаткуванням, меблями й технічними приладами, у якому 

проводиться навчальна, факультативна й позакласна робота з учнями та 

методична робота з предмету. 

Кабінет не можна створити за короткий час. Кабінет створюється поступово, 

доустатковується й удосконалюється протягом декількох років. 

Оптимальний комфорт для навчання визначається, в основному, 

«внутрішньою цінністю» кабінету. Важливий не тільки сам процес навчання, але 

й правильно оформлений та укомплектований кабінет. Шкільний кабінет фізики 

допомагає вчителю надавати учням всебічні повноцінні якісні знання з курсу 

фізики, що вивчається в навчальному закладі. 

Усі меблі в кабінеті розставлено з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. 

Лабораторні учнівські столи встановлено в три ряди.  

 Для раціональної організації робочого місця учнів, що навчаються в 

кабінеті фізики, дотримані наступні умови: 

- достатня робоча поверхня для писання, читання, виконання дослідів і 

інших видів самостійних робіт; 

- зручне розміщення устаткування, використовуваного на уроці; 

- відповідність стола й стільця антропометричним даним для збереження 

зручної робочої пози учня; 

- необхідний рівень освітленості на робочій поверхні стола. 
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У своїй роботі звертаю особливу увагу на навчально-методичне 

забезпечення кабінету. Воно складається з навчальних програм, підручників з 

фізики (7-11 класи), збірників задач з фізики (7-11 класи), учнівських зошитів для 

лабораторно-практичних і контрольних робіт, навчальних та методичних 

посібників, навчального демонстраційного і лабораторно-практичного 

обладнання. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання 

він здійснює згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і 

класами відповідно до класифікаційних груп, по секціях меблів, який має блочно-

модульну структуру. Основу складають такі модулі: «Демонстраційне 

обладнання», «Технічні засоби навчання», «Обладнання загального призначення», 

«Лабораторне обладнання». 

Так, в шкільному кабінеті фізики вздовж задньої стіни встановлено шафи, у 

яких розміщено обладнання для проведення демонстраційного експерименту з 

розділів «Механіка», «Електрика» та «Молекулярна фізика», моделі двигуна 

внутрішнього згоряння, моделі ока, електрофорної машини, моделі сонячної 

системи, загальне устаткування.  

Тут же розміщена дидактичні матеріали, комплекти матеріалів для 

проведення контрольних та самостійних робіт, фізичних диктантів. 

У лаборантській в шафах відведено місце для зберігання учнівських зошитів 

для контрольних та лабораторних робіт, навчальних програм, підручників з 

фізики (7-11 класи), збірників задач з фізики (7-11 класи), навчальних та 

методичних посібників, навчального демонстраційного і лабораторно-

практичного обладнання. 

Робоче місце вчителя в кабінеті фізики зосереджене в передній частині 

класу. Воно складається зі стола вчителя, класної дошки, демонстраційного стола.  

Для оформлення кабінету вчитель розробив та виготовив навчально-

методичні експозиції постійного характеру.  

 До постійних експозицій належать:  

• інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;  

• періодична таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва; 

• основні фізичні константи; 

• префікси СІ; 

• Основні та похідні одиниці СІ. 

Матеріали стендів «Фізичні величини. Фундаментальні константи», 

«Міжнародна система одиниць (СІ)», допомагають раціонально використовувати 

навчальну діяльність учнів. Стенди відіграють важливу роль при розв’язуванні 

задач. 

Для спостереження за змінами навколишнього середовища, в кабінеті було 

створено метеорологічний куточок, який забезпечений настінним термометром, 

гігрометром та барометром. 

У кабінеті фізики є комплект навчальних книг з фізики за програмою школи; 

інвентарна книга обліку приладів, меблів, пристосувань і літератури; повний 
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комплект технічної документації, що включає паспорт на засоби навчання, 

комплект інструкцій з техніки безпеки.  

Шкільний кабінет фізики забезпечений:  

• аптечкою з комплектом медикаментів для надання першої медичної 

допомоги; 

• первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної 

безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України. 

Додатково кабінет оснащений:  

• підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;  

• фаховими журналами та газетами;  

• інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;  

• бібліотечкою довідково-інформаційної і методичної літератури;  

• матеріалами перспективного педагогічного досвіду; 

•  розробками відкритих уроків, позакласних та виховних заходів. 

Кабінет фізики оснащений засобами навчання для проведення 

демонстраційних дослідів, фронтальних лабораторних робіт і лабораторних 

практикумів.  

Всі прилади, які зберігаються в препаратній теж впорядковано та розміщено 

згідно тем на стелажах.  

Прилади, які використовуються під час проведення фронтальних 

лабораторних робіт і лабораторних практикумів, наприклад, під час вивчення 

розділу «Електрика», укомплектовано в окремі ящики з написами. Це надає 

можливість досить швидко приготувати прилади до уроку, привести кабінет в 

порядок після проведення лабораторної роботи та компактно їх зберігати. 

Для відтворення візуальної інформації в кабінеті фізики є проекційна 

апаратура: проектор, комп’ютер.  

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних 

технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну 

систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, 

зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих 

програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, 

а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі останні 

отримують на уроках інформатики. 

На допомогу вчителю фізики для організації занять за допомогою 

комп’ютера сьогодні випускається безліч навчальних програм, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки. 

Виділимо основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках 

фізики: 

• підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні 

роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи); 
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• мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, 

аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі 

фізичних експериментів); 

• інтерактивне навчання в індивідуальному режимі; 

• проведення комп’ютерних лабораторних робіт; 

• обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, 

створення звітів); 

• контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

• використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів. 

Можна назвати багато причин для використання комп’ютерної техніки під 

час вивчення фізики. У мережі Інтернет є багато програмних продуктів, які 

вчитель може використовувати під час проведення уроків із застосуванням нових 

інформаційних технологій. Такі уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення 

предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну 

діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду. 

У нашій школі комп’ютер використовується практично на кожному уроці 

фізики: 

• при поясненні нового матеріалу (комп’ютерні демонстрації 

досліджуваних фізичних явищ); 

• при розв’язуванні завдань (електронні розв’зники); 

• при проведенні лабораторних робіт (віртуальних фізичних 

лабораторій); 

• під час перевірки знань учнів. 

Крім готових програмних засобів часто використовуються й власні 

методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до 

предмету і розширюють знання учнів з даної теми. 

Людина, що освоїла персональний комп’ютер (ПК), швидко переконується, 

що з його допомогою писати, малювати, креслити і робити безліч інших справ 

можна більш продуктивно, ніж без нього. Набрати на комп’ютері і роздрукувати 

на принтері завдання для контрольної роботи значно швидше і зручніше, ніж 

писати їх вручну. Один раз уведені в пам’ять комп’ютера, вони можуть бути 

роздруковані, причому у разі потреби зміст завдань легко відкоригувати. 

Комп’ютер, що має доступ до Інтернету, може допомогти вчителю, учню в 

отриманні різноманітної і корисної додаткової інформації. 

За допомогою текстових та графічних редакторів учителі можуть значно 

розширити базу різноманітних диференційованих навчальних матеріалів, а учні, 

маючи навички роботи з комп’ютером, можуть гарно оформити результати своїх 

навчально-дослідницьких чи реферативних робіт, що допомагає виховує в них 

естетичну культуру та ще більш ширше використовувати комп’ютер в своїх цілях. 

Адже чим більше працюєте з певною технікою, тим швидше певні дїї доходять до 
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автоматизму і ви вже починаєте працювати, не задумуючись над кожною своєю 

дією. 

Програмне забезпечення, яке встановлено в комп’ютерах у вигляді 

продуктів MS Offise, дозволяє вчителям значно швидше підготуватися до уроку і 

провести його на більш високому рівні. Текстовий редактор Word дозволяє 

створювати широку базу роздаткового матеріалу, що дозволяє швидко і 

ефективно провести оцінювання якості знань учнів на різних етапах та виявити 

прогалини в їхніх знаннях. Програма Microsoft Excel дуже ефективна в плані 

економії навчального часу, коли учням треба показати, як залежить той чи інший 

процес від зміни певної фізичної величини. Це прекрасний засіб для 

автоматичного обчислення різних даних, записаних у табличній формі. Також ця 

програма зручна для графічного представлення фізичних процесів, для аналізу та 

порівняння отриманих графіків. Access дозволяє створювати, переглядати й 

редагувати бази даних, які є в наявності вчителя. Стосовно фізики можна 

створити базу даних знаменитих фізиків, навчальних відеофільмів, наявність 

устаткування та унаочнень у кабінеті фізики. Така інформація дозволяє вчителеві 

оперативно знаходити й використовувати потрібні дані на уроці й позаурочний 

час. Power Point призначена для створення й демонстрації презентацій ділового 

характеру. Ніхто, я думаю, не буде заперечувати, що від якості представлення 

того чи іншого продукту залежить його популярність. Так само і у фізиці. Від 

представлення того чи іншого явища, поняття, приладу залежить його розуміння, 

запам’ятовування. 

Комп’ютер – універсальний, він – набагато краща «контролююча машина», 

ніж ті, що розроблялися раніше; при роботі з ним можна використовувати всі 

корисні напрацювання програмованого навчання, їм можна замінити телевізор і 

кінопроектор, таблиці, плакати, кодограми, калькулятори і багато іншого. 

Створення персонального комп’ютера породило нові інформаційні 

технології, які помітно підвищили якість засвоєння інформації, прискорили 

доступ до неї, що дозволило застосовувати обчислювальну техніку в 

найрізноманітніших галузях діяльності людини. Мультимедійні програми з 

інтерактивним інтерфейсом, обладнані графічним, відео- і звуковим супроводом, 

перетворюють роботу користувача у творчу працю, що приносить задоволення. 

Це почуття особливо цінне для учнів у процесі пізнання. Настав час 

революційних перетворень у клопіткій праці школяра й учителя. На зміну 

традиційним технічним засобам навчання (епі- і діапроекції, кінофрагментам, 

магнітофонним аудіо- і відеозаписам) приходить інструмент, що здатний замінити 

усі вище перераховані ТЗН, перевершивши їх за якістю. Мені можуть заперечити, 

що на сьогодні персональний мультимедійний комп’ютер занадто дорогий. 

Однак, персональний комп’ютер – дітище прогресу, а прогрес, як відомо, 

тимчасові економічні труднощі зупинити не можуть. Щоб не відставати від 

сучасного рівня світової цивілізації, комп’ютери слід упроваджувати по 



 89 

можливості в кожному кабінеті. Майже в кожного школяра вже є комп’ютери, а в 

багатьох уже й підключений інтернет. 

Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, вивчення і 

розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати, 

порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як «Молекулярна фізика», 

деякі розділи «Електродинаміки», «Ядерна фізика», «Оптика» і ін. Багато явищ в 

умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. 

Наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко протікають, або досліди із 

приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі їхнього 

вивчення, оскільки не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях на допомогу учневі 

приходять сучасні технічні засоби навчання й у першу чергу персональний 

комп’ютер. 

В даному розділі я крім того, що охарактеризував деякі програмні засоби, 

хочу вказати на методи їх використання та недоліки. 

На даний час існує велика кількість навчальних програмних засобів. Серед 

усіх варто виділити продукт «Квазар-мікро», який я використовую як для 

проведення фронтального експерименту, так і для виконання лабораторних робіт. 

Але ніякий комп’ютер не замінить реальний фізичний експеримент, тому до 

використання комп’ютера для проведення лабораторних робіт слід підходити 

обережно. 

Навчальні програми з фізики змінюються значно швидше, ніж обновлюється 

чи створюється нове програмне забезпечення. Однак це не означає, що потрібно 

відмовлятися від використання ППЗ з фізики. 

 «Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною 

лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчального 

матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків. «Електронний задачник» 

для 7-8 класів дозволяє персонально (при використанні мережі) підійти до 

розв’язування задач і виявити можливі прогалини в знаннях учнів. 

ППЗ «Фізики та астрономія» містить в собі велику кількість моделей для 

вивчення фізики, відеороликів про вчених-фізиків. Демонстрація відеороликів про 

вчених стимулює до вивчення предметів, через знайомство з життям вченого. 

Демонстрація фрагментів навчальних фільмів в багатьох випадках дозволяє дітям 

при їх перегляді знайти додаткові приклади того чи іншого явища, а також 

приклади його застосування. 

Використання ППЗ на уроках фізики та необхідне, але завжди (коли це 

можливе) в комплексі з реальними дослідами, тому що фізика – наука 

експериментальна. Не слід зловживати ППЗ і перетворювати реальний 

експеримент на віртуальний. Будь-яке ППЗ, яке б воно добре не було, повинно 

мати межі свого використання, а тому не слід зациклюватися тільки на ньому, 

необхідно використовувати й інші методи навчання. 

Реформування шкільної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом 

забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої 
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особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного 

життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом 

використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце 

займають мультимедійні технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо 

досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності. 

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що 

ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Мультимедіа (у 

перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, 

тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання 

й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-

дисків. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, 

аудіо- та відеоінформацію, анімацію. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, 

можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного 

характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу 

навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає 

змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок. 

Мною створено ряд комп’ютерних презентації за допомогою MS Power Point 

з використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки, та інтернет-ресурсів. Вони являють собою мультимедійні презентації, які 

складені відповідно до чинної програми з фізики. На мій погляд, презентація – це 

зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної 

літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні 

реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме: 

• використовувати передові інформаційні технології; 

• змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; 

• полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу 

учнів; 

• розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати 

історичні відомості про видатних вчених, тощо; 

• реалізувати ігрові методи на уроках; 

• здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу; 

• дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток 

та коментарів; 

• проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних 

зв’язків; 

• організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок; 

• організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, 

реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний 

інформаційний простір. 

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування 

комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення. 
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Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним 

засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він 

оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний 

зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі. 

 Все це дозволяє:  

•  вивести сучасний урок на якісно новий рівень; 

• підвищувати статус вчителя; 

• впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; 

• розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; 

• використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах 

одного уроку; 

• ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; 

• полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, 

рефератів. 

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та 

мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та 

міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно 

набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації. 

Нам, вчителям, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і що 

саме ми маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. 

Але життя змінилось так, що школа більше не є монополістом знань і тому 

необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям, 

щоб не бути викинутими не узбіччя. 

Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на уроках 

фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають 

сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби потрібно 

використовувати як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними 

методами навчання основам фізики. 

Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці став 

великий інтерес учнів до інформатики та їхнє бажання оволодіти навичками 

роботи з комп’ютером. 

Використання інформаційних технологій дає можливість: 

• здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне 

моделювання); 

• формувати інформаційну культуру, уміння обробляти інформацію; 

• розвивати мислення; 

• готувати учнів до майбутньої професійної діяльності. 

Важлива можливість використання інформаційних технологій для 

інтесифікації викладання фізики: 

• підвищення ефективності, якості, результативності процесу навчання; 
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• забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють активізацію 

пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація навчальної ін-формації); 

• поглиблення міжпредметних зв’язків. 

Слід відзначити позитивні моменти використання мультимедійних засобів: 

• яскраві образи надовго запам’ятовуються; 

• відтворення фізичних процесів; 

• керування відображеними на екрані моделями різних об’єктів, явищ, 

процесів; 

• автоматичний контроль (самоконтроль) результатів навчальної 

діяльності, тестування; 

• створення позитивної атмосфери.  

Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях: 

• під час вивчення нового матеріалу; 

• для узагальнення та систематизації знань; 

• для повторення;  

• для контролю засвоєного матеріалу; 

• семінари, вікторини, позаурочні заходи. 

Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні 

демонстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та можуть 

ефективно допомогти вчителеві й учневі. Іншою важливою обставиною є те, що 

існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо спостерігати візуально в 

лабораторних умовах. 

Розробка комп’ютерних уроків вимагає особливої підготовки. Вважаємо, що 

до таких уроків потрібно писати сценарії, органічно «вплітаючи» в них і 

справжній експеримент, і віртуальний (реалізований на екрані монітора). 

Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не 

замінює «живих» дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому 

рівні пояснити зміст того чи іншого навчального матеріалу. Такі уроки 

викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань 

при цьому помітно зростає. 

Шкільний навчальний кабінет фізики є центром усієї навчальної й 

позаурочної роботи. Отже, комфорт шкільної кімнати – це не вимога 

адміністрації, а швидше, власна потреба. Оформлення кабінету – процес 

постійний і невпинний.  

Зрозуміло, що в умовах сучасних реалій вчителю ще багато над чим 

потрібно працювати, вдосконалюючи власну педагогічну майстерність і шкільні 

навчальні кабінети. Адже і те і інше впливає на ефективність нашої роботи. 
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Математика – мова фізики 
 
Горобей Тетяна Павлівна, 

учитель математики,  
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звання «старший вчитель» 

 
Фізика нерозривно пов’язана з математикою. Математика дає фізиці засоби і 

прийоми загального і точного вираження залежності між фізичними величинами, 

які відкриваються в результаті експерименту або теоретичних досліджень. Тому 

зміст і методи викладання фізики залежать від рівня математичної підготовки 

учнів. 

Здійснення зв’язку курсу фізики з іншими предметами полегшується тим, що 

на заняттях з фізики вивчають матеріал, що має велике значення для всіх, і 

особливо природно-математичних і політехнічних дисциплін, які використовують 

фізичні теорії, закони і фізичні методи дослідження явищ природи.Важливо 

також те, що на заняттях з фізики учні отримують велику кількість практичних 

навичок і вмінь, необхідних у трудовій діяльності і при вивченні інших предметів. 

Зрозуміло, що в рівній мірі міжпредметні зв’язки необхідні і для успішного 

вивчення фізики. 

Багаторічні спостереження за навчальним процесом з фізики свідчить 

про наступне: 

• знання учнів з фізики та математики не завжди досить глибокі і міцні, 

особливо в старших класах. Учні ототожнюють поняття вектор і векторна 

величина, функція і функціональна залежність між змінними фізичними 

величинами, не володіють у достатній мірі навичками застосування 

математичних знань. 

• суттєвим недоліком навчального процесу є недосконалість 

змісту підручників фізики і математики. 

• учителі фізики і математики не завжди узгоджують свої календарно-

тематичні плани, у результаті чого при виведеннях, розв’язуваннях задач 

трапляються випадки використання математичного апарату, що учнями ще 

не вивчався. 

Таким чином, ряд педагогічних показників, таких як науковий рівень, 

глибина, міцність і якість фізичних і математичних знань, на жаль, недостатньо 

високі і не відповідають вимогам до шкільної фізичної освіти. Отже, здійснення 

тільки міжпредметних зв’язків фізики і математики вже не відповідає сучасним 

тенденціям удосконалення педагогічного процесу. В умовах зміни концепції 

середньої фізичної освіти повинна змінитися і концепція міжпредметних зв’язків 
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фізики і математики. В умовах диференціації фізичної освіти, що досягається 

через індивідуальний підхід до навчання і виховання школярів, підвищити якість 

навчання фізиці можна шляхом формування в них певної бази математичних 

знань, математичного мислення. 

Вчителям суміжних дисциплін доволі часто доводиться пояснювати учням 

матеріал, який вони незабаром вивчатимуть на уроках математики. Одна із 

найсуттєвіших претензій, що її висувають вчителі фізики і хімії, стосується 

обчислювальних умінь і навичок школярів. Виявляється, що учні 7 – 11 класів 

частіше і охочіше користуються громіздкими натуральними числами і 

десятковими дробами, не записуючи їх у стандартному вигляді. Крім того, 

вчителям доводиться стикатися з їх повною безпорадністю, коли число “не 

вміщується” на екрані мікрокалькулятора. Вже з перших уроків фізика 7 класу 

вимагає від учнів знань про степінь з цілим показником для запису кратних і 

частинних одиниць, курс фізики наступних класів – умінь виконувати дії з такими 

числами. Математика ж 7 класу оперує лише степенями з натуральним 

показником. Поняття степеня з від’ємним показником вводиться згідно з 

програмою у 8 класі. Програма передбачає тільки формування “уміння записувати 

числа в стандартному вигляді”, але не передбачає формування умінь виконувати 

дії з такими числами, а чинні підручники алгебри 7-9 кл. (чи навіть 10-11 кл.) не 

містять відповідних вправ. 

Новий підручник з фізики (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Р. 

Фізика,7.-К.:2000) окрім графіків руху S(t) сміливо розглядає в одній системі 

координат графічні залежності сили виштовхування вF  від густини рідини рρ  

для кількох тіл різного об’єму; залежність кінетичної енергії кE  від маси для 

різних швидкостей руху тіл; сили пружності прF  від деформації х для різних 

речовин тощо. При цьому законно посилається на те, що нібито “як відомо з 

математики, такий графік властивий прямо пропорційній залежності” і на його 

основі роблять важливі для фізики висновки. Зрозуміло, що вправи і задачі 

вимагають умінь будувати та читати ці графіки; записувати подані залежності у 

вигляді формули, а потім обчислювати відповідні значення функції або 

аргументу. Там само зустрічаємо приклади графіків обернено пропорційної 

залежності і навіть пояснення на основі графіків кЕ  та рЕ  закону збереження 

повної механічної енергії. А математика дає систематичні відомості про лінійну 

функцію, її графік і властивості лише в кінці вивчення алгебри 7 класу, а 

властивості і графік оберненої пропорційності – в кінці 8 класу. 

З погляду вчителів фізики, несформованими виявляються уміння 

використовувати різномасштабні осі при побудові графіків залежностей величин. 

знаходити кутовий коефіцієнт побудованої прямої. А ці недоліки математичної 

підготовки нерідко спричиняють невміння оформити результати своїх досліджень 

при виконанні лабораторних і практичних робіт. 
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Вимога розв’язування усіх фізичних задач у загальному вигляді потребує від 

кожного учня високого рівня математичної підготовки і вступає в суперечність із 

вимогою рівневої диференціації навчання. У даному випадку фізика вимагає 

більшого, ніж може досягнути математичний розвиток середньостатистичного 

учня. Виявлені проблеми стикування навчальних програм та підручників могли б 

бути усунені, на мою думку, таким чином: 

1. Посилити вимоги до графічної підготовки учнів 6 класу, де, окрім задач 

побудови точки на координатній площині, включити вимогу вміти будувати 

графіки емпірично одержаних залежностей температури від часу, пройденого 

шляху від часу тощо. Забезпечити викладання цієї теми у вигляді додатка до 

підручника. 

2. У 7 класі вивчати поняття степеня з цілим показником та його властивості, 

розглядати стандартний вигляд числа та передбачати формування навичок дій з 

такими числами у розділі “Цілі вирази». Забезпечити викладання вказаних тем у 

вигляді додатка до підручника. 

3. При вивченні теми « вектори » у 8 класі включити формування понять 

“проекції вектора на вісь (осі)”, “ дії з проекціями”, “ скалярний добуток векторів” 

як обов’язкові. 

4. Тему “Квадратична функція” вивчати першою в курсі алгебри 9 класу, а 

потім – тему “Нерівності”, приєднавши до них і квадратичні. 

5.Працювати над узгодженням термінології підручників математики і 

фізики, відмовившись від словосполучень “гілки параболи”, “ графік здіймається 

крутіше”, запису квадратичного рівняння в загальному 

вигляді“ 2xcxbay ⋅+⋅+= ”, не називати промінь прямою тощо, як це робить 

новий підручник фізики для 9 класу. 

8. При розв’язуванні в курсі математики задач з фізичним змістом, слід 

обов’язково записувати одиниці вимірювань.  

Людина нового тисячоліття, безумовно, потребує інтегрованої системи 

знань. Тому в Україні, в умовах сучасних реформувань, просто повинна 

звертатись увага на те, що шкільні навчальні предмети повинні не просто 

співіснувати в рамках програм, а співпрацювати, насамперед у змісті освіти. 

Оскільки математика сьогодні перетворилася на єдиний із всезагальних методів 

пізнання природи і суспільства, то шкільний курс математики має бути 

максимально адаптованим до потреб суміжних навчальних дисциплін, а одне з 

основних завдань його вивчення – забезпечення бази для засвоєння інших 

предметів природничо-математичного циклу.  

1. ШКАЛИ. 
Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, 

поділок і чисел. 

Штрихи – це риски нанесені на шкалі. 

Поділки –  це відстані між двома найближчими штрихами. 
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Біля деяких штрихів на шкалі стоять числа. 

Щоб скористатися вимірювальним приладом, зняти показники, спочатку 

необхідно визначити ціну поділки вимірювального 

приладу. 

Ціна поділки – це значення найменшої поділки шкали вимірю 

вального приладу. 

Щоб визначити ціну поділки, треба : 

� Знайти два найближчих штрихи шкали біля яких написані значення 

величини 
� Від більшого значення відняти менше  
� Отримане число розділити на число поділок, що знаходяться між ними. 

 
2. МАСШТАБ. 

Масштаб показує, у скільки разів відстань на місцевості більша за відстань 

на карті (або у скільки разів відстань на карті менша від відстані на 

місцевості).Такий запис зазвичай має вигляд: 

1 : 100; 1 : 100 000; 1 : 250 000 або 
1000

1
; 

5000
1

 тощо. 

Щоб знайти відстань між двома містами, якщо відома відстань між їх 

зображеннями на карті масштабом 1 : п, треба: 

1) виміряти відстань між цими містами на карті; 

2) помножити отримані відповідь на число.  

Щоб знайти відстань на карті з масштабом 1: п, якщо відома відстань на 

місцевості, треба відстань на місцевості виразити у сантиметрах і отриману 

відповідь поділити на п. 

 
3. ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ВЕЛИЧИНАМИ  

(залежність температури повітря від часу, пройденого шляху від часу)  
Приклад 1. Температуру вимірювали через кожні дві години упродовж доби. За 

результатами вимірів дістали таку таблицю. 

 

 

 

Якщо тепер побудувати систему координат, на осі абсцис позначити 

значення часу, а на осі ординат – температуру, дістанемо 13 точок, координати 

яких є відповідними числами з таблиці (0, 5), (2, 2), (4, 0), (6, -3), (8, -4), (10, -2), 

(12, 2), (14, 6), (16, 8), (18, 5), (20, 4), (22, 3), (24, 3). Маємо рисунок. 

Час доби, год 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Температура °С 5 2 0 -3 -4 -2 2 6 8 5 4 3 3 
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Якщо б ми вимірювали температуру частіше, скажімо кожні 15 хв або 5 хв, 

то дістали б набагато більше точок. Температура змінюється безперервно, але 

безперервно вимірювати її неможливо. Якщо припустити, що різких перепадів 

температури не було, ми зможемо здобуті точки сполучити неперервною лінією. 

Так ми дістали лінію, яку будемо називати графіком температури. 

Приклад 2. Велосипедист рухався з постійною швидкістю 20 км/год 

Зобразити графік цього руху. 

Відстань, яку проїхав велосипедист, маємо обчислити за формулою s = 20t (s 

=vt, де v = 20 км/год) Тепер знайдемо відстань, яку подолав велосипедист, 

наприклад, за 1 год, 2 год, 3 год, 4 год, 5 год, і запишемо ці числа в таблицю:  

 

 

 

 

На осі абсцис будемо відкладати значення часу (1 од.відр. – 1 год), на осі 

ординат – відстань (1 од.відр. – 20 км) На координатній площині позначимо 

точки, координати яких є відповідними значеннями з таблиці. Отримані точки 

лежать на одній прямій. Сполучимо точки відрізками і дістанемо графік руху 

велосипедиста. 

Отже, щоб побудувати графік будь-якої залежності, заданої у вигляді 

таблиці або формулою? 

1. Знайти пари відповідних значень двох величин. 

2. Побудувати в системі координат точки, координати 

яких є відповідними значеннями двох змінних 

величин. 

3. Сполучити отримані точки лінією. Дістанемо 

шуканий графік.  

 
4. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН.СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ 
ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ ОДНІЄЇ І ТІЄЇ Ж ВЕЛИЧИНИ 
Значення десяткових префіксів 

Для позначення одиниць різних величин використовуються префікси, які 

показують, у скільки разів збільшилась чи зменшилась основна одиниця 

вимірювання величини. 

Префікси збільшення і їх позначення: 

дека – в 10 разів більше да; 

Час, год 
0 1 2 3 4 5 

Відстань, км 0 20 40 60 80 100 
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гекто – у 100 разів більше г; ( 102 ) 

кіло – в 1000 разів більше к; ( 103 ) 

мега – в 1 000 000 разів більше М. ( 106 ) 

Префікси зменшення: 

деци – в 10 разів менше д; 

санти – у 100 разів менше с; ( 10 – 2 ) 

мілі – в 1000 разів менше м; ( 10 – 3 ) 

мікро – в 1 000 000 разів менше мк. ( 10 – 6 ) 

Одиниці вимірювання довжини 

Основною одиницею вимірювання довжини є метр 

1 м = 10 дм = 102 см = 10 3мм = 10 6 мкм ( 10 6 мікронів ) 

Довжину значної величини, зазвичай, записують у кілометрах. 

1 км = 10 3 м = 10 4 дм = 10 5 см = 10 6 мм = 10 7 мкм 

Дуже маленькі величини вимірюються в ангстремах: 

1 ангстрем = 10 – 4 мкм. 

Одиниці вимірювання маси 

Основною одиницею вимірювання маси є грам. При позначенні інших 

одиниць маси використовуються префікси мілі і кіло. 

1 г = 10 3 мг чи 1 мг = 10 – 3 г, 

1 кг = 10 3 г чи 1 г = 10 – 3 кг, 

1 кг = 10 6 мг чи 1 мг = 10 – 6 кг. 

Великі за масою величини вимірюють у тоннах (т) і центнерах (ц): 

1 т = 10 ц = 10 3 кг = 10 6 г  

чи 1 ц = 10 – 1 т, 1 кг = 10 – 3 т, 

1 г = 10 – 6 т, 1 ц = 10 2 кг = 10 5 г  

чи 1 кг = 10 – 2 ц, 1 г = 10 – 5 ц. 

Одиниці вимірювання площі 

Основна одиниця вимірювання площі – квадратний метр: позначається м2. 

1 м2 = 100 дм2 = 10000 см2 = 1 000 000 мм2, 

1 м2 = 10 2 дм2 = 10 4 см2 = 10 6 мм2, 

При вимірюванні земельних ділянок використовуються одиниці 

вимірювання ар і гектар (позначаються а і га). 

1 а = 10 2 м2 = 10 6 см2. 

Інша назва ара – сотка. 1 сотка – це 1 ар, або 100 м2. 

1 га = 10 2 а = 10 4 м2 або 1 а = 10 – 2 га, 1 м2 = 10 – 4 га. 

Одиниці вимірювання об’єму 

Основною одиницею вимірювання об’ємів є кубічний дециметр; 

позначається дм3. 1 дм3 ще називають – 1 літр, тобто 1 дм3 = 1 л. 

Тисячна частина літра – мілілітр, тобто 1 л = 10 3 мл, а 1 мл = 10 – 3 л. 

1 л = 1 дм3 = 10 6 мм3, 

1 мм3 = 10 – 6 л. 

Одиниці вимірювання часу 
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Найменшою одиницею часу є секунда.  

 

 

 

 

 

Перехід від одних одиниць часу до інших пов’язаний не з десятковими 

дробами, а зі звичайними. 

Наприклад, 

Треба запам’ятати, що 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Старовинні міри 
Міри довжини: 

1 верста = 1,067 км; 

1 сажень = 3 аршини = 7 футів = 2,134 м; 

1 аршин = 16 вершків = 0,711 м = 71,1 см; 

1 вершок = 4,445 см (виявляється, що "від горшка два вершка" – це 9 см). 

Найцікавіше те, що були міри "лінія" і "крапка": 

1 лінія = 10 крапок = 2,54 мм; 

1 крапка = 0,254 мм. 

Міри маси: 
1 пуд = 40 фунтів = 16,38 кг; 

1 фунт = 0,41 кг = 410 г; 

1 лот = 12,8 г; 

1 золотник = 4,26 г; 

1 доля =44,4 мг. 

Міри об’єму: 
1 бочка = 40 відер = 492 л; 

1 відро =10 штофів = 20 пляшок = 12,3 л; 

1 штоф (кружка) = 10 чарок = 1,23 л; 

1 чарка = 0,123 л = 123 мл; 

1 пляшка = 0,615 л = 615 мл. 
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Англійські старовинні міри 
Міри довжини: 
1 миля = 1609 м; 

1 ярд = 91 см; 

1 фут = 30,48 см; 

1 дюйм = 2,54 см; 

1 морська миля = 1853 м; 

1 кабельт = 185 м. 

Міри маси: 
1 англ. фунт = 0,454 кг = 454 г (англійський фунт на 44 г більший російського 

фунта); 

1 унція = 28,3 г (1 аптекарська унція = 31,1 г). 

Міри об’єму: 

1 бушель = 36,37 м3; 

1 галон = 4,55 л; 

1 кварта = 1,14 л; 

1 пінта = 0,57 л. 

Давньоруські міри довжини  
Міра довжини  Величина  

Верста  1066,8 м  

Сажень  2,154 м  

Аршин  0,7112 м  

Лікоть  «0,5385 м  

Ступня  0,359 м  

Долоня  89,9 мм  

Вершок  44,9 мм  

Палець  22,4 мм  

 
5. ВІДСОТКИ. ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ. 
Соту частину будь-якої величини або числа називають відсотком (процентом).  

Слово «відсоток» замінюють знаком %, тобто 

 Основні задачі на відсотки  
 І. Для того, щоб знайти р відсотків від даного числа а, треба: 

1) перевести р відсотків у десятковий дріб; 

2) помножити число а на одержаний десятковий дріб. 

 Приклад 1. Знайти 20% від числа 120. 

 Розв’язання. 20%=0,2, 120·0,2=24. 

 Відповідь: 24. 

 ІІ. Для того щоб знайти все число за відомою частиною b і числом відповідних 

відсотків р, треба: 

1) перевести р відсотків у десятковий дріб; 

2) розділити b на одержаний десятковий дріб. 
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 Приклад 2. Знайти число, 12% якого складає 60. 

 Розв’язання. 60:0,12=6000:12=500. 

 Відповідь: 500. 

 ІІІ. Щоб знайти відсоток числа b від числа а, треба дріб  помножити на 100%. 

 Приклад 3. Скільки відсотків складає число 0,3 від 20? 

Розв’язання. . 

 Відповідь: 1,5%. 

 
6. МОДУЛЬ ЧИСЛА. 
Модулем числа називається відстань від числа до точки, що зображує це число на 

координатній площині.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. ПРОПОРЦІЇ. 
Пропорцією називається рівність двох відношень 

b

a
=

d

с
 або a:b = c:d, де а і d – крайні члена; b і c – середні члени.  

Основна властивість пропорції:  

Якщо пропорція 
b

a
=

d

с
 – істинна, то a · d = b · с і навпаки! 

Алгоритм розв’язування рівнянь вигляду 
b

a
=

d

с
, де невідомий один із членів. 

1) Записати основну властивість пропорції ad = bc.  

2) Знайти невідомий множник 
Дві величини називаються прямо пропорційними, якщо за умови 

збільшення (зменшення) однієї величини в кілька разів інша величина також 

збільшується (зменшується) у стільки ж разів. 

Дві величини називаються обернено пропорційними, якщо із збільшенням 

однієї величини в декілька разів відбувається зменшення іншої величини у ту 

саму кількість разів і навпаки.  
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8. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА. 
 

r – радіус кола, D – діаметр кола, π ≈ 3,14 

C = 2 π r = π d 

S = π r 2 =  π d 2 
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Розвиток прийомів розумової діяльності  
на уроках математики 

 

Грегуль Олександра Володимирівна, 

учитель математики 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Ми ніколи не станемо математиками,  

навіть знаючи напам’ять всі чужі докази,  

якщо наш розум не спроможний  

самостійно розв’язувати будь-які проблеми. 

Р. Декарт  
Не секрет, що успіх педагогічної діяльності в найпершу чергу залежить від 

розумових здібностей учнів, від їх вміння і бажання вчитися. Недаремно народи 

Півночі говорять: «Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один 

день. Якщо подарувати дві – буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – 

буде ситою все життя». Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних 

знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого 

успішного навчання й розвитку. Тому задача вчителя полягає у навчанні дітей 

самостійно отримувати знання, у розвитку їх розумових здібностей 

«Яка користь з того, що ти багато знав,якщо не зумів прикласти своїх 

знань до своїх потреб» – сказав Петрарка. Одним із важливих завдань учителя 

математики на уроці є активізація розумової діяльності учнів, уміння допомогти 

кожному засвоїти матеріал на такому рівні, який дасть можливість вільно 

орієнтуватися в житті. 

«Математика розум до порядку приводить» – ці слова належать великому 

М.В.Ломоносову. Це дійсно так. Адже однією з найбільш важливих 

характеристик мислення є його логічність, можливість робити правильні 

висновки, аналізуючи наявні факти. 

Про людину, у якої добре розвинене логічне мислення, говорять, що вона 

ґрунтовно мислить, чітко розмежовує поняття, оперує конкретними фактами. 

Ця найцінніша риса виникає та розвивається головним чином при вивченні 

математики, зокрема, в процесі розв’язування задач. Адже математика це 

практична логіка, в ній кожне нове положення отримується за допомогою строго 

обумовлених суджень на основі раніше відомих положень, тобто строго 

доводиться. Вивчення математики формує не тільки логічне мислення, а й багато 

інших рис людини: здогадливість, критичність, акуратність у роботі. 

цілеспрямованість та ін.  

Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики включає в себе 

і формування просторового уявлення, і розвиток логічного мислення, і уміння 
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вгадувати наперед результат, уміння розумно шукати правильний шлях в самих 

складних та заплутаних умовах задач. 

Учителі розуміють, що завдання учити мислити, самостійно набувати знання 

потрібно розглядувати в органічному цілому із завданням оволодіння основами 

наук. Висока результативність навчання школярів досягається перш за все тоді, 

коли проводиться велика робота по розвитку мислення та навченості учнів 

прийомам розумової діяльності. Адже не секрет, що для відповіді на будь-яке 

запитання необхідно докласти деякі розумові зусилля кожному учневі. І якщо при 

відповіді на одне запитання потрібно лише відображення закладених в пам’яті 

знань, то при відповіді на інше потрібні більш значні зусилля розуму. Тому 

вчителям потрібно завжди пам’ятати про чотири рівня засвоєння знань учнями. 

Перший рівень – репродуктивний. Він передбачає виконання завдань, що 

потребують відображення знань без особливих змін: факти, закони, поняття, 

правила, готові висновки. На практиці більшість учнів без труднощів 

відображають такий матеріал. 

Другий рівень – рівень стандартних операцій, що передбачає оперування 

знаннями в стандартних умовах(за зразком, правилом, вказівками).В середньому 

більше половини учнів легко виконують завдання такого рівня. 

Але для цього потрібна деяка натренерованість учнів в застосуванні знань. 

Третій рівень – аналітико-синтетичний, який передбачає наявність умінь 

аналізувати, синтезувати та робити висновки. Для виконання завдань на такому 

рівні необхідні суттєві перетворення в структурі набутих учнями знань, умінь в 

застосуванні навичок логічної обробки матеріалу(пояснення внутрішньої суті 

матеріалу, виділення головного, уміння давати оцінку, порівнювати, доводити, 

узагальнювати, конкретизувати),Виконання таких дій потребує вже більш 

високого мислення та розумової діяльності. Як правило, тільки третя частина 

класу без особливих труднощів виконує подібні завдання, а це доводить 

необхідність вчити дітей здобувати та засвоювати знання. Отже, кожен вчитель 

повинен вести цілеспрямовану роботу по навчанню школярів прийомам розумової 

діяльності. 

Четвертий рівень – творчий, при якому необхідно вміти застосовувати 

знання в змінених умовах, в нестандартних задачах. В математиці не так часто 

зустрічаються діти, які виконують творчі завдання на належному рівні. Але 

необхідно розвивати своїх учнів, вчити їх знаходити вірні розв’язки та виходи в 

нестандартних ситуаціях, задачах. Велике значення на цьому етапі має 

заохочення, похвала, допомога учителя. 

Школяр навчається думаючи і думає навчаючись: там, де необхідно щось 

зрозуміти, знайти відповідь на запитання, і починається мислення та самостійна 

розумова діяльність його. Велике значення в активізації розумової діяльності має 

врахування вікових особливостей мислення та реальні можливості учнів. Якщо 

учитель починає працювати в новому класі і впевнився, що деякі учні не 

володіють основними прийомами розумової діяльності. він разом з усіма 
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вчителями даного класу повинен допомогти дітям засвоїти ці прийоми, а потім 

приступити до їх систематизації та застосуванню. Пропонуючи учням ту чи іншу 

задачу, ми перш за все враховуємо наявність знань по цьому питанню, так як 

знаємо, що «порожня голова не розсуждає» (П.П.Блонський). Проте відомо, що не 

кожна «повна» голова вміє творчо мислити : якщо людина не навчена самостійно 

приймати рішення і діє тільки по шаблону, в новій ситуації вона стає 

безпомічною. Разом з тим «наповнити» голову і привчити її до самостійного 

творчого розв’язку різних задач вдається не всім і не завжди. Якщо немає у 

дитини бажання, інтересу до знань, то навряд чи вдасться виховати з нього 

людину-творця. Ось чому в процесі формування мислення та активізації ромової 

діяльності школярів необхідно враховувати три таких компонента : змістовний, 

операційний, мотиваційний. При вивченні математики в школі змістовний 

компонент заключається в формуванні системи наукових понять, що відображено 

в шкільних програмах та підручниках. Зрозуміло, що знання – це фундамент 

освіти. Але фундамент не можна побудувати без знарядь праці, якими є прийоми 

розумової діяльності. В математиці це різні способи розв’язання задач, побудова 

графіків, малюнків до геометричних задач, побудова математичної моделі 

прикладної задачі чи задач практичного характеру. Ці прийоми і складають 

операційний компонент мислення. 

Розумова діяльність не обмежується змістом знань і оволодінням методами і 

прийомами їх засвоєння. З якою метою, для чого потрібно вчитися, для чого 

необхідні ті чи інші знання, уміння, навички, яке значення їм надає учень-ці 

питання складають мотиваційний аспект навчання. Показати учням важливість 

математики в житті кожної людини, практичне застосування вивчених правил, 

формул, теорем, уміння правильно будувати геометричні фігури та 

використовувати їх властивості на практиці-ось головна задача вчителів 

математики. 

Уміти мислити – це означає уміти користуватися знаннями. Як же вчителю 

на уроці навчити школярів мислити? Дуже важливим етапом на уроці математики 

є актуалізація знань учнів перед введенням нових понять чи поясненням нового 

матеріалу. Актуалізовані знання повинні стати базисом для засвоєння нових. Для 

цілеспрямованої актуалізації опорних знань можна використати такі відомі 

прийоми :евристичні запитання, підготовлені різного типу задачі, математичні 

диктанти тощо. Завдання повинні бути знайомі учням, опиратися на їх життєвий 

досвід, мати розвиваючий характер або навіть мати творчий характер. Наприклад, 

можна дати задачу, яку можна розбити на ланцюжок елементарних задач. Це 

можуть бути задачі, які пропонується розв’язати різними способами. Це завдання 

типу «знайти помилку»,чи задачі, до яких потрібно поставити запитання і лише 

потім її розв’язати. Творчий підхід учителя до складання завдань на цьому етапі 

уроку дає можливість активізувати увагу дитини, зацікавити її, допомагає їй 

подолати прогалини в знаннях, а також активізувати її розумові здібності, 
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заставити кожного мислити, включитися в спільну цікаву, захоплюючу роботу по 

здобуттю нових математичних знань.  

Велике значення при вивченні матеріалу має дослідження учнями суті 

предмету, коли учні самостійно приходять до необхідних висновків, правил, 

законів, способів побудов. Такі вправи цікаві дітям, спонукають їх до пошукової 

роботи. Наприклад, при вивченні теми «Ділення відрізка на дві рівні частини», 

можна запропонувати такі запитання: 

Як розділити даний відрізок пополам за допомогою: 

• лінійки з поділками (в зошитах і на дошці за допомогою вимірювань 

визначається середина відрізка); 

• тільки циркуля (середина відрізка знаходиться методом проб); 

• аркуша паперу (вчитель показує відрізок, зображений на аркуші. Діти 

пропонують згинанням знайти середину, тобто побудову осі симетрії 

кінців відрізка); задача м 

• лінійки без поділок та циркуля? 

Такі підготовчі прийоми приводять учнів до думки, що задача ділення 

відрізка на дві рівні частини зводиться до побудови осі симетрії його кінців. 

Дослідницький метод у навчанні завжди розвиває уяву учнів, спонукає їх до 

активної роботи, яка дає довгоочікуваний результат. 

Важливим моментом на уроках математики є розв’язання проблемних 

пізнавальних задач. Наприклад, при введенні поняття «рівнобедрений трикутник» 

я пропонувала розглянути декілька різних трикутників, зображених на дошці. 

Вони розміщені так, що зліва – трикутники, у яких немає рівних сторін, а справа –

у яких рівні сторони є.(вони виділені червоним кольором). Далі учні відповідають 

на питання : за якою ознакою розподілили ці трикутники? Учитель дає назву тим 

трикутникам, у яких учні помітили дві рівні сторони – рівнобедрені трикутники 

Формулюється проблема :Які ж трикутники називаються рівнобедреними? 

Таким чином, створивши проблемну ситуацію, вчитель ставить проблему і 

показує шляхи її розв’язання. В пошуках розв’язку проблеми приймають участь 

учні. Їм пропонується висунути гіпотезу і спробувати самим її довести. Потім 

учні виконують самостійну смислову роботу, що потребує творчого уявлення, 

логічного аналізу і догадки, відкриття нового способу розв’язання навчальної 

проблеми, висновків, узагальнень. Використання проблемного підходу на різних 

етапах навчання сприяє пробудженню інтересу учнів до математики, приводить 

до активної розумової діяльності. 

Учитель, готуючись до уроку, повинен добре продумати систему запитань, 

що дозволять направити думку учня в необхідне русло, допоможуть його активній 

участі у «відкритті» нових фактів і закономірностей та їх доведень.  

Основним засобом розвитку розумових здібностей учнів, вироблення 

навичок логічного мислення було і залишається розв’язання вправ і задач. 

Розв’язуючи вправи, учень вкладає свою особисту працю, застосовує свої 

здібності, а отже, розвиває їх. Рушійною силою цього розвитку є сам пошук 
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розв’язання, яке заздалегідь невідоме на відміну від доведення теореми, 

викладеного в підручнику. Останні дають учням лише зразки міркувань, для 

перетворення яких у навички потрібні відповідні вправи, причому в достатній 

кількості. Тільки при багаторазовому повторенні в свідомості учня того чи іншого 

логічного міркування воно набуває значення навички. Тому вправи з підручника 

мають бути розв’язані всі. А ще краще, коли вчитель користується додатковими 

збірниками задач різних авторів. Нагальна необхідність цього – умова успішного 

розвитку розумових здібностей учнів. Зрозуміло, що із збільшенням обсягу 

вивченого матеріалу кількість набутих навичок зростає. Успіх у формуванні 

наступних навичок цілком залежить від ступеня сформованості попередніх. А 

ступінь розвитку логічних навичок у різних учнів неоднакова внаслідок 

відмінностей в їх нахилах і здібностях. Тому не дивно що далеко не всі деталі, 

важливі на стадії формування тієї чи іншої логічної навички, залишають у пам’яті 

однаковий слід. Наприклад, перші навички обґрунтування властивостей 

взаємного розміщення точок і прямих на площині або променів із спільним 

початком формуються на простих проблемних ситуаціях, про які я вже згадувала, 

але навчальний матеріал має тенденцію до поступового ускладнення. Тому не 

кожний учень зможе в складнішому контексті впевнено застосовувати 

міркування, які стосуються, наприклад, взаємного розміщення точок. Зате він 

знає, як це приблизно робити, спираючись на свій особистий досвід, коли 

малюнок може ввести в оману. Його зорове сприйняття доповнюється уявленням, 

«розумовим» баченням. В учнів розвивається інтуїція, яка піднімає їх мислення на 

нову висоту. Вправи та задачі різного змісту та ступеня складності можуть бути 

запропоновані учням на уроці під час закріплення теми, для самостійної роботи 

вдома, для додаткової роботи при підготовці до шкільних олімпіад тощо. На своїх 

уроках я часто використовую картки із завданнями різного рівня складності при 

опитуванні або при перевірці домашнього завдання. Учням, які недостатньо 

засвоїли матеріал, пропонуються картки-консультації. Вони допомагають згадати 

вивчене, зосередитися на головному при розв’язуванні прикладу чи задачі. Чим 

більше учень приділяє увагу практичній роботі у вивченні математики, тим краще 

він засвоює тему, може оперувати знаннями в нестандартних ситуаціях, 

застосувати їх при вивченні інших шкільних предметів, які так чи інакше 

пов’язані з математикою. 

Дуже часто перед вчителем виникає запитання, як підтримати в учнів інтерес 

до навчального матеріалу, їх активність на протязі всього уроку. Адже велике 

розумове навантаження, об’єм інформації, викладений у підручнику, відбивають 

бажання вчитися. Тому потрібно так будувати свій урок, щоб кожний учень 

працював активно і захоплено. Це особливо важливо у підлітковому віці, коли ще 

формуються, а іноді і тільки визначаються сталі інтереси і нахили до того чи 

іншого предмету. Якраз в цей період необхідно прагнути розкрити найкращі 

сторони математики. Важлива роль тут відводиться дидактичним іграм на уроках 

математики-сучасному і визнаному методу навчання і виховання. Під час 
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дидактичної гри учитель реалізує навчальну, розвиваючу і виховну функції, які 

діють в органічній єдності. 

Для прикладу можна назвати гру «Діалог»,яка направлена на підвищення 

активності учнів в процесі засвоєння нових знань. Ідея гри заключається в тому, 

що вчитель формулює навчальну проблему або створює проблемну ситуацію, а 

учні стараються цю проблему розв’язати. Мені подобається ця гра, тому що це ще 

й командна гра. За правилами гри кожна команда (а їх три) має право задати 

вчителю мінімальну кількість запитань таких, щоб з них отримати максимум 

інформації для розв’язання поставленої проблеми. І коли в такому діалозі при 

мінімальній кількості питань в учнів наступає «прозріння», то можна 

стверджувати, що учитель виконав завдання по розвитку творчого мислення 

учнів. Ще цікавою дидактичною грою є «Математичний поєдинок», яку можна 

проводити, наприклад, на етапі засвоєння та закріплення знань. Основою її 

являються командні змагання, де учні відповідають на питання і розв’язують 

вправи, запропоновані вчителем або самими учнями. Велике значення цієї гри в 

тому, що на основі створеної проблемної ситуації і змагань команд активізується 

розумове мислення учнів, а процес навчання перетворюється в процес активної 

пошукової діяльності. Етапи гри можна представити загально відомими етапами 

уроку : активізація опорних знань, вивчення нового матеріалу, закріплення 

вивченого на уроці, перевірка вивченого. На уроках математики в 5 класі при 

узагальненні та систематизації знань з кожної теми, для підвищення розумової 

діяльності та активності учнів, проводиться нестандартний урок (урок-гра, урок-

казка, урок-подорож). В 6 класі на закріплення та перевірку умінь з теми 

«Прямокутна система координат на площині. Координати точок» можна 

запропонувати конкурс художників, як самостійну творчу роботу для учнів. 

Різноманітні малюнки, побудовані за допомогою точок із координатами, 

покажуть не тільки засвоєння теми, а й розумові здібності та творчу уяву учнів. 

Можна запропонувати й обернену вправу: намалювати самим малюнок за 

допомогою замкненої ламаної, і записати координати вершин. На геометрії це 

можуть бути «Конкурс геометрів», «Аукціони знань» та інші. Гру можна 

розглядати як працю і як творчість. Під час гри діти вчаться бути 

сконцентрованими, мислити самостійно, розвивається увага, тяга до знань. 

Захопившись грою, вони не помічають, що навчаються: пізнають, запам’ятовують 

нове, розвивають фантазію, вчаться орієнтуватися в незвичайних ситуаціях. 

Навіть самі пасивні з дітей включаються в гру з великим бажанням, стараються не 

підвести друзів, команду Включення в урок дидактичної гри або ігрових моментів 

робить процес навчання цікавим, створює у дітей робочий настрій, полегшує 

подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, 

за допомогою яких розв’язується та чи інша розумова задача, підтримують та 

підсилюють інтерес дітей до математики. Гра повинна розглядатися як могучий 

незамінний ричаг розумового розвитку дитини. Дидактична гра – не самоціль на 

уроці, а засіб навчання та виховання. Вона повинна стояти поряд в тісному 
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зв’язку з іншими видами навчальної роботи. Тоді вчителю буде легше розвивати 

активність розумової діяльності учнів, коли разом з дітьми він буде «легко і 

щасливо» опановувати таку нелегку та неординарну науку як математика. 

Різносторонньо і чітко спланована робота вчителя на кожному уроці –

запорука того. що учні не тільки засвоять запропонований матеріал, а й зуміють 

застосувати його для різного типу задач. Розвивати та активізувати розумову 

діяльність учнів на уроках математики можна тільки враховуючи вікові 

особливості дітей, враховуючи їх ініціативу. Адже знання учнів повинні бути 

здобуті своїм розумовим мисленням, а не завчені механічно. Закріплені в 

результаті виконання творчого завдання чи іншого виду діяльності, вони 

проростуть в майбутньому шедеврами математичної думки. Важливе значення 

має формування в учнів умінь різносторонньо розглянути предмет задачі, 

виділити необхідні суттєві зв’язки, скласти математичну модель до задачі з 

практичним змістом, відчувати і усвідомлювати роль математики в процесі 

вивчення інших наук. Римський імператор Цицерон говорив: «Інтелект – це 

здатність людини керуватися розумом, відчуттям і волею». 

Тому учитель математики, розвиваючи та активізуючи на своїх цікавих 

уроках розумову діяльність учнів, виховує інтелектуально розвинену особистість. 

 

Додаток А 

Математика, 5 клас 

Урок № 113. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
Цілі: 

• навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Множення 

і ділення десяткових дробів»; удосконалити вміння розв’язувати задачі на всі 

дії з десятковими дробами, застосовувати знання з цієї теми до розв’язування 

задач; 

• розвивальна: формувати вміння грамотно формулювати власні думки, 

аналізувати й узагальнювати інформацію; 

• виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, 

дисциплінованість. 

Тип уроку: Узагальнення і систематизація знань  

Хід уроку 

І. Організаційний етап 
ІІ. Перевірка домашнього завдання 
 Фронтальна перевірка наявності д. з. в зошитах. 

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку 
ІV.Узагальнення та систематизація знань 
1.Фронтальне опитування 
1. Сформулюйте правило множення десяткових дробів. Наведіть приклади. 

2. Як записують результат множення, якщо добуток містить менше цифр, ніж 

потрібно відокремити комою? Поясніть на прикладі 0,2 0,3. Наведіть інші 
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приклади. 

3. Наведіть приклади множення двох десяткових дробів таких, що: 

1) їх добуток менший, ніж кожний із множників; 

2) їх добуток більший, ніж кожний із множників. 

4. Як помножити десятковий дріб: 

1) на10, 100, 1000 тощо; 2) на 0,1; 0,01; 0,001 тощо? Наведіть приклади. 

5. Сформулюйте правило ділення числа на десятковий дріб. Наведіть приклади. 

6. Як поділити число: 1) на 10,100, 1000 тощо; 2) на 0,1; 0,01; 0,001 тощо? 

7. Чи правильно, що ділення на 10 можна замінити множенням на 0,1? 

8. У яких випадках частка перевищує ділене? Наведіть приклади. 

9. Як знайти: 1) десятковий дріб від числа; 2) число за його десятковим 

дробом? Наведіть приклади. 

10. Поясніть, як округлити десятковий дріб. Наведіть приклади. 

 2.Розв’язування типових задач 

3. Робота за підручником (§ 31-33} 
Письмово:  

№ 1352,  

№1353,  

№1413,  

№1414, 

№1448,  

№1449,  

№1450. 

2. Додаткові завдання 

1. Установіть правило, за яким укладено ряд чисел. У порожні 

квадратики запишіть відповідні числа: 

 
2.Два собаки підбігли до господаря одночасно. Один біг 0,46 с зі швидкістю 3,5 

м/с, а другий – 1,04 с зі швидкістю 1,5 м/с. Який із собак спочатку був далі від 

господаря і на скільки метрів? 

3.Виправте помилки в прикладах, не змінюючи цифр: 

І) 606,2 + 39,38 = 100; 2) 36,1 + 2,39 = 6. 

4.Збільште суму чисел 0,813 і 1*023 у 3,5 раза. 

5.Частку від ділення числа 0,1015 на 0,125 зменште на 0,202. 

6.Виконайте завдання, використовуючи дані таблиці: 

1) знайдіть суму числа, 

 А В С Б Е К 

т 0,2 1,6 0,02 0,32 1,95 0,008 

п 0,7 4,8 0,07 0,48 4,85 0,003 

1 0,1 7,2 0,01 0,27 10,0
5 

0,009 

* 0,3 6,4 0,09 0,64 2,05 0,007 

Р 0,5 2,2 0,04 0,75 7,65 0,005 

X 0,9 8,8 0,08 0,36 5,75 0,001 

У 0,8 9,6 0,05 0,12 18,2
5 

0,002 
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яке стоїть у стовпці С , і числа, що стоїть у тому ж рядку стовпця І); 

2) знайдіть різницю числа, яке стоїть у стовпці В , і числа, що стоїть у тому ж 

рядку стовпця А; 

3) кожне число стовпця £ поділіть на 0,5; 

4) кожне число стовпця X) помножте на 0,3; 

5) кожне число стовпця К поділіть: 

а) на 10; б) на 0,01; в) на 0,001; г) на 0,002; 

• кожне число стовпця А, збільшене вдвічі, додайте до числа, що стоїть у 

відповідному рядку стовпця Е; 

• знайдіть різницю числа, що стоїть у стовпці В, і потроєного числа, що 

стоїть у тому ж рядку стовпця С. 

V. Підсумки уроку 
 VІ. Домашнє завдання 
. 1. Завдання за підручником. Тестові завдання (с. 303, № 2). 

2. Додаткове завдання. Ширина захвату однієї косарки 2Д м. Яку площу (у 

гектарах) викосять три тракторні косарки за 8 год роботи, якщо середня 

швидкість трактора дорівнює 4,5 км/год? 

Відповідь. 22,68 га. 
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Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри 
в основній школі 

 

Давиденко Наталія Миколаївна, 

учитель математики 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів сприяє позитивному ставленню до 

навчання, інтересу до навчального матеріалу; позитивні емоційні переживання, 

викликані навчальною діяльністю, тісний зв’язок навчання з життям, в якому 

доказується значення наукових знань; єдність між інтелектуальною і мовною 

діяльністю учнів; позитивні стосунки між учителем і учнями; використання на 

практиці засвоєних знань, умінь і навичок; систематичне повторення засвоєних 

знань; варіантність вправ і їх диференціація; робота по засвоєнню важкого 

матеріалу доступними шляхами; використання знань для узагальнення 

інтелектуальних умінь при вирішенні конкретних завдань; проблемне навчання; 

диференціювання матеріалу відповідно до навчальних можливостей учнів; 

використання сучасних технічних засобів навчання; уміння вчителя врахувати 

психічний стан учнів і стадії їх психічного розвитку. 

«Математика – це знаряддя для міркування. У ній сконцентровані мислення 

багатьох людей» – сказав Р. Фейнман (американський фізик). Провідна ідея в 

педагогічній і методичній практиці – максимально розкрити перед учнем спектр 

застосування математичних знань, передати своє захоплення предметом 

вихованцям. Саме в цьому аспекті ми розуміємо один із принципів дидактики в 

навчанні математики, а саме: принцип свідомості, активності й самостійності 

Цей принцип полягає в цілеспрямованому, активному сприйманні явищ, що 

вивчаються, їх осмисленні, творчій переробці й застосуванні. Реалізація цього 

принципу має на меті виконання таких умов: 

а) відповідність пізнавальної діяльності учнів закономірностям процесу 

учіння; 

б) пізнавальна активність учнів у процесі учіння; 

в) осмислення учнями процесу учіння; 

г) оволодіння учнями прийомами розумової діяльності в процесі пізнання 

нового. 

Активність є дієвий стан учня, який характеризується прагненням до учіння, 

напругою і проявом волі в процесі оволодіння знаннями. Тому активність учнів і 

називають пізнавальною активністю. 

Загальний смисл вимоги активної навчально-пізнавальної діяльності учнів 

полягає в тому, що ця вимога має два аспекти: внутрішній (психолого-

педагогічний) і зовнішній (організаційний) 
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Внутрішній аспект активної навчальної діяльності школярів полягає в тому, 

що вона визначається такими компонентами, як інтерес до навчання, 

ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна самостійність, напруження 

фізичних і розумових сил для розв’язання поставленої пізнавальної задачі. 

Розвиток цих компонентів і складає необхідну умову організації активної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Зовнішній аспект активної навчальної діяльності школярів полягає в тому, 

що до цієї діяльності необхідно залучити всіх учнів даного класу і кожного з них. 

Основною методологічною концепцією педагогічної психології є положення 

про те, що особистість формується лише в процесі активної діяльності. 

Формування особистості можна і слід відповідно спрямувати. Важливим засобом 

є керування дорослих діяльністю дітей або – в широкому розумінні – організація 

всього їхнього життя й активного спілкування. 

Вчені стверджують, що з погляду активізації пізнавальної діяльності, 

розумових здібностей і підвищення якості знань найкращим способом є цілком 

самостійне добування знань на основі пошуку і дослідження. Хоч в пізнанні не 

можна обійтись без репродуктивної діяльності. 

Найбільш яскраво питання самостійного мислення, творчості і активності 

розроблялись в епоху Відродження педагогами-гуманістами Еразмом 

Роттердамським, Вітторіно да Фельтре, Франсуа Рабле, Томасом Мором. Пізніше 

– Ян Амос Коменський у «Великій дидактиці» писав: «Яке б заняття не 

починати, перш за все треба викликати в учнів любов до нього, довести 

особливість цього предмета, його користь, приємність…». Великий вчений 

пов’язував рішення цієї проблеми з процесом навчання і виховання, особистістю 

вчителя, його підготовкою, якістю підручника, умінням ним користуватись. Я.А. 

Коменський впритул підійшов до ідеї формування в учнів творчого мислення, 

завдяки якому учень був би здатний до самостійного відкриття, творчості. 

Повноцінна навчально-пізнавальна діяльність містить три складові: 

орієнтувальну, виконавчу, контрольну. Контроль відіграє важливе навчальне, 

розвивальне і виховне значення. Він дозволяє виявити повноту, глибину, 

свідомість і міцність знань на різних етапах навчання, сприяє корекції, 

управлінню і самоуправлінню процесом навчання, спонукає учнів до активної 

розумової діяльності, сприяє виробленню свідомого їх ставлення до 

систематичної навчальної праці. Це залежить як від індивідуальних особливостей 

учнів, так і від об’єктивно існуючих умов (змісту навчального матеріалу, логіки 

предмета математики, закономірностей навчального процесу, гносеологічних 

основ учіння тощо). 

Рушійною силою процесу пізнання є внутрішні суперечності між 

завданнями, які ускладнюються, і вимогами до навчання та наявними 

можливостями учня, Розвиток процесу навчання математики є поступовим, 

еволюційним, у ньому неперервне поєднуються протилежні процеси: суто логічні 

міркування: уява, інтуїція, чуттєво-наочне, конкретне і абстрактне, індуктивні і 
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дедуктивні матеріали, змістовні і формалізовані. Найбільш поширеною 

суперечністю навчально-пізнавальної діяльності є суперечність між особистим 

досвідом школяра і елементами наукових знань з математики, які він набуває в 

школі. 

Необхідною умовою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є 

систематичне і цілеспрямоване виховання їх в процесі навчання математики 

прийомами розумової і навчальної діяльності. Ці прийоми різноманітні як за 

змістом, так і за функціями та джерелами їх оволодіння. Одні повідомляє вчитель, 

а учні опановують і використовують у процесі навчання – інші учні знаходять і 

опановують самостійно, застосовують при виконанні певних навчальних завдань. 

Нарешті, принцип індивідуалізації і диференціації як один з провідних 

принципів розвивального навчання, створює сприятливі умови для активізації 

знань школярів. У вирішенні проблеми дослідження важливим чинником є 

взаємозв’язок різних видів навчальної діяльності для її активізації, що допомагає 

розкриттю потеніційних можливостей кожного учня 

Сучасна педагогіка і психологія спрямовує свої зусилля на те, щоб виявити 

здібності учня, максимально використати їх для розвитку його особистості. Цього 

можна досягнути не лише вдосконаленням змісту шкільного курсу будь-якої 

дисципліни, а й впровадженням таких методів, засобів та організаційних форм 

навчання, які б активізували пізнавальну діяльність учнів, розвивали їх мислення, 

здібності, привчали працювати самостійно і творчо. 

Одним із видів творчих завдань є завдання по складанню задач. Такі 

завдання можуть бути запропоновані як на етапі вивчення нового матеріалу, так і 

на етапі його закріплення. Такі завдання давати і в класі, і додому. 

Учителі інколи вчать дитину думати, відкривають перед нею першоджерела 

думки, – навколишній світ, дають їй велику людську радість – радість пізнання. 

Гра «Математичний капусняк» не тільки сприяє глибокому повторенню та 

систематизації знань за матеріалом 5 та 9 класу, а ще й допоміг викликати інтерес 

до предмета, спонукав дітей у майбутньому до творчої активності, довів дітям, що 

математика – наука строга і вимоглива, а також весела і жартівлива. 

Отже, такі форми роботи значно підвищують мовну активність і тим самим 

сприяють позитивному впливу на мислення, творчість дітей та спонукають їх 

бути впевненими в собі. 

Викликати творчу активність (збудити) допомагає розвивальне навчання; 

учень повинен розуміти цілі і завдання уроку, повинен захотіти вивчати матеріал 

(«Ти можеш, він може, я можу»). 

Якщо ми розв’яжемо проблеми: а) від «знати» до «володіти»; б) відійти від 

слова «боюсь»; в) від «знати» перейти до вільного мислення, – то це дасть учневі 

радість розумової праці 

Одним з ефективних є метод створення проблемних ситуацій, що набагато 

покращує засвоєння матеріалу учнями та розвиває в них увагу, гнучкість розуму, 

наслідком чого є висока активність учнів на уроці. Необхідно давати учням 
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можливість експериментувати та не боятися помилок, виховувати у них 

сміливість не погоджуватись з учителем. 

Пропоную кілька прикладів створення проблемних ситуацій. 

Приклад 1 

На дошці швидко записується розв’язання рівняння. При цьому умисно 

робиться помилка: 

(3х+7)Ч2-3=17, 

6х+14-3=17, 

6х=0, 

х=0. 

Звичайно, при перевірці відповідь не співпадає. Діти шукають помилку, 

таким чином розв’язують проблему. Результат – уважність і зацікавленість учнів 

на уроці. 

Приклад 2 

Оголошується домашнє завдання зі словами : «У мене не виходить 

розв’язати цю задачу. Спробуйте ви». Хоча розв’язок відшукти нескладно. На 

наступному уроці – радісні обличчя – вони розв’язали. 

Приклад 3 

Під час розв’язування квадратного рівняння, допускається навмисна 

помилка: 

3х2 – 2х-2=0, 

D= (2)2-4Ч3Ч (-2) =25. 

Після знаходження коренів учням пропонують зробити перевірку. Вона 

показує, що знайдені числа не є коренями даного рівняння. Знаходять помилку – 

D=28. 

Такі приклади активізують діяльність учнів. 

Пропонуємо вашій увазі декілька прикладів нестандартних логічних задач, 

задач на кмітливість. Задача пробуджує думку учня, активізує його розумову 

діяльність. Вони виражається у проведенні аналізу порівняння, узагальнення, 

встановлення зв’язків, аналогій тощо. 

Приклад 4 

Звичайна форма завдання . 

Функцію задано формулою  

у = х+5 

Знайдіть значення функції, якщо:  

х = 0, 7, -5,1. 

Цікава форма завдання. 

Запрошую до дошки учня, даю йому картку, на якій записано  

у = х+5 

На дошці підготовлено таблицю. 

Учень з класу називає довільне значення х. Учень біля дошки записує це 

число до таблиці і, підставивши його до формули, знаходить і записує до таблиці 
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відповідне значення у. Потім інший учень з класу називає інше значення х і учень 

біля дошки виконує ту саму операцію. Завдання для учнів класу – відгадати 

формулу, записану на картці. Виграє той учень, який першим назве формулу. 

Приклад 5. 
Задачі на кмітливість. 

1. Півень на одній нозі важить 4 кг. Скільки важить півень , якщо він стоїть 

на двох ногах ? 

Відповідь. 4 кг. 

2. Половина числа дорівнює третині числа . Яке це число ? 

Відповідь. 0. 

3. У сім’ ї п’ять синів і у кожного є сестра . Скільки дітей в сім’ ї? 

Відповідь. 6. 

Велику цікавість викликає у дітей розв’язування старовинних задач . 

Приклад 6. 
Господар найняв робітника з такою умовою: за кожен робочий день буде 

платити йому 20к., а за кожен неробочий – вираховувати 30 к. Після того як 

пройшло 30 днів, робітник нічого не зробив. Скільки було робочих днів? 

Відповідь: 18 днів. 

Приклад 7. «Спортивні змагання» 

Микола, Борис, Вова і Юрко зайняли перші чотири місця в спортивних 

змаганнях. На запитання , які місця вони зайняли, вони чітко відповіли: «Микола 

не зайняв ні першого ні четвертого місця, Борис зайняв друге місце, Вова не був 

останнім». Яке місце зайняв кожен хлопчик? 

Розв’язання 

Призові місця Хлопчики 

1 2 3 4 

Микола 0 0 1 0 

Борис 0 1 0 0 

Вова 1 0 0 0 

Юрко 0 0 0 1 

Відповідь: Вова зайняв 1 місце, Борис – 2 місце, Микола – 3 місце, Юрко – 4 

місце. Наприклад, щоб викликати в учнів інтерес до вивчення формул 

скороченого множення та до їх застосування, організовувати змагання «Учитель – 

клас» на обчислення значень числових виразів. Ми виконуємо обчислення 

швидко і усно, діти – довго і письмово. Їх зацікавлює ця різниця. У них виникає 

бажання і самим навчитися так обчислювати. Можна дати учням практичне 

завдання: як, маючи лише мотузку, перевірити, чи має шматочок дощечки 

прямокутну форму? 

Колективну та індивідуальну увагу учнів активізують такими прийомами, як 

метод евристичної бесіди, різного роду дидактичної опори (наочно-образні, або 

логічні схеми, плани-конспекти, тощо), самостійні завдання, які передбачають 
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активізацію уваги учнів (наприклад, самостійно закінчити деяке тотожне 

перетворення, розв’язати рівняння, відтворити тільки що викладене доведення 

математичного твердження (або його фрагмент), виконати завдання, аналогічне 

розглянутому вчителем, тощо), порівняння результату своїх дій із зразком 

(контроль), прийом самоконтролю на різних етапах уроку з використанням 

відкидних дощок або виконання окремими учнями роботи на плівці з наступним 

проектуванням на екран, «захист робіт» (шляху виконання, доведення чи 

розв’язування), рецензування робіт чи відповідей учнями чи вчителем, 

самоперевірка та взаємоперевірка. 

Можна періодично проводити математичні диктанти. Вони привчають дітей 

уважно стежити за мовою вчителя, відразу включатися у виконання завдання, 

сприяють виробленню певного ритму роботи. Математичні диктанти можуть 

застосовуватися у всіх класах для різних дидактичних цілей, проте є завжди 

засобом активізації уваги учнів. 

Ще один прийом активізації уваги учнів. Під час розв’язування задачі 

нового виду, особливо з геометрії, часто після аналізу її умови та усного розбору 

пред’являти заготовлений на зворотньому боці дошки запис умови задачі та 

розв’язування з пропусками. Завдання учням – заповнити пропуски. В цей час є 

можливість перевірити, як учні підготовлені до сприйняття нового матеріалу, на 

якому етапі в них, виникають труднощі. Такий прийом активізує навчальну 

діяльність усіх учнів, формує навички самоконтролю, а також сприяє розвитку 

алгоритмічного мислення. 

Отже, з метою активізації навчальної та розумової діяльності учнів доцільно 

створювати проблемні та ігрові ситуації тощо. Уроки КВВМ, уроки-семінари, 

уроки-мандрівки виховують повагу до математики. На таких уроках учні 

дискутують, виробляють математичний стиль мислення, подорожуючи з алгебри 

до геометрії і до інших дисциплін, вчаться перефразовувати умови за рисунками, 

вчаться культури графіки, алгоритмічному стилю мислення. Навчатися із 

захопленням у школі – це вміння виховувати в собі почуття обов’язку і вчитися 

виконувати його охоче, творчо, на мою думку, розв’язання проблеми – найбільш 

реальний і ефективний шлях розвитку мислення учнів – формування в них 

розумових здібностей. На уроках постійно звучать слова «Чому? Для чого? Як ти 

вважаєш? Яка твоя думка?» Доведи, що це так! 

Самостійне здобування учнями нових знань – творчий процес. Потрібно 

підбирати для учнів творчі завдання, які є засобом активізації їх пізнавальної 

діяльності. 

У навчальному процесі інформаційні технології доцільно використовувати. 

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і 

духовного життя, потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би 

міжнародним стандартам. 

Кооперативна (групова) навчальна діяльність – це форма організації 

навчання в малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. 
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Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми 

ровесниками, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і 

формування вмінь. 

Особливо сприятливо діють на школярів ситуації успіху, доброзичливий 

коментар відповіді на уроці, включення ігрових моментів у шкільні заняття. 

Багато чого тут з переліченого можна реалізувати, використовуючи інтерактивні 

технології. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної активної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є 

рівноправними суб’єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню 

цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу 

педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу 

Важливо в навчально-виховному процесі передбачати системне 

використання інтерактивних методів навчання, досягаючи на кожному етапі і 

пізнання раціонального співвідношення парної, групової та самостійної 

діяльності. Пропонуємо вашій увазі фрагмент уроку з використанням 

інтерактивних технологій, на якому активно застосовуються означені методи, що 

сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиткові їх 

мислення, уяви, пам’яті. 

Завдання вчителя навчитися будувати навчально-виховний процес так, щоб 

викликати й підтримувати інтерес до навчального матеріалу, активізувати творчі 

здібності учнів, давати учням змогу відчути радість від зроблених «відкриттів», 

подолання перешкод, виховувати бажання активно, власними силами здобувати 

знання. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх зацікавленість 

процесом і результатами навчальної праці забезпечується не окремими 

фрагментарними заходами, а якісною організацією всіх компонентів навчального 

процесу: цільового, мотиваційно-стимулюючого, змістового та оцінювально-

результативного. 

Активізація навально-пізнавальної діяльності вимагає такої організації 

процесу пізнання, коли об’єкт пізнання входить до сфери діяльності школяра, а 

діалектична взаємодія між ними створює передумови виявлення активності. 

Завжди потрібно пам’ятати, що важливою умовою активізації та підтримування 

довільної уваги є забезпечення мотиваційної сторони навчальної діяльності, 

вироблення позитивного ставлення до того, що пізнається, і до самого процесу 

пізнання. Дотримання цієї умови сприяє міцності навичок, що формуються. 

Під час уроку формування вмінь та навичок йде постійна перевірка, 

наскільки учні запам’ятовують викладений матеріал. Учням постійно доводиться 

працювати не тільки з новим матеріалом, але й з викладеним раніше, що дозволяє 

формувати у них розуміння цілісності навчального процесу. Використання 

методів активізації навчання дозволяє зберігати активність учнів протягом уроку. 
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Дану роботу можна вдосконалювати, використовуючи різні форми подачі нового 

матеріалу чи його закріплення різних прийомів мотивації, проведення ділових та 

рольових ігор. При необхідності можна переглянути критерії та норми 

контрольно-оцінювальної діяльності. 

Головним напрямком у викладанні математики є викладання математики як 

засобу мислення учнів. Методика викладання випливає з того, що є метою 

навчання, спирається на вікові особливості учнів та на розуміння причин, що 

гальмують сприйняття відповідного матеріалу  

Активізація пізнавальної діяльності учнів не можлива без активізації їх 

уваги. Недостатня увага заважає учням, приймати повноцінну участь у 

колективній роботі на уроці, приводить до нерозуміння навчального матеріалу, 

поганого запам’ятовування, помилок при виконанні завдань. Потрібно періодично 

проводити математичні диктанти. Вони привчають дітей уважно стежити за 

мовою вчителя, відразу включатися у виконання завдання, сприяють виробленню 

певного ритму роботи. 

Важливою умовою активізації та підтримування довільної уваги є 

забезпечення мотиваційної сторони навчальної діяльності, вироблення 

позитивного ставлення до того, що пізнається, і до самого процесу пізнання. В 

діяльності учнів важливішим є не результат, до якого вони приходять, а ті шляхи, 

способи мислення, за допомогою яких вони одержують цей результат. 

До позакласної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів 

доцільно підходити диференційовано, враховуючи рівень математичного 

розвитку, вікові та психологічні особливості учнів. 

Навчально-виховний процес повинен: бути імітацією того середовища, в 

якому перебувають учні; містити в собі конкретні цілі, завдання і проблеми 

громадської і трудової діяльності людини; забезпечити формування здібностей, 

розв’язувати практичні завдання, змінювати і покращувати той предметний світ, у 

якому живуть діти зараз і будуть жити в майбутньому. Активне навчання 

повністю відповідає цим вимогам. В його основі лежить принцип безпосередньої 

участі, який зобов’язує вчителя бути учасником навчально-виховного процесу, 

який вміє діяти, вести пошук шляхів і способів розв’язання тих проблем, які 

вивчаються у навчальному курсі. Цьому сприяють активні методи навчання, які 

дозволяють формувати знання, уміння і навички шляхом залучення тих, хто 

навчається, до активної навчально-пізнавальної діяльності. 

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки 

вчителя та учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати 

навички активного слухання, висловлювати особисті думки, переконувати і бути 

переконливими, ставити запитання і відповідати на них. 

Отже, на уроках потрібно створювалися ситуації, які стимулювали б 

самостійність розумової діяльності школярів (приклади з життя та побуту). Учні 

мали б право захищати свою думку, наводили на її захист аргументи, докази, 

використовуючи при цьому здобуті знання. Вони мали можливість задавати 
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питання вчителю, товаришам. Крім того, вони мали можливість ділитися і своїми 

знаннями з іншими, допомагали товаришам долати труднощі, створювали 

ситуації самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій. 

 

Додаток А 

Фрагмент уроку 
Тема уроку: «Розкладання многочленів на множники способом винесення 

спільного множника за дужки та способом групування». 

Мета:1) формувати в учнів навички розкладання многочленів на множники 

різними способами; 2) розвивати увагу, математичне мовлення, пам’ять; 3) 

виховувати самостійність, активність, цілеспрямованість, вміння працювати в 

колективі, бути стійким перед труднощами. 

Тип: урок формування умінь і навичок з використанням інтерактивних 

технологій. 

Технологія: «Навчаючи-вчусь». 

Інтерактивна частина уроку 

Учитель роздає картки кожному учневі. На картках записано один із 

способів розкладання многочленів на множники та наведені приклади (додаток 1). 

Кілька хвилин учні читають інформацію на картках виконують запропоновані в 

них вправи, а потім протягом якогось часу діляться інформацією з якомога 

більшою кількістю однокласників. 

Примітка: Завдання на картках можуть бути диференційованими. 

Технологія: «Ажурна пилка» 

Інтерактивна частина уроку 

На попередньому уроці вчитель роздає кожному учневі картку певного 

кольору з номером на ній. Групи отримали певні завданння (додаток 2). 

Після оголошення теми та мети уроку учням пропонується об’єднатись у 

групи відповідно до кольору картки,яку вони одержали («домашні» групи ). У 

«домашніх» групах учні виконують завдання, проводять аналіз розв’язання вправ. 

Потім пропоную учням об’єднатися в групи відповідно до своїх номерів 

(«експертні» групи).У кожній експертній групі опиняються представники кожної 

домашньої групи. Учні презентують розв’язання вправ, які виконали в 

«домашніх» групах, формулюють алгоритм розкладання на множники. У зошитах 

учні записують розв’язання вправ інших «домашніх» груп. Далі вчитель пропонує 

знов учням об’єднатися в «домашні» групи, учасники яких обмінюються між 

собою інформацією, що була здобута в «експертних» групах. На завершення 

інтерактивної вправи «Ажурна пилка» вчитель підбиває підсумки роботи кожної 

«домашньої» групи, систематизує та узагальнює знання учнів за темою 

«Розкладання многочленів на множники». 
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Формування та розвиток життєвих компетентностей особистості 
при вивченні математики  

 
Горобей Тетяна Павлівна, 

учитель математики,  

заступник директора  

з навчально-виховної роботи 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 
Учіть матемаику! 

Будете знати математику –  

будете знати все.  

П.Л. Капіца 
Такі об’єктивні чинники як науково-технічний прогрес, інформаційні 

технології, соціально-економічні зміни, зміна ринку праці, прагнення України до 

інтеграції у світове, європейське співтовариство, геополітичні зміни в Європі 

впливають на особистість і вимагають від неї здатності вчитись все життя, 

оновлювати свої знання, самовдосконалюватись, інтелектуально зростати. 

Компетентність – це знання, професіоналізм, високі моральні якості, вміння 

діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовувати знання, беручи на себе 

відповідальність за певну діяльність. Для вчителів математики головним 

завданням є формування в учнів математичної компетентності, як складової 

життєвої компетентності. 

Сучасні проблеми часто неможливо вирішити з точки зору тільки однієї 

науки, необхідний комплексний підхід до розв’язування. Виникають синтезовані 

науки: біохімія, математична лінгвістика, алгебраїчна геометрія тощо. Без 

математичного апарату не можуть існувати фізика, технічні науки, архітектура, 

економічні науки, навіть лінгвістика. Однак шкільні предмети більшістю учнів 

сприймаються порізнено. На історії вони вивчають одне, на математиці – друге, 

на хімії – третє. І отримують суму непов’язаних між собою знань, а не цілісне 

уявлення про світ, в якому вони будуть жити. І задають справедливе питання: «А 

навіщо нам це потрібно?» А іноді й таке цікаве, як: «А рівняння розв’язувати, як 

на алгебрі?» (при розв’язуванні задачі з теми «Теорема Піфагора» отримали 

квадратне рівняння). 

Мотивувати вивчення в школі векторів, тригонометричних функцій, 

інтегралів, похідних, комплексних чисел тощо тим, що цей матеріал знадобиться 

у вузі, недоцільно – така мотивація буде дуже слабкою. А от показати, що набуті 

знання застосовуються для розв’язання практичних задач, розглянути задачу з 

іншого предмета – можливо. 
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Вивчаючи лінійну функцію (зокрема пряму пропорційність), обернену 

пропорційність, можна використовувати залежність: між відстанню, швидкістю та 

часом при рівномірному русі; масою, густиною та об’ємом; силою, прискоренням 

і масою тіла (II Закон Ньютона). При вивченні квадратичної функції можна 

графічно розв’язати задачу: «Тіло, підкинуте вертикально вгору, рухається по 

закону h(t)=4+8t-t2 (h – в метрах, t – в секундах). Визначити, на яку висоту воно 

максимально підніметься, через скільки секунд упаде на землю». При вивченні 

похідної можна буде для цього тіла знайти швидкість у момент зіткнення з 

землею за допомогою фізичного змісту похідної. 

У 8 класі перегукуються теми «Квадратні рівняння» і «Теорема Піфагора». 

При розв’язуванні задач із геометрії не обійтися без квадратних рівнянь, а 

текстові задачі з алгебри, в яких для складання рівняння використовується 

теорема Піфагора, є навіть у збірнику державної атестації для 9 класу. 

Зауважимо, що складання рівнянь хімічних реакцій (добір коефіцієнтів) у 8 

класі є пропедевтикою методу невизначених коефіцієнтів, який вивчається у 10 

класі на алгебрі. 

Теми «Комбінаторика», «Теорія ймовірностей», «Основи статистики» 

звичайно подобаються учням. З одного боку задачі складні, тому що у школі 

розглядаються лише початкові відомості, з другого – вони мають прикладний 

характер. Особливо, якщо знаходити не «скількома способами члени комісії з 7 

чоловік можуть обрати голову і його заступника», а «скільки існує способів 

обрати старосту та його заступника в нашому класі»; або якщо порахувати, яка 

ймовірність того, що учня, який не готовий до уроку, викличуть до дошки 

(враховуючи кількість завдань у класній і домашній роботах, додаткові 

запитання). Кожен учитель математики може перефразувати умову задачі так, 

щоб вона стала цікавою для дітей. 

Окремо хочеться виділити планіметричні задачі з практичним змістом. Вони 

є у кожній важливій темі. Наведемо декілька прикладів: «Паралелограм та його 

види», 8 клас: «Учневі доручили виготовити стенд, який повністю займає нішу 

прямокутної форми. Скільки розмірів і які він повинен виміряти, щоб виготовити 

стенд?». (Звичайно, учні відповідають: довжину і ширину, але ще можна – одну 

сторону і діагональ). 

«Перетворення фігур», 9 клас: «На ділянці прямокутної форми знаходиться 

клумба, що має форму круга. Як провести пряму, що одночасно розбиває ділянку і 

клумбу на дві рівні частини? В якому випадку задача має нескінченну множину 

розв’язків?». (Шукана пряма проходить через центр симетрії цих фігур, отже 

нескінченна кількість розв’язків, можлива за умови коли центри співпадають). 

«Подібні трикутники», 9 клас: «Дерево, що знаходиться на відстані 525 м від 

спостерігача закривається монетою діаметром 2 см, якщо її тримати на відстані 70 

см від ока. Знайдіть висоту дерева». 
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«Теореми синусів та косинусів», 9 клас: «Силу, що дорівнює 23 Н, розкласти 

на дві складові, кути яких складають з напрямком сили 47 градусів і 54 градусів. 

Знайти величину кожної з цих складових» 

Серед задач з практичним змістом зустрічаються дуже складні. Вони не 

тільки мотивують вивчення певної теми та дозволяють застосувати знання, а й 

сприяють розвитку мислення учнів. Звісно, саме вивчення математики сприяє 

розвитку вміння логічно мислити, але розвиток буде більш швидким, якщо 

навчати учнів застосовувати різні прийоми мислення (аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, конкретизування тощо). 

Формування вмінь і навичок застосування прийомів розумової діяльності 

здійснюється за етапами: 

1. Знайомство учнів з окремими прийомами мислення при вивченні 

відповідного матеріалу. 

2. Переконання в раціональності застосування даного прийому (не обтяжує, 

а полегшує розуміння матеріалу). 

3. Визначення особливостей теми чи завдання, завдяки яким доцільно 

застосовути саме цей прийом. 

4. Навчання комплексному використанню різних прийомів мислення в 

різних комбінаціях. 

5. Напрацювання звички самостійно застосовувати прийоми мислення. Для 

цього потрібно постійно нагадувати учням про доцільність тих чи інших дій, 

якщо вони самі забувають про це. 

Для стимулювання думки й логіки доцільно використовувати логічні задачі, 

математичні софізми, завдання на знаходження помилки. Звичайно, подібні 

завдання зацікавлюють учнів. Для їх розв’язування, крім знань, потрібні 

спостережливість, вміння порівнювати, проводити аналогії, узагальнювати, 

робити висновки та обґрунтовувати їх. Користь цих завдань і в тому, що вони 

змушують переглянути своє ставлення до звичайних у них порушень 

математичної строгості, які проявляються в неточностях висловлень, неохайності 

у кресленнях, «приблизних» обґрунтуваннях, інтуїтивних відповідях та інших 

моментах, виправлення яких на уроці чи в роботі часто сприймається, як занадто 

прискіпливе ставлення вчителя. Але часто діти упускають певний аспект, який їм 

здається несуттєвим, а між тим його відсутність порушує логіку. 

Наприклад, в означенні квадратного рівняння є зауваження, що старший 

коефіцієнт. Розв’язуючи завдання з параметром, учні цю умову опускають і, 

відповідно, отримують невірний результат. 

Якщо невірне твердження формулюється на уроці, потрібно одразу ж 

аналізувати, чи може наведене формулювання замінити те, що в підручнику, чи 

воно спотворює його зміст. І не просто відкидати неправильне формулювання, а 

домагатися за допомогою контрприкладів, щоб увесь клас усвідомив сутність 

помилки. Доцільно, по-можливості, пропонувати учням переформулювати умову 

задачі так, щоб зміст не змінився; де можливо дати декілька означень. 
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(Наприклад, квадрат можна охарактеризувати, спираючись на поняття 

паралелограма, ромба або прямокутника). Треба звертати увагу на можливість 

змінити фрагмент доведення чи розв’язування або довести (розв’язати) 

декількома способами. Недарма ж кажуть, що краще розв’язати одну задачу 10 

способами, ніж 10 задач одним способом. І обов’язково треба привчати учнів 

задавати собі запитання: «Чому?», «На якій підставі?». 

Часто діти не розуміють наведеного в підручнику доведення теореми саме 

через те, що певний факт не обґрунтовується, а вважається й так зрозумілим 

учневі. Тому працювати з підручником теж треба вчитися, тим більше, що 

опанування навичок роботи з інформацією стане для них у нагоді протягом всього 

життя. 

Можна запропоновувати такі форми роботи: 

� Учні читають різні тексти, а потім переказують (пояснюють) один одному 

прочитане. 

� Скласти питання (систему питань) до тексту та запропонувати іншим на 

них відповісти. 

� Встановити зв’язок між уже знайомими поняттями (темами) і новими 

(наприклад, порівняти ознаки рівності й подібності трикутників). 

� Скласти тези, конспект, зробити виписки. 

� Придумати приклади, які б ілюстрували прочитане. 

� Скласти завдання за матеріалом теми. 

� Викласти матеріал із помилками, які інші учні повинні знайти. 

� Серед завдань, що містяться в підручнику, вибрати ті, що відповідають 

темі уроку. 

В сучасному житті велику роль відіграє вміння працювати на комп’ютері. 

Учні він допомагає оволодіти навичками самостійного пошуку та опрацювання 

інформації. На уроках математики комп’ютер також стане у нагоді: зручно 

проводити тестування, будувати графіки, демонструвати навчальний матеріал із 

окремих тем. Існують комп’ютерні навчальні програми з математики, але для їх 

використання необхідний поділ класу на групи та наявність вільного 

комп’ютерного класу, що не завжди можливо. Учні старших класів можуть 

створювати навчальні програми в межах написання курсової роботи з 

інформатики або презентації з викладенням певної теми (при цьому вони 

систематизують знання з математики). 

Треба зазначити, що учням подобаються бінарні уроки, зокрема математики 

та інформатики. Такі уроки передбачають роботу школярів із комп’ютером, тому 

напередодні необхідно виконати «чернову роботу» (запуск програм, робота з нею 

тощо), щоб на уроці ніщо не відволікало учнів від основної навчальної діяльності. 

Протягом життя людині доводиться в різних життєвих ситуаціях. На уроках 

математики створює умови щодо відпрацювання взаємозв’язків між навичками, 

вміннями, ситуативною діяльністю та особистістю – стати компетентною 

людиною. 
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Вчитель, незалежно від стажу роботи, категорії, технології, яку він 

використовує має керуватися такими правилами: 

1) головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви 

формуєте; 

2) не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, 

пов’язаною з вивченням предмета; 

3) на виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль; 

4) сьогоднішній активний учень - завтрашній активний член суспільства; 

5) ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення 

розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням; 

6) допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами 

навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися; 

7) привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від 

механічних переказів, до словесного відтворення; 

8) творче мислення розвивайте всебічними аналізом проблем, пізнавальні 

задачі розв’язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання; 

9) вчитель з будь-якого предмета, не тільки мови та літератури, має 

слідкувати за способом та формою висловлювання думки учнів. Слід частіше 

показувати учням перспективи їх навчання; 

10) у процесі навчання обов’язково враховуйте індивідуальні особливості 

кожного учня, об’єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем; 

11) вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості 

розвитку. 

 В новому Державному стандарті основною метою освітньої галузі 

«Математика» є формування в учнів математичної компетентності на рівні, 

достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного 

оволодінні знаннями з інших освітніх галузей в процесі шкільного навчання, 

забезпеченні інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, 

культури мислення та інтуїції. 

 Кожен педагог, навчаючи дітей математики, повинен поставити перед 

собою завдання: мотивувати, навчати, узагальнювати матеріал так, щоб розкрити 

всі можливості математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ 

дійсності, забезпечити усвідомлення математики як універсальної мови 

природничих наук та органічної складової людської культури. 

Змістовними лініями освітньої галузі «Математика» визначені: числа, 

вирази, рівняння і нерівності, функції, елементи комбінаторики, теорії 

ймовірності та математичної статистики, геометричні функції та геометричні 

величини. 

Кожний вчитель математики знає, що математичні знання потрібні людям 

всіх спеціальностей перш за все для того, щоб залучити їх до загальноосвітньої 

культури. Розуміють це і учні. Але, якби для цього не потрібно було б долати 
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великі труднощі, виконувати багато нецікавих вправ. Більшості дітей математика 

дається не легко. Для таких дітей мотив залучення їх до загальнолюдської 

культури дуже слабкий, мало дієвий. Для них навчання математики 

перетворюється в безцільну муку. Усунути цю причину можна лиже одним 

способом – своєчасно сформувати дієві мотиви учіння. Учні мають 

усвідомлювати, що матеріал, який вивчається на уроках математики знадобиться 

не лише для того, щоб написати контрольну роботу, а й безпосередньо у 

практичній діяльності. 

При розв’язуванні задач і практичних завдань виникає необхідність 

застосовувати сухі теоретичні правила, формули, показуючи значення знань 

теорії, на яку витрачається багато часу, для розв’язування життєво важливих 

завдань в майбутньому житті. 

Наприклад, для п’ятикласника задача: “Мама доручила Сергійкові купити 

продукти. На хліб Сергій витратив 7грн, на молоко 6грн, а на овочі 12грн. Чи 

залишилось у нього гроші після покупок, якщо мама дала йому 30грн?” 

Учитель на перших уроках математики в 5 класі акцентує увагу на тому, що 

всі учні класу в житті вже розв’язували такі задачі, успішно скориставшись 

математичними знаннями. А в подальшому вивченні цього предмета, вони 

вивчають ще дуже багато нових математичних фактів, які допоможуть їм в житті. 

Пропоную учням самим складати задачі з даної теми, створювати тести і 

відповіді до них, аналізувати заздалегідь можливі допущені помилки. 

Наприклад візьмемо тестове питання: 

Коренем рівняння 11-4х=-5 є число: 

А Б В Г 

-1,5 -4 4 1,5 

Необхідно вчити учнів акцентувати увагу на помилках, які допустили при 

розв’язуванні: хто одержав відповідь А, той переніс 11 зліва вправо не змінивши 

знак. 

Хто одержав відповідь Б, той міг припуститись помилки: залишив -4х зліва, 

але знак змінив і отримав 4х. 

Відповідь В – вірна. Можна обґрунтувати чому. 

Відповідь Г отримає той, хто не вміє виконувати дії з раціональними числами, 

переносить компоненти з однієї частини рівняння в іншу. 

 Для учнів сьомого класу такі завдання цікаві, викликають захоплення, 

готують їх до виконання тестів у майбутньому. 

Наведемо кілька прикладів, як при розв’язуванні задач на уроках можна 

акцентувати увагу учнів на значенні вміння розв’язувати задачі, які доведеться не 

раз розв’язувати в житі. Ці задачі мотивують діяльність школярів до вироблення 

життєвих компетентностей.  

1. Яблука, разом з ящиком важать 32,7кг. Скільки кілограмів важать яблука, 

якщо порожній ящик важить 1,8кг? 
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Задача дуже проста для п’ятикласників, але при її розв’язуванні учні 

знайомляться з термінами “вага нетто”, “ вага брутто”, які потім їм пригодяться в 

житті. 

2. Визначити витрату води в річці, на ділянці, ширина якої сягає 20м, середня 

глибина 1,5м, а швидкість течії 2 м/с. 

Дев’ятикласники зустрічаються з такими задачами на уроках географії. 

Математичну модель цієї задачі можна представити як об’єм прямокутного 

паралелепіпеда, розміри основи якого 20м 1,5м, а висота 2м і розв’язати, 

коментуючи дії: 

- знайдемо площу основи паралелепіпеда (площу перерізу річки) 

S=20 1.5=30(м2) 

- знайдемо об’єм паралелепіпеда з цією основою і висотою 2м (кількість води, 

що протікає за 1с). 

V=30 2=60(м3/с) 

Приклади задач, які склали учні: 
� Діаметр труби циліндричної форми 5см. Через неї витікає вода для поливу 

городу. Скільки води виллється за 1 годину, якщо вода рухається по трубі зі 

швидкістю 0,5 м/с? 

� Скільки відер води потрібно вилити у металевий бак, який має форму 

прямокутного паралелепіпеда, розміри якого 2м 3м 1м, якщо відро 

циліндричної форми має розміри: діаметр основи – 30см, а висота – 40см? 

Розв’язуючи ці задачі учні приходять до висновку, що кожну з них їм може 

доведеться розв’язати в практичній діяльності, або вони вже її розв’язували разом 

з батьками. Тут крім формул об’ємів, ще потрібно використати уміння 

перетворювати міри довжин, зводити їх до однієї міри. 

При вивченні арифметичної і геометричної прогресії можна запропонувати 

задачі прикладного змісту. Наприклад:  

3. Потужності п’яти електродвигунів утворюють зростаючу геометричну 

прогресію. 

Потужність першого 5кВт, а третього – 7,9кВт. Розрахувати потужності решти 

електродвигунів. 

 Розв’язуючи задачу учні спочатку аналізують умову, висловлюють думки де в 

житті можна зустрітись з такою задачею. 

 Розв’язання: Нехай М – потужність електродвигуна. Потужність п’яти 

двигунів утворюють геометричну прогресію:  

М1; М2; М3; М4; М5. Тоді 

q2= М3: М1=7,9:5=1,58 

q= =1.256 

Отже: М2=5 1.256=6,28 

 М4=7,9 1.256=9,92 

 М5=9,92 1.256=12,45 
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 Відповідь:потужність другого електродвигуна 6,28 кВт, четвертого – 9,92 кВт, 

п’ятого – 12,45 кВт. 

Результатом такого підходу будуть в учнів знання, а не просто інформація. Ці 

знання дадуть можливість швидко знаходити в морі інформації ті знання, які 

потрібно в даній життєвій ситуації, перевести їх у досвід власної діяльності. 

Розв’язуючи кожну з таких задач, вчитель організовує роботу таким чином, 

щоб учні критично мислили, знаходячи місце задачі в реальному житті, та 

значущість знань для їх розв’язування. 

Предметний арсенал вчителя щодо формування ключових 

компетентностей учнів передбачає уміння: 
� вибирати завдання, які передбачають самостійний пошук розв’язку; 

� надання учням можливості вибирати шлях розв’язку задачі; 

� використовувати самооцінку, критичне мислення; 

� залучати учнів до роботи в групах; 

� надавати учням можливості виявляти ініціативу; 

� планувати та проводити позакласну роботу з математики, участь учнів в 

математичних конкурсах “Кенгуру”, “ Золотий ключик”, олімпіадах різного рівня; 

� вчити учнів самостійно складати задачі, тести та пропонувати варіанти їх 

розв’язання. 

Завдання вчителя — розвиток здібностей і навичок учнів, підвищення 

престижу знань, формування математичних компетентностей, вміле використання 

випускниками школи набутих у процесі навчання вмінь і практичних навичок у 

повсякденному житті. Вчитель повинен знайти шлях до особистості учнів через 

звернення до їх життєвого досвіду, через підбір задач прикладного змісту, через 

використання історичного матеріалу, що викликає інтерес учнів до предмета, 

формує у них певні компетентності. 
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Роль самоосвіти в роботі вчителя технологічної школи 
 

Гаркуша Ірина Леонідівна, 

учитель математики, інформатики 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення 

педагогів.  

Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної 

компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення 

педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самоосвіта 

здійснюється індивідуально або колективно. Суто індивідуально її може 

виконувати високорозвинена особистість, діяльність якої продуктивна і творча. 

Основні компоненти самоосвітньої діяльності 
 

 
1. Стартовий інтелектуальний потенціал – це певний обсяг знань, умінь 

та навичок, набутих учителем. Знання – фундамент пізнавальної діяльності. 

При постійному саморозвитку вчителя постійно удосконалюється рівень 

інтелектуальної компетентності вчителя, а саме: 

• стан науково-теоретичної підготовки; 

• стан психолого-педагогічної підготовки; 

• стан методичної підготовки; 

• стан технологічної підготовки. 

2. Мотиви формування безперервної самоосвіти. 
Під мотивацією розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які 

збуджують педагога до діяльності та надають їй певного смислу. Серед мотивів 

найчастіше зустрічаються: 

• прагнення до постійного самовдосконалення; 

• прагнення до самовираження ; 

• прагнення самореалізації та самоствердження особистості; 

 
Уміння самоорганізації 

пізнавальної  
діяльності 

 
Уміння  

розумової  
діяльності 

 

Навички  
самостійного 
оволодіння 
 знаннями 

 
Мотиви 

 формування безперервної 
самоосвіти 

 
Стартовий 

інтелектуальний 
потенціал 

 

 
Самоосвіта  
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• професійне зростання; 

• розширення кругозору; 

• підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей; 

• наявність пізнавальної зацікавленості; 

• створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег; 

• підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації; 

• отримання нагород; 

• підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях 

підпорядкування. 

 Психологи виділяють в структурі мотивації такі компоненти: 

 - самосвідомість,  

 - самовиховання,  

 - самонавчання. 

3. Навички самостійного оволодіння знаннями – це навички, набуті 

людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та 

удосконалені у процесі життєдіяльності: 

• читання; 

• слухання; 

• спостереження; 

• експеримент. 

4. Уміння розумової діяльності: 

• чуттєве пізнання; 

• техніка мислення; 

• вибір проблем та шляхів рішення. 

5. Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності – це вибір джерел 

пізнання: 

• вибір форм самоосвіти; 

• планування; 

• організація робочого місця; самоорганізація; 

самоаналіз; самоконтроль. 

Адже, читель – це головна фігура оновлювальної технологічної школи. 

Педагог – представник однієї з найбільш соціально значимих людських 

професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини.  

Проблема особистості педагога як суб’єкта педагогічної діяльності, 

компетентного та здатного до саморозвитку знаходить віддзеркалення в сучасних 

працях українських та російських науковців. Розвитку професійно-педагогічної 

компетентності присвячені дослідження таких українських науковців як Н.М. 

Бібік, Л.С. Ващенко, М.І. Жалдак, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, 

О.І. Пометун, О.Я. Савченко, І.В. Табачек, О.І. Шувалова та інших, російських 

науковців В.А. Адольфа, Є.В. Бондаревської, В.Н. Введенського, І.А. Зимньої, 
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І.Ф. Ісаєва, Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової, Н.Н. Нацаренус, А.П. Тряпициної, 

А.В. Хуторського та інших.  

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх 

систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту 

та прогресу.  

Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з 

особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, 

без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання 

відповідно до нових освітніх парадигм .  

Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, 

вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови 

високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних 

здібностей. Ця проблема зафіксована у державній національній програмі "Освіта", 

де наголошується, що один з головних шляхів реформування освіти полягає в 

необхідності "підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх 

професійного та загальнокультурного рівня". У Концепції загальної середньої 

освіти зазначена необхідність розв’язання проблеми підготовки вчителя, який 

усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і 

професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей. 

Якщо мова йде про школу, то, звичайно, йдеться і про вчителя, який є 

вирішальною фігурою у здійснені всіх завдань школи. Проблема вчительської 

праці, його професійної майстерності має глибокі історичні і соціальні корені. 

Розглядали її ще античні мислителі (Аристотель, Квінтіліан, Платон), та особливо 

ґрунтовно це питання досліджувалося у XIX – XX ст. Світовий досвід вчить і 

стверджує, що XXI ст. – епоха інформаційних технологій.  

Тому, широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних 

технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-

пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального 

процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання 

результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних предметів і 

диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, 

інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної 

діяльності, посилення спілкування учнів і викладача та учнів між собою і 

збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького 

характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і викладачів з урахуванням їхніх 

позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу. 

Тому, ми можемо відокремити певні ланки, які можна отримати в процесі 

використання інформаційних технологій.  
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Це перш за все: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тому саме, значну роль у інформаційних технологіях навчання відіграють 

програмно-педагогічні засоби навчання окремих предметів. Це: 

• електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють 

підручники та містять навчальний матеріал з певного предмету, окремих розділів 

навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше 

представлений з використанням мультимедійних засобів; наприклад, 

Педагогічний програмний засіб «Фізика, 10-11» (рис. 1.2 а), Педагогічний 

програмний засіб «Алгебра, 11 клас» 

• електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збірки 

практичних завдань і вправ, у тому числі:  

– віртуальні лабораторії, наприклад, Віртуальна хімічна 
лабораторія. 8-11 кл. (рис. 1.2 б);, Програмно-методичний комплекс «DG – 

динамічна геометрія»  
– електронні тренажери, наприклад, «Майстер-клас». 

Клавіатурний тренажер з української мови;  

– електронні задачники, наприклад, Електронний задачник 

«Фізика. 7-9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь»; 
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• електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів – комп’ютерні 

програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та 

фіксації результатів; наприклад, Система інтерактивного тестування 
«Школярик»; 

• мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового призначення:  
– електронні атласи – електронні колекції зображень різних об’єктів 

(карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; наприклад, 

Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу, 10-11 клас» (рис. 

1.2 в); 

– електронні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-

художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів 

образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад, фонохрестоматія 

«Шкільна колекція». Фонохрестоматія для 10-12 класів з англійської мови; 

– електронні енциклопедії – електронні довідникові видання, що містять 

основні відомості з однієї чи кількох галузей знань та практичної діяльності, 

подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відеоматеріалами, засобами 

пошуку та відбору довідникових матеріалів; наприклад, Електронна база знань 

«Людина, суспільство і світ», Електронна енциклопедія «Міфи народів 
світу»; 

– електронні словники – електронні видання словників державної або 

іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені 

можливістю прослуховування фрагментів словника; наприклад, Навчальне 
середовище «1001 слово» (рис. 1.2 г) 

– математичні процесори: 
GRAN, DG - Динамічна геометрія (рис. 1.3 а), Microsoft Mathematics 

(рис. 1.3 б), MathCad, EUREKA, MathLab, Марle, DERIVE, Advanced Grapher  

 

Рис. 1.2. Приклади педагогічних програмних засобів 
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Рис. 1.3. Приклади математичних процесорів та інші.  

Існують комбіновані ППЗ, в яких поєднані програмні засоби з різних груп, 

наприклад, Інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна 
географія світу». Вони отримали узагальнену назву мультимедійні або 

інтерактивні курси.  
Програмні засоби навчального призначення для вивчення різних предметів 

можна, наприклад, отримати безкоштовно на сайті Острів знань 

(http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси ⇒⇒⇒⇒ Файловий архів ⇒⇒⇒⇒ Електронні 

засоби навчання. 
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Роль міжпредметних зв’язків математики та предметів 
технологічного циклу для розвитку математичної обдарованості 

 

Божко Інна Григорівна, 

учитель мистецтва і технологій 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

Мацібура Олена Вікторівна, 

учитель трудового навчання 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Предметна галузь «Технологія» має тісний зв’язок з шкільними предметами, 

які передбачені навчальним планом школи. На уроках праці учні мають 

можливість застосовувати на практиці знання й уміння, набуті під час вивчення 

інших предметів. Крім цього, під час трудової діяльності перед учнями виникають 

проблеми, вирішення яких вимагає ґрунтовних знань з шкільних предметів. Це 

спонукає учнів глибше вивчати математику, основи здоров’я, образотворчого 

мистецтва, трудового навчання: технічна та художня праця, історію. 

Загальноосвітні предмети сприяють успішному навчанню праці, збуджують в 

учнів інтерес до трудової діяльності, у процесі якої розширюються, 

поглиблюються й конкретизуються знання з цих дисциплін. 

Зв’язок трудового навчання з основами наук обумовлюється змістом 

навчальних предметів. Так, якщо зміст зв’язку дисциплін природничо-

математичного циклу з трудовим навчанням збагачує і поглиблює знання учнів у 

виконані практичних завдань, то зв’язок з гуманітарними предметами розкриває, 

в основному, організаційно-економічну сторону трудової діяльності людини і 

суспільну значимість її. 

Осмислене і систематичне застосування зв’язків трудового навчання з 

основами наук природничо-математичного циклу визначає рівень і якість 

трудової підготовки школярів. Успішна реалізація цих зв’язків дозволяє учневі:  

- зрозуміти наукові закони і закономірності, які використовуються при 

створенні технічних об’єктів і технологічних процесів;  

- переконатися в складній взаємодії науки, техніки і виробництва;  

- порівнювати переваги і недоліки окремих технічних об’єктів, 

технологічних процесів;  

- оцінювати можливості використання різноманітних конструкційних 

матеріалів, умови їх застосування та обробки;  

- критично і свідомо оцінювати якість і можливості використання техніки;  

- застосовувати доступний математичний апарат в процесі навчання та праці;  
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- конструювати і створювати (на доступному для шкільного віку рівні) нові 

технічні об’єкти. 

Програма курсу Технології покликана сформувати в учнів якості, необхідні 

для технічної творчості та участі в раціоналізаторській та підприємницькій 

діяльності. Технології і креслення стоять на засадах як робітничих професій, так і 

пов’язаних з наукою та творчістю. Починаючи з професій токаря, столяра, 

електрика, які повинні вміти читати креслення, схеми; переходячи до 

найпоширеніших в радянські часи професій інженера, архітектора, конструктора, 

які не лише читають, а й виконують креслення; і закінчуючи престижними в наш 

час професіями дизайнера, програміста, модельєра – хочеться наголосити, що 

умовами успішного оволодіння технічними знаннями являються знання правил 

виконання і оформлення креслень, вміння їх читати. 

В цілому зв’язки трудового навчання і креслення з предметами природничо-

математичного циклу допомагають виробляти в школярів уявлення про цілісність, 

багатообразність, взаємообумовленість природничонаукових явищ і 

закономірностей. 

Міжпредметні зв’язки – це дидактичний засіб, який передбачає 

комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість 

здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду, 

найважливіших понять, явищ, вони є результатом узагальнюючих дій, розвивають 

системне мислення. 

Міжпредметні зв’язки – це особливо значні в сучасних умовах наукової 

інтеграції фактори формування, утримання і структури навчального предмету. 

При вивченні теоретичних основ тих чи інших трудових операцій 

необхідно привчати учнів використовувати відомості з інших навчальних 

дисциплін, але при цьому не можна забувати основного: кожне заняття в 

майстернях забезпечує засвоєння учнями в суворій системі і послідовності знань, 

вмінь і навичок з теми, що вивчається. А між тим, не вияснивши дидактичної 

сутності міжпредметних зв’язків, можна перетворити їх в самоціль, що негативно 

відіб’ється на якості знань учнів і на формуванні в них трудових вмінь.  

Для здійснення міжпредметних зв’язків, крім об’єктивних передумов, 

потрібно вміння вчителя притягнути для конкретного заняття з трудового 

навчаннянеобхідні відомості з інших шкільних дисциплін. Слід враховувати при 

цьому, що учень черпає знання, крім уроків, з навколишньої дійсності: кіно, радіо, 

телебачення, газети, журнали, виробництво і т.д. Важливо крім цього, вчителю 

визначити методи і прийоми реалізації зв’язків. 

Таким чином, зв’язки технології з іншими шкільними предметами 

являються необхідною умовою глибокого і всебічного засвоєння теми, що 

вивчається. 

Сучасний стан суспільства зобов’язує тісніше пов’язувати навчання з 

життям, глибше розвивати в учнів вміння застосовувати набуті знання на 

практиці. Цьому сприяє вірне здійснення міжпредметних зв’язків. 
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Організація різноманітного навчального середовища на уроках креслення, 

міжпредметна інтеграція сприяють підвищенню навчальної мотивації, атмосфери 

співтворчості і співпраці. Вирішується проблема не механічного засвоєння 

матеріалу, а придбання соціального досвіду учнями, перенесення знань в інші 

області. Сучасній молоді властивий прагматичний підхід до знань: наскільки вони 

можуть стати в нагоді в майбутній трудовій діяльності. У цьому відношенні 

предмет креслення знаходиться в більш вигідних умовах, особливо коли зараз 

одними з найбільш затребуваних спеціальностей на ринку праці є професії 

політехнічної спрямованості.  

Основне завдання курсу креслення – навчити учнів правильно читати та 

виконувати креслення, а також розширити їх політехнічний кругозір. Мета 

політехнічного навчання – ознайомити учнів з основами та структурою сучасного 

виробництва, організація якого ґрунтується на розвитку технічного мислення. 

Роль графічних зображень досить значна при вивченні багатьох предметів 

шкільного курсу. 

Освітня галузь «Технології» Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти включає у зміст освіти технологічний компонент, який 

визначає завдання відповідно до обраної проблеми, застосовує інформаційно-

комунікаційні технології, навчає читати і розуміти графічні зображення, визначає 

і здійснює відбір інструментів і матеріалів. Графічна підготовка учнів – складова 

частина їх політехнічної освіти яка сприяє раціональному засвоєнню елементів 

техніки, допомагає глибше вникати в будову об’єктів та засобів праці, які не 

можна безпосередньо спостерігати. 

Необхідність вивчення креслення в школі зумовлена не тільки його 

винятковим значенням у сучасному житті, а й тією величезною роллю, яку 

відіграє графічна діяльність у розвитку мислення та пізнавальної активності 

учнів, їх творчих здібностей і самостійності, у формуванні спеціальних умінь і 

навичок. 

Проблемі мотивації щодо реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні 

приділялась значна увага на всіх етапах розвитку педагогіки. Загальновідомо, що 

успішне розв’язання цієї педагогічно-соціальної проблеми суттєво впливає на 

якість і ефективність навчального процесу. Тому вона постійно перебуває в центрі 

уваги. Актуальність проблеми в наш час обумовлена рівнем розвитку науки, на 

якому яскраво виражена інтеграція природничо-наукових, технічних, суспільних 

знань. В інформаційному суспільстві існують глобальні чинники, що породжують 

міжпредметні зв’язки. 

Навчання учнів повинно здійснюватись на уроках з креслення, трудового 

навчання та інших предметів, але перш за все треба забезпечити правильне 

читання та виконання учнями креслень, розвиток їх конструкторських здібностей, 

технічне мислення. Учні мають усвідомити, яку величезну роль відіграє 

креслення в сучасному виробництві. 
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Для розвитку конструкторських здібностей велике значення має розв’язання 

проекційних завдань і завдань на перетворення зображень. Міцне засвоєння 

учнями способів зображення просторових форм на площині сприяє правильному 

читанню складних креслень технічних деталей та пристроїв. 

У КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» креслення вивчається як окремий 

предмет у фізико-математичному та біолого-хімічному профілях. Зв’язок 

геометрії і креслення зумовлений тим, що креслення побудоване на теоретичних 

основах геометрії, а навички побудов, яких учні набувають на уроках креслення, 

використовують на уроках геометрії для побудови трапецій, паралелограмів, 

ромбів. Такі питання як поділ та побудова кутів за допомогою циркуля і лінійки, 

побудова взаємно перпендикулярних прямих тощо, мають бути вивчені на уроках 

математики під час розв’язування геометричних прикладів і задач. 

Математика – наука, що проходить через весь цикл шкільного життя. На 

уроках математики спочатку закладається фундамент для вивчення основ 

креслення. А потім креслення стає перехідною сходинкою у світ геометрії, 

стереометрії. Досліджувана тема з креслення проходить через весь курс 

математики середніх класів. Учні знайомляться з геометричними фігурами: кубом 

– у 5 класі; призмою, пірамідою, циліндром, конусом – у 6 класі і т. д. 

На уроках математики учні набувають елементарних знань і вмінь будувати 

паралельні прямі, перпендикуляри до прямої, поділу відрізка й кута на дві рівні 

частини. Далі закріплюють свої знання й уміння, які потрібні в майбутньому для 

складніших побудов з креслення і геометрії. 

У 10-11 класах графічні знання та вміння формують паралельно на уроках 

креслення й геометрії, що сприяє кращому засвоєнню їх. 

Відомо, що методи паралельних і прямокутних проекцій використовують не 

тільки в кресленні, а й у геометрії. Незнання цих методів гальмує глибоке 

засвоєння учнями способів як плоских, так і просторових зображень фігур. 

Особливу увагу треба звертати на вивчення методів проеціювання. 

На уроках геометрії вивчаються й інші задачі, пов’язані з побудовою 

паралелограмів, ромбів, трапецій, дотичних до кола. Дуже важливо, щоб всі 

вищезазначені завдання були розв’язані раціональними прийомами, тобто такими, 

які застосовуються на уроках креслення і в практиці роботи конструкторських 

бюро. Розв’язуючи такі завдання за допомогою косинця і лінійки, вчитель 

економить час, необхідний йому для більш поглибленого аналізу, доведення та і 

дослідження тієї чи іншої задачі. 

Доцільно, щоб правила побудови зображень, прийняті в кресленні, по 

можливості знаходили раціональне застосування й на уроках геометрії. 

Тут мається на увазі використання ГОСТів, пов’язаних з лініями креслення, 

шрифтом і нанесенням розмірів. Це сприяє поліпшенню якості геометричних 

креслень, робить їх більш досконалими і зрозумілими. При розв’язуванні задач на 

побудову перед учнями слід ставити єдині вимоги як на уроках креслення, так і на 

уроках математики. 
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Креслення і геометрія користуються тими самими теоретичними 

викладками, правилами і законами. Прикладом цього може бути правило симетрії, 

яке широко застосовують як у кресленні, так і в математиці. Пропедевтичний 

зв’язок між цими предметами встановлюють під час вивчення основ якого-небудь 

явища поняття з математики для використання цих знань на уроках креслення, 

наприклад, вивчення масштабу, властивостей тангенсів гострого кута. 

З графічних понять і правил, які вивчають на уроках креслення, паралельне і 

прямокутне проеціювання учитель геометрії використовує при вивченні 

паралельних проекцій фігур та їх властивостей. 

При виконанні креслень треба намагатися, щоб в усіх побудовах учні 

знаходили їх геометричний зміст. Для цього вивчення креслення ґрунтується на 

математичній основі. Використання згаданих порад сприяє підвищенню 

активності учнів та якіснішому засвоєнню ними знань. 

При графічному розв’язуванні деяких геометричних задач на побудову не 

слід обмежуватися лише циркулем і лінійкою, як рекомендовано підручником, але 

й косинцями. Раціональне використання креслярських інструментів на уроках 

геометрії буде, з одного боку, сприяти найбільш ефективному розв’язуванню 

задач на побудову, а з іншого – набування певних навичок, які можуть бути 

застосовані на уроках креслення при виконанні креслень. Для здійснення такого 

завдання треба, щоб на уроках геометрії при побудові перпендикулярних прямих 

застосовувався не один креслярський косинець, а косинець і лінійка або два 

кутника. 

Трудове навчання – споріднена дисципліна з кресленням. На уроках 

трудового навчання учні практично застосовують знання графічної грамоти. Вже 

в 5 класі школярі фронтально знайомляться з технічним рисунком, вивчають 

геометричні форми деталей. 

Трудове навчання здійснюється значно раніше, ніж креслення, тому 

навчання дає перші навички виконання та читання креслень простих об’єктів 

праці. Ці елементарні знання з креслення учні можуть використовувати для 

виконання певних завдань. Увагу учнів слід зосередити при цьому не тільки на 

якості роботи, а й на точності виготовлення деталі за кресленням та кількості 

витраченого матеріалу. На уроках креслення учні закріплюють теоретичні знання, 

виробляють обчислювальні навички, набувають навички конструювання. 

У 5 класі учнів знайомлять з поняттям «креслення і технічний рисунок», 

формують уявлення про типи ліній, які використовують на креслені, показують 

випадки використання умовних позначень товщини, діаметру і радіусу. Крім того, 

учням повідомляють правила читання креслення. 

У 6 класі додаються знання про ескіз і виводять поняття про головний 

вигляд, вид зверху і зліва. Разом з тим, дають початкові уявлення про деякі 

правила нанесення розмірів і вимоги до виконання написів на кресленні. Учні 

привчаються до певної послідовності роботи при виконанні різних зображень 

предметів призматичної форми з 2-3 елементами, плоских деталей із 
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тонколистового матеріалу і проволоки. У цьому ж класі учням дають поняття про 

складальне креслення і кінематичні схеми. 

У 7 класі поглиблюються знання, отримані учнями про графічні зображення.  

У 8 класі учнів навчають вибирати число і розміщення виглядів на 

кресленні, наносити розміри з врахуванням базових поверхонь і визначати на 

кресленні форму конструктивних елементів деталей. Крім цього, розглядають 

креслення деталей із сортового матеріалу і складальних креслень виробів з 

шпонковими з’єднаннями. 

У 9 класі вивчають перетини і розрізи, зображення різьби, складання ескізів 

і читання креслення деталей, які включають нові вивчення умовностей технічного 

креслення. 

Отже, креслення і трудове навчання нерозривно пов’язані між собою. 

Креслення та образотворче мистецтво мають багато спільного. Вони 

формують просторову уяву, розвивають спостережливість, увагу, навчають 

аналізувати форму та конструкцію зображених предметів, розвивають уміння 

малювати з натури. Навички малювання не завжди позитивно впливають на 

виконання технічних креслень. Так, виконуючи малюнок, вертикальні лінії 

проводять, як правило, зверху вниз, тоді як при виконанні технічних креслень, 

навпаки, знизу вгору. 

У шкільному курсі образотворчого мистецтва учні набувають вміння та 

навички зображувати геометричні фігури (куб, конус, циліндир, призму і т. п.), 

предмети побуту і архітектурні споруди з використанням перспективних 

скорочень та світлотіней. Це допомагає на уроках креслення по даній темі краще 

уявити моделі фігур та деталей, зрозуміти призначення аксонометричних 

проекцій і технічного рисунка, способи передачі об’ємності предметів на 

технічних рисунках, відмінність останього від креслення. 

Переривчастий характер руху руки учня при виконанні малюнка повинен 

бути замінений безперервним – при виконанні креслень (крім виконання 

штрихових ліній). Основне завдання – передати всі відомі ознаки предмета 

(пропорції, кольору тощо), а креслення – зобразити однорідні (просторові) ознаки 

предметів. Це добре підтверджується при виконанні учнями малюнка і креслення. 

Для малюнка характерний процес побудови від цілого до окремого, а для 

креслення, навпаки – від окремого до цілого. Отже, в процесі роботи потрібно 

враховувати особливості креслення й малювання у формуванні практичних 

навичок. 

Фізика і креслення – дві важливі політехнічні дисципліни. На уроках фізики 

учні за рисунками ознайомлюються з будовою і принципом дії багатьох 

механізмів і машин, розв’язують різні задачі графічним способом. Креслення і 

технічний рисунок на уроках фізики розглядають як засіб пояснення певних 

фізичних законів. 

Тому не можна миритися з тим, щоб учні в графічних роботах з фізики 

порушували правила, вивчені на уроках креслення, а також замість виконання 
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ескізів і креслень незнайомих деталей і пристроїв можна взяти деякі прилади з 

кабінету фізики і використати їх як роздатковий матеріал до відповідної теми 

уроку, особливо при вивченні складальних креслень. Такий захід сприятиме 

активізації навчальної діяльності учнів на уроках креслення і фізики. 

Креслення і географія. На уроках географії учням часто доводиться 

виконувати різні технічні рисунки і креслення, які відіграють особливо важливу 

роль у розкритті загальних фізико-географічних понять. На уроках географії учні 

будують план класу, шкільної ділянки, місцевості, зображують рельєф місцевості 

за допомогою горизонталей, визначають азимут по карті тощо. У наступних 

класах учні, поглиблюючи знання з географії, вивчають картографічні проекції, 

вимірювальні можливості карт, умовні знаки і позначення на топографічних 

картах, визначають прямокутні координати точок за допомогою топографічної 

карти та ін. 

Всі названі вище питання в курсі географії вивчаються значно раніше, ніж у 

курсі креслення, тому треба застосовувати позначення, прийняті в стандарт їх 

ЄСКД. 

Тема «Аксонометричні проекції. Технічний рисунок» особливо пов’язана з 

вивченням деяких тем і розділів з математики, трудового навчання, 

образотворчого мистецтва. У додатках подано таблицю про міжпредметні зв’язки 

уроків креслення з теми «Аксонометричні проекції. Технічний рисунок». 

(Додаток А) 

На уроках креслення приводяться в систему і збагачуються знання, отримані 

на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва і математики у 

початкових та середніх класах. А також, набуті знання допомагають при вивченні 

геометрії. 

Отже, при вивченні різних предметів учні виконують багато графічних 

робіт, тому велику роль у вдосконаленні зв’язків креслення з іншими предметами 

відіграє єдиний шкільний графічний режим, який і зобов’язує керуватися 

відповідними науковими принципами та графічними знаннями при вивченні 

зв’язаних з кресленням предметів. 

Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої 

особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної 

діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства 

для реалізації потенціалу учнів. Зміст предмета має виражену прикладну 

спрямованість і реалізується шляхом застосування практичних методів і форм 

організації занять. 

Предмет трудове навчання тісно пов’язаний з іншими предметами: з 

предметом образотворче мистецтво та математикою. Діти не тільки вивчають 

кольори, а й виготовляють виріб за естетичним смаком. Зв’язок з математикою – 

на уроці трудового навчання учні малюють схеми, рахують кількість елементів 

даного виробу. Навчаються конструюванню, вміють робити викрійку, вивчають 

форми трикутника, кола, прямокутника та інші геометричні фігури. Сам предмет 
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цікавий, розвиває у дітей мислення, зорове сприйняття, моторику рук, фантазію, 

естетичний смак та творчі здібності. Під час проведення уроку вчитель наводить 

по декілька прикладів, які дають змогу зрозуміти тісний зв’язок предмета з 

математикою. 

Навчальна програма для учнів 6-го класу за календарним планом включає 

розділ за темою: Виготовлення виробів плетінням на дротяній основі. 

Для виготовлення виробів плетінням на дротяній основі використовують такі 

техніки як: паралельне нанизування та кругове плетіння (дугами). 

Послідовність виготовлення виробу «Листочки» 
Набрати бісеринку зеленого стеклярусу на відрізок дроту діаметром 0,2 мм. 

Відрізати дроту довжиною 15 см, знайти середину дроту – центр. На один кінець 

дроту набрати два стекляруси і, не випускаючи їх із рук, протягнути другим 

кінцем назустріч один одному. Далі 2-ий ряд набрати уже три стекляруси і 

протягнути дріт другим кінцем назустріч один одному, далі працювати за схемою, 

збільшуючи плетіння до 6-ти бісеринок, від 6-ти бісеринок розпочати зменшувати 

плетіння до одного стекляруса. Зробити п’ять або шість таких заготовок. 

Закріпити їх із середини листочків по дві заготовки дротом діаметром 0,2 мм. 

Послідовність виготовлення виробу «Ягідки» 
На дроті з червоним бісером і стеклярусом(змішати наполовину бісер і 

рубку) залишити кінець дроту 5 см. З 7(10) бісеринок(кількість залежить від 

розміру виробу) зробити петлю і декілька разів закрутити. Потім дріт разом із 

бісеринками по дузі скрученої петлі щільно загнути до скрутки дроту та кілька 

разів закрутити, по дузі щільно притиснути і скрутити. У такому порядку зробити 

три пелюстки, скрутити їх разом. Щоб надати пелюсткам форми ягоди, загнути 

кожен всередину. Скласти гілочку з ягід у гроно: скрутити по дві ягідки разом, 

потім прикрутити на відрізок дроту одну пару, 1 см скрутити без нічого, 

прикласти другу пару, кілька разів прикрутити, знову приєднати пару, поки не 

закінчаться ягоди. 

Навчальна програма для учнів 6-го класу за календарним планом включає 

розділ за темою: «Виготовлення ляльки», у якому коли учні навчаються 

послідовності виготовлення цієї ляльки, то наступний етап виготовлення має 

назву: «Пошиття одягу ляльці». Так саме в цьому розділі учні навчаються 

конструюванню деталей із прямокутника. 

1. Для конструювання окремих складників цього комплекту необхідно зняти 

мірки: довжину сукні, обхват грудей. 

2. За мірками побудувати викрійку прямокутника, викроїти деталь з тканини 

прямокутної форми для сукні. 

3. Скласти її навпіл лицьовим боком усередину так, щоб збіглись короткі 

сторони прямокутника, які потрібно зшити «петельним швом». Вивернути 

деталь. 

4. Сукня готова. Одягати через ноги ляльці вище лінії грудей. 
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5. З іншого клаптику, зшитого як для сукні та складеного вдвоє виготовити 

шляпку. Для цього верхню частину шляпки зібрати на нитку швом «уперед 

голку», який закріпити вузликом. 

6. Із третього клаптика, розрізаного навпіл, виготовити високі чобітки, зшиті 

«петельним» швом по довгій та одній короткій сторонах прямокутника. 

Чобітки готові. Оздобити нарукавниками з тканини. Комплект готовий. 

Міжпредметні зв’язки на рівні видів навчальної діяльності встановлюються 

між загальними прийомами навчальної роботи, загальними способами рішення 

одноманітних навчальних задач (розрахунково-вимірювальних, графічних, 

конструктивно-технічних, творчих), загальними способами розумової, речової, 

образотворчої, художньої та інших видів діяльності, які здійснюються учнями. 

(Додаток Б) 

З уроків математики учні знайомі з мірами довжини, інструментами для їх 

вимірювання та побудовою креслень (тільки на площині). Під час знімання мірок 

учні вперше стикаються з обмірюванням об’ємних тіл. Тому увагу учнів 

необхідно звертати на те, що креслення викрійки виробу є не проекцією, а 

розгорткою фігури на площині в натуральну величину. Щоб учні могли це 

усвідомити, варто використовувати прості моделі геометричних об’ємних тіл, 

виготовлені з паперу. 

Міжпредметні зв’язки функціонують в процесі навчання і здійснюються з 

допомогою тих чи інших методів і організаційних форм. Це дозволяє виділити 

вторинний, підпорядкований першим двом типам організаційно-методичних 

зв’язків, що має самостійне значення. Міжпредметні зв’язки цього типу 

збагачують методи, прийоми і форми організації навчання. 

Вивчаючи теоретичні основи реалізації міжпредметних зв’язків в процесі 

навчання, ти розкриваєш для себе всю важливість даної проблеми, її актуальність 

і значущість при рішенні багатьох дидактичних питань, що виникають при спробі 

оптимізації учбового процесу в середній школі, і одночасно розумієш, як 

невиправдано мало уваги приділяється цьому. 

Міжпредметні зв’язки не тільки засіб досягнення загальних соціальних цілей 

навчання – всебічного розвитку особистості учня, але і один з необхідних 

факторів формування конкретних педагогічних задач, визначення 

загальнопредметних систем знань, вмінь відношень. 

Міжпредметні зв’язки як дидактична категорія являється багатомірним, 

системним об’єктом дослідження функцій міжпредметних зв’язків і їх відношень 

з іншими системними об’єктами дидактики, перш за все з навчальним предметом 

і процесом навчання. Структура навчального предмета – основне джерело 

міжпредметних зв’язків, багатогранності їх видів у змісті процесу навчання. В 

свою чергу міжпредметні зв’язки впливають на формування структури 

навчальних предметів, на виділення знань і вмінь, узагальнених понять і способів 

навчально-пізнавальної діяльності. 
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Актуальність міжпредметних зв’язків на уроках технології очевидна. Вона 

обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена 

інтеграція суспільних і технічних знань. Взаємозв’язок знань з різних навчальних 

предметів виступає як необхідність не тільки для пізнання наукових основ 

сучасного виробництва, але і для свідомого виконання учнями трудових завдань, 

практичних робіт. 

Використання знань з основ наук для розкриття змісту тієї чи іншої теми 

трудового навчання конкретизують, поглиблюють і розширюють теоретичні 

знання, що позитивно позначається на ефективності навчально-виховного 

процесу школи. За таких умов школярі вчаться застосовувати знання з основ наук 

на практиці, раціонально розв’язувати практичні завдання і таким чином 

забезпечували собі кращу підготовку до самостійної творчої діяльності. Разом з 

тим, встановлення дидактичних зв’язків з основами наук і трудовим навчанням 

забезпечує насиченість діяльності учнів інтелектуальним змістом, що сприяє 

розвитку їх розумових здібностей, формуванню в них пізнавальних інтересів і 

дієвість навчання. 
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Додаток А 

Теми уроків з міжпредметним змістом, 
5-7 кл. 

предмети / 
класи 

5 клас 6 клас 7 клас 

Математика Площі і об’єми. 
Куб. Прямокутний 
паралелепіпед. 

Чотирикутники. 
Многокутники. 
Призма, піраміда. 
Відношення і 
пропорції. Циліндр, 
конус. 

Перетворення фігур на 
площині. Осьова і 
центральна симетрія. 
Подібність фігур. 

Образотворче 
мистецтво 

Оригінальна графіка.  
Лінійний рисунок 
архітектурного 
краєвиду. 
Світлотіневий рисунок 
з геометричних фігур. 

Станковий живопис. 
Натюрморт з 
предметів побуту. 
Архітектурний 
краєвид. 
 

Ландшафтна 
архітектура. Макет 
комплексу з 
геометричних фігур. 
Графіка.  
Ескіз фасаду.  
Скульптура. 
Архітектурна 
композиція.  
Перспектива. 
Екстер’єр споруди.  

Трудове 
навчання 

Обробка матеріалів. 
Поняття про технічний 
рисунок. З’єднання 
деталей згідно 
технічного рисунка. 
Виготовлення 
заготовок. 

Обробка матеріалів. 
Графічне зображення 
та виготовлення 
деталей циліндричної і 
конічної форми. 

Обробка матеріалів. 
Виготовлення деталей 
за технологічною 
карткою. Перевірка 
розмірів та форми за 
графічним 
зображенням.  

  

Додаток Б 

План-конспект уроку 
трудового навчання у 7 класі 

Тема: Оздоблення яйця мозаїкою з бісеру. 

Мета: Ознайомити учнів з поняттям “мозаїка”. Розповісти про звичаї та обряди 

святкування Великодня, навчити оздоблювати яйце мозаїкою з бісеру, гармонійно 
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підбирати кольори, розвивати уяву, фантазію, виховувати старанність, 

акуратність, любов і повагу до праці, до народних традицій. 

Обладнання: дерев’яне яйце, бісер, олівець, мисочки для бісеру, пластилін, 

рушник, кошик з писанками. 

Хід уроку: 
І.Організаційна частина 

а) підготовка робочих місць учнів (на перерві) 

б) організація учнів до роботи. 

Добрий день! В добрий час. 

Рада, діти, бачить вас. 

Ви почули всі дзвінок? 

Він покликав на урок. 

Кожен з вас приготувався, 

На перерві постарався. 

Зараз сядуть лиш дівчата, 

А за ними – і хлоп’ята. 

— Сядьте всі рівненько і дуже уважно мене слухайте. 

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 
Великий день нас на гостини просить, 

Малює сонце полотно небес, 

І крашанку, як усмішку підносить 

Христос воскрес! 

— Діти, чи знаєте ви, про який великий день цей віршик? 

— А чому цей день так називають? 

— Як у нас святкують Великдень? 

— А хто найголовніший у великодньому кошику? (писанка). 

— А чи знаєте ви, як роблять писанки? 

(Вчитель кладе на застелений вишитим рушником стіл кошик з писанками, 

крашанками, яйцями, оздобленими бісером). 

— Сьогодні ми навчимося оздоблювати яйце дуже цікавим способом – мозаїкою з 

бісеру. 

(На дошці – “Словничок-помічничок”) 

— Прочитаємо всі разом 

Мозаїка — викладання зображення дрібними частинками матеріалу: 

кусочками скла, керамічної плитки, пластмаси, камінцями, кусочками паперу. 

Насінням, соломкою, бісером. 

ІІІ. Виклад нового матеріалу 
1. Розповідь учителя. 

Без писанки не обходиться жоден Великдень. Як символ христового 

Воскресіння. Її освячують в церкві разом із Паскою. Ставлять на святковому 

столі. Як найдорожчу пам’ятку брали з собою писанку українці, вирушаючи в 
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далекі краї. Так наша писанка стала відома в цьому світі. В Канаді навіть є 

пам’ятник писанці, а в нашому місті Коломиї – музей писанки. 

Писанка — найкращий подарунок рідним до Великодніх свят. Ось 

вирішила своїми руками зробити писанки для рідних. 

2. Слухання вірша. 

Гарна писанка у мене 

Мабуть, кращої нема 

Мама тільки помагала, 

Малювала я сама. 

Змалювала диво-пташку, 

Вісім хрестиків дрібних, 

І малесенькі ялинки, 

Й поясочок поміж них. 

Хоч не зразу змалювала – 

Зіпсувала 5 яєць 

Та як шосте закінчила 

Тато мовив: “Молодець!” 

Я цю писанку, напевно, 

Для Іванка залишу 

А для мами і для тата 

Дві ще кращі напишу. 

Звичай фарбувати яйця — дуже давній, спочатку яйце фарбували в один 

колір (тепер їх називають галунками, крашанками) і потім люди навчилися 

малювати на них різний орнамент. Так виникла писанка. 

В наш час яйце не тільки розфарбовують, а й оздоблюють різними 

способами: аплікацією з паперу, з тканини, з соломки, мозаїкою з бісеру 

(демонстрація зразків). Це дуже цікаві техніки, сьогодні ми опануємо одну з них. 

ІV. Демонстрація та аналіз зразка виробу. 
1. Показ готового зразка. 

— У мене в руках — готове оздоблене яйце. Уважно розгляньте його. 

2. Аналіз виробу. 

— З допомогою чого, бісер прикріплено до яйця? (пластиліну). 

— Як прикріплюємо бісер? (дірочкою догори) 

— Які кольори я використала для зразка? 

V. Попереднє планування технологічного процесу. 
— Діти, а тепер погляньте на дошку. Перед вами план виконання роботи. Давайте 

разом прочитаємо його. 

1. Наносимо на поверхню яйця тонкий шар пластиліну. 

2. Простим олівцем на пластилін наносимо контури орнаменту. 

VІІ. Інструктаж по виконанню технологічних операцій. 
— А зараз ще раз уважно послухайте, як виготовити таке Великоднє диво. 
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Спочатку беремо пластилін темного кольору (чорний, коричневий) і добре 

розминаємо його в руках. Беремо дерев’яне яйце, наносимо на нього тонкий шар 

пластиліну, акуратно розгладжуємо поверхню. Беремо тонко заструганий простий 

олівець і наносимо контури орнаменту. Орнамент може бути різноманітний: 

рослинний (квіти, гілочки верби), геометричний, тваринний, (найкраще птахи), 

або щось інше — що підкаже вам фантазія. 

Щоб працювати було легше, нам потрібно... А що саме потрібно, ви 

дізнаєтесь, коли розгадаєте запис на дошці. 

У цих словах букви помінялись місцями. Допоможіть їм повернутись на 

місце: Ярпокдо ан ообумочр лсіто. 

Правильно, перш за все нам необхідний порядок на робочому столі. А щоб 

на наших столах був порядок, бісер різних кольорів ми розкладемо окремо в 

мисочки, щоб він завжди був під руками і не розкочувався по парті, кольори 

підбираємо так, щоб орнамент чітко виділявся на фоні Спочатку викладаємо 

контури орнаменту. Беремо бісеринку, кладемо на проведену олівцем лінію і 

трошки притискуємо, щоб вона добре закріпилася. Коли контури викладені, 

заповнюємо середину орнаменту. Залишилося викласти фон і робота завершена. 

VІІ. Самостійна практична робота учнів. 
1. Інструктаж по техніці безпеки. 

— Під час роботи з бісером будьте обережні, щоб намистинки не потрапили у ніс. 

2. Використання технологічних операцій учнями. 

3. Інструктаж поточний. 

4. Фізкультхвилинка. 

— А зараз всі встанемо. Давайте пригадаємо веснянку, яку вчили на уроці музики. 

(Спів з рухами). 

 Всі веснянку співаймо. 

Весну-красну вітаймо. 

Співаймо, співаймо, 

Весну красну вітаймо. 

Вийдем, вийдем на горбок, 

Заспіваєм гаївок. 

Що весна вже воскресла, 

Нам Великдень принесла. 

Воскресла, воскресла, 

Нам Великдень принесла. 

5. Контроль за дотриманням техніки безпеки. 

VІІІ. Підсумок уроку. 
1. Виставка учнівських робіт. 

2. Аналіз та оцінка робіт. 

— Ви всі дуже добре впоралися з роботою, А кому ви подаруєте свої вироби? 

3. Прибирання робочих місць. 
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Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології 
для розвитку природничих здібностей 

 

Цепух Ірина Валеріївна, 

учитель біології, хімії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки і шкільної практики, коли 

формується нове розуміння освіченості, моральності, професійної майстерності, 

підприємництва, особливого значення набуває проблема організації навчальної 

діяльності школярів. Підготовка молоді до нових умов життя вимагає 

впровадження нових технологій навчання з використанням комп’ютерної техніки. 

Практика показує, що найефективнішим навчання стає тоді, коли учень 

виявляє максимальну активність, а вчитель виконує роль консультанта та 

фасилітатора – допомагає їм самостійно робити висновки та узагальнення, 

спираючись на їхній життєвий досвід і ніколи не « замикає» навчання на собі. 

Існує багато нових форм і методів навчання. На своїх уроках намагаюся 

поєднати традиційні та інноваційні методи навчання. При цьому враховую основні 

дидактичні принципи : науковість, цілісність, послідовність, наочність, доступність.  

З метою підвищення ефективності навчання використовую метод 

проблемного навчання, форми колективної, індивідуальної та самостійної роботи 

учнів, надаю перевагу розв’язуванню задач логічного, навчального, пошукового 

характеру. 

Розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії сприяють лабораторні 

досліди, практичні роботи, семінарські заняття. 

Використовую такі інтерактивні методи: 

1. Метод «Мікрофон» застосовую на етапі актуалізації опорних знань учнів 

або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Він дає змогу кожному висловити 

свою думку з приводу чогось. Висловлені думки не оцінюються і не коментуються, 

під час виступу ніхто не має права перебивати, перепитувати. Наприклад: 

 9 клас. Тема «Насичені вуглеводні». Запитую учнів: «Як ви вважаєте, 

зрозумівши будову молекули метану та його гомологів, алкани є хімічно активні 

речовини чи ні? Відповідь мотивуйте».  

11 клас. Тема « Вивчення мінливостві у рослин» . Запитую учнів: «Яку 

закономірність модифікаційної мінливості ви встановили?» 

Передаючи «символічний мікрофон, учні обґрунтовують власну відповідь. 

9 клас. Тема «Етилен – представник ненасичених вуглеводів. Фізичні та 

хімічні властивості етилену». Ставлю питання до учнів: «Які реакції є спільними 

для насичених і ненасичених вуглеводнів? Обґрунтуйте власну відповідь». 
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11 клас. Тема «Фенол». Питання: «До якого класу речовин за будовою 

молекули ви б віднесли фенол?» – (етап вивчення нового матеріалу). На етапі 

закріплення вивченого ставлю питання: «Чим подібний фенол за властивостями до 

аренів, чим відрізняється від них? Чим подібний за хімічними властивостями фенол 

до одноатомних спиртів, чим відрізняється від них?». Провівши попередньо 

дослідження , учні дають обґрунтовані відповіді на ці питання. 

11 клас. Тема «Глюкоза як представник моносахаридів». « Формула глюкози 

C6H12O6. Які, на вашу думку, відомі функціональні групи характерні для глюкози, 

скільки їх може бути і, відповідно, властивості яких речовин вона може 

проявляти?» 

Метод «Мозковий штурм» застосовую на різних етапах уроку. Цей метод 

базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, він 

потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування 

ідей без їх обговорення. 

На етапі вивчення нового матеріалу:  
9 клас. Тема «Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені і 

ненасичені розчини». Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів: 

«Чи може розведений розчин бути насиченим? 

Чи обов’язково концентрований розчин є насиченим? 

Від яких чинників залежить розчинність? 

Як називається розчин, у якому при даній температурі речовина більше не 

може розчинятися?…» 

9 клас. Тема «Зорова сенсорна система». Формулюю проблему за допомогою 

таких питань до учнів: 

«Як людина сприймає різноманітні предмети, їх колір, форму, відстань до 

них, рухи живих і неживих тіл?» 

Учні висловлюють свої ідеї, записують на дошці і обґрунтовують їх. 

Проводиться загальна дискусія навколо висловлених ідей (правильність, 

доцільність, оригінальність). Вибір найкращої ідеї. 

Підсумкове обґрунтування вибраної ідеї. 

На етапі актуалізації опорних знань: 
9клас. Тема «Етилен – представник ненасичених вуглеводнів. Фізичні та 

хімічні властивості вуглеводнів» 

Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів: 

«Які вуглеводні називають алканами? 

 Наведіть загальну формулу гомологічного ряду алканів? 

 Які хімічні зв’язки існують у молекулах алканів? 

 Складіть електронну і структурну формули для таких речовин: С2Н4, С3Н6 . 

Які хімічні зв’язки існують у даних молекулах?» 

10 клас. Тема «Популяція» 

Формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів: 

Поясніть, від чого залежить ступінь відокремленості популяцій? 
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Назвіть чинники, які впливають на чисельність популяції? 

Поясніть, яким чином особливості життєвого циклу організмів упливають на 

характер популяційних хвиль? 

«Метод -прес» використовую на етапі вивчення нового матеріалу, коли 

виникають суперечливі питання і необхідно чітко аргументувати позицію з 

проблеми, переконати інших у правоті. Учні дають відповіді на поставлені питання, 

аргументуючи позицію з проблеми за таким алгоритмом: 

• Виступ має бути чітким і включати: 

• Позицію -«Я вважаю,що…» (висловлення думки, пояснення точки 

зору); 

• Обґрунтування: «…тому що …» (наводяться причини появи цієї думки 

докази на підтримку думки, позиції). Приклади та факти, що 

підтверджують думку , позицію. 

• Висновки : «Отже, я вважаю …» 

Етап узагальнення та систематизації знань: 
8 клас. Тема «Залежність фізичних властивостей речовин від типів 

кристалічних ґраток».  

Питання: «Які типи хімічних зв’язків існують у речовинах з кристалічними 

ґратками? 

 а) атомними, б) йонними, в) молекулярними?  

Наведіть конкретні приклади. 

Питання: «Якими хімічними зв’язками утримуються:  

а) атоми у молекулі;  

б) молекули в молекулярному кристалі;  

в) йони в йонному кристалі;  

г) атоми в атомному кристалі?». 

9 клас. Тема «Електроліти і неелектроліти» – демонструю досліди з 

електропровідності розчинів: дистильованої, водопровідної води, твердої кухонної 

солі, її розчину, розчину хлоридної кислоти.  

Питання: «Чому одні з цих розчинів проводять електричний струм, інші – 

ні?». Відповідь обґрунтуйте. 

11 клас. Тема «Мінливість у рослин» Питання: «Зробіть висновки та дайте 

відповідь на запитання « Які закономірності модифікаційної мінливості вами 

встановлено? Про що свідчить довжина варіаційного ряду? Чому об’єкти 

дослідження з однаковим генотипом відрізняються один від одного за зовнішними 

ознаками, фенотипом? Відповідь обґрунтуйте. 

«Метод групового дослідження» використовую на етапі вивчення нового 

матеріалу. Наприклад: 

8 клас. Тема «Будова речовини». 

Клас ділиться на 5 груп (4 навчальні і 1 група експертів). У кожній групі 

обирається старший. Групам надаються тексти з навчальною інформацією, що 

стосується характеристик певного типу кристалічних ґраток та завдання. Група 
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експертів працює з підручником та додатковою літературою і готує узагальнюючу 

інформацію. На роботу відводиться 10 хвилин.  

Завдання для груп: 

1. Які частинки розміщені у вузлах кристалічної ґратки, яку ви вивчаєте? 

2. Назвіть вид хімічного зв’язку та тип хімічних елементів що утворюють 

даний тип кристалічної ґратки. 

3. Вкажіть характерні фізичні властивості речовин з даним типом 

кристалічної ґратки. 

4. Наведіть приклади речовин. 

Тексти для груп (додаток 1).  

Після закінчення роботи, кожна група звітує і записує на дошці отриману 

інформацію в таблицю: 

Типи кристалічних ґраток Порівняльні ознаки 
атомна молекулярна йонна металічна 

Типи частинок у 
вузлах ґратки 

    

Вид хімічного 
зв’язку 

    

Природа хімічних 
елементів 

    

Приклади речовин     
Фізичні властивості     

Учні заповнюють таблицю в зошитах. Група експертів аналізує заповнену 

таблицю співставляючи її із власною інформацією і робить висновки щодо 

залежності властивостей речовин від типу кристалічних ґраток. 

7 клас. Тема «Корозія металів». Заздалегідь приготовлені п’ять дослідів, які 

демонструють корозію залізного цвяха в присутності різних реагентів. Групи, 

переміщаючись по класу, аналізують отримані результати, потім обговорюють їх. 

11 клас. Тема «Популяція». Завдання для міні-груп. 

І група: 

- дати означення поняття «популяція». 

- навести екологічні характеристики природних популяцій. 

- пояснити, від чого залежить ступінь відокремленості популяції? 

ІІ група: 

- дати означення понять «мікроеволюція» та «елементарні еволюційні явища». 

- назвати чинники, які впливають на чисельністьпопуляції? 

- пояснити, яким чином особливості життєвого циклу організмів упливають 

на характер популяційних хвиль? 

На етапі уроку узагальнення та систематизації знань використовую 

інтерактивну технологію «Незакінчене речення». Наприклад: 

9 клас. Тема. «Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення.» 

1.Сьогодні на уроці ми познайомилися з…(будовою молекули води, поняттями 

«диполь».» водневий зв’язок»). 
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2.Молекула води утворена за допомогою…(двох неспарених р-електронів атома 

Оксигену і s-електронів двох атомів Гідрогену). 

3.Вода – полярний розчинник, тому що…(утворена полярними ковалентними 

зв’язками). 

4.Ця інформація дозволяє зробити висновок про…(розчинність речовин різної 

будови). 

5.Добре розчиняються у воді речовини…(з полярними ковалентними зв’язками). 

6.Нерозчинні або мало розчинні у воді ті речовини , які утворені…(неполярними та 

мало полярними ковалентними зв’язками). 

7.Диполь – це…(система, яка має два різнойменно заряджені полюси). 

8.Водневий зв’язок – це…(електростатична взаємодія між молекулами за участю 

атомів Гідрогену). 

9 клас. Тема. «Зорова сенсорна система.» 

Доповніть речення: 

Сенсорна система, або ... (аналізатор), – це система, що забезпечує спрймання 

й аналіз інформації, щодо явищ зовнішнього та внутрішнього середовища 

організму. 

Вставте пропущені слова: сенсорна система складається, зокрема, із ... 

(рецепторів). Рецептори – це спеціальні чутливі утворення, які сприймають і 

перетворюють різні види енергії на ... ( нервові імпульси). 

Інтерактивні вправи «Незакінчене речення» спонукають учнів бути уважними 

на уроці, щоб дати правильні відповіді. 

Таким чином, інтерактивне навчання – це така форма пізнавальної діяльності, 

яка створює комфортні умови для навчання учня, за яких учень відчуває свою 

необхідність, розвиває свої здібності і нахили, набуває впевненості, виробляє 

навички спільної роботи в групі, колективі, формує комунікативні компетентності. 

Відомо, що нині основним джерелом інформації є всесвітня мережа Інтернет 

та електронні носії (комп’ютерні програми). Тому вчителеві потрібно 

використовувати як традиційні форми і методи проведення уроків, так і програмні 

засоби навчання для використання в кабінеті інформатики, за допомогою 

проекторів та інтерактивних дощок. 

Сучасні медіа-посібники створені на допомогу вчителю у проведенні уроків. 

Вони частково доповнюють матеріально-технічне забезпечення хімічного кабінету, 

дають змогу використати матеріал на певному етапі уроку, показати досліди в 

динаміці, повторити демонстрації, повторно звернутися до навчального матеріалу, 

візуалізувати досліди, які є небезпечними. 

Способи використання інформаційно-комунікаційних технологій 

різноманітні: робота всім класом і групами, парами або індивідуально. Вони 

обумовлені не тільки наявністю чи відсутністю достатньої кількості апаратних 

засобів, але й дидактичними цілями. У навчальному процесі вибір способу 

використання комп’ютера слід здійснювати в прямій залежності від дидактичної 

мети конкретного уроку. 
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Використовую інформаційні технології на різних етапах уроку: перевірки 

домашнього завдання ; вивчення нового матеріалу; закріплення знань. 

Наприклад, якщо в класі є в наявності тільки один комп’ютер або якщо стоїть 

завдання організації колективної роботи з пошуку шляхів розв’язання завдань, 

постановки проблеми, організовую роботу класу за допомогою мультимедійного 

проектора. Такий підхід у ряді випадків виявляється більш продуктивним, ніж 

індивідуальна робота учнів з комп’ютером. 

Аналізуючи навчальну комп’ютерну програму звертаю увагу на такі аспекти:  

• психологічний – як вплине ця програма на мотивацію навчання учнів; 

• педагогічний – наскільки програма відповідає загальній спрямованості 

шкільного курсу й сприяє формуванню в учнів наукового уявлення про 

навколишній світ, хімічні процеси;  

• методичний – чи сприяє навчальна програма кращому засвоєнню 

матеріалу, чи доцільним є підбір завдань, що пропонуються учням, чи методично 

правильно викладено матеріал; 

• організаційний – чи раціонально сплановані уроки з використанням 

комп’ютера та нових інформаційних технологій, чи достатньо учням виділяється 

часу для самостійної роботи на комп’ютері. 

На своїх уроках у 8-9 класах користуюся кількома навчально-програмними 

посібниками. 

Наприклад, при вивченні у 8 класі теми «Періодичний закон і періодична 

система Д.І.Менделєєва. Будова атома» використовую педагогічний програмний 

засіб «Бібліотека електронних наочностей» (Хімія 8-9-клас).  

З цією метою конструюю уроки з елементів бібліотеки, що дає змогу 

унаочнити такі питання: 

- історичні спроби класифікації хімічних елементів (ілюстрація різних 

підходів до систематизації елементів); 

- відкриття Д.І.Менделєєва (історична довідка, ілюстрації перших авторських 

спроб періодичної системи, підручника "Основи хімії"); 

- суть періодичного закону, структура періодичної системи; 

- сучасна інтерпретація періодичного закону (фізичний зміст закону, коротка і 

довга форми періодичної системи); 

- життєвий і творчий шлях Д.І.Менделєєва (біографічна довідка з 

ілюстраціями, портрети). 

Використання порівняльної хронологічної таблиці дає змогу учням 

усвідомити місце і значення періодичного закону в історії науки. 

Повторення та закріплення засвоєних знань, умінь і навичок в процесі 

інтерактивної взаємодії учня з комп’ютером – один із найпродуктивніших сучасних 

дидактичних прийомів. Використання тестових завдань дає можливість суттєво 

підвищити ефективність роботи, відкриває шлях до оперативного зворотного 

зв’язку, під час якого отримується інформація про особливості засвоєння учнями 

нового матеріалу.  
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Перевіривши тестові завдання, можна вчасно відкоригувати навчальний 

матеріал наступного уроку, приділивши увагу більш складному, зосередити увагу 

школярів на інформації, яку необхідно запам’ятати, виявити прогалини у знаннях. 

При вивченні у 7 класі тем «Відносна молекулярна маса речовини, її 

обчислення за хімічною формулою», «Обчислення масової частки елемента в 

речовині» використовую НПЗ «КВАЗАР- Мікро» (розділ Додаткові задачі для 

самоперевірки). Завдання для учнів виводяться на екрани комп’ютерів. Відповіді 

задач вони вводять у програму, яка перевіряє правильність розв’язання та видає 

результат.  

Практичний досвід свідчить, що за умови поєднання з іншими видами 

перевірки, використання тестових завдань є досить ефективним інструментом, що 

стимулює підготовку учнів до кожного уроку й підвищує мотивацію до навчальної 

діяльності на уроці. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій розв’язує такі 

проблеми: а) адаптивність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних 

особливостей учнів); б) одночасна робота групи учнів за комп’ютером; в) 

інтерактивність (взаємодія ЕОМ і учня, що імітує певною мірою реальне 

спілкування); г) контроль індивідуальної роботи учнів в позаурочний час. 

Отже, використання у навчальному процесі мультимедійних посібників за 

умов наявності комп’ютерного забезпечення створює сприятливі умови для 

розвитку пізнавального інтересу учнів, підвищення якості знань, урізноманітнення і 

насичення процесу навчання, істотно підвищує мотивацію, допомагає розкрити 

творчі здібності учнів і вчителів.  

Педагогічна доцільність використання комп’ютера в навчальному процесі 

визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливо тільки за допомогою 

комп’ютера, тобто завдяки його можливостям. 

При вивченні хімії, найбільш природним є використання комп’ютера, 

виходячи з особливостей хімії як науки. Наприклад, для моделювання хімічних 

процесів і явищ, комп’ютерної підтримки процесу викладу навчального матеріалу і 

контролю його засвоєння.  

На життя сучасного учня впливають нові інформаційні технології. 

Комп’ютерна грамотність та комунікативна освіченість школярів є компетенціями, 

що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі освітньої 

діяльності.  

Досвід застосування комп’ютерних технологій на уроках хімії в школі 

стверджує, що для одержання високого навчального ефекту важливо їхнє 

систематичне використання, на всіх етапах уроків: 

-актуалізації опорних знань; 

-мотивації навчальної діяльності; 

-вивченні нового матеріалу; 

-узагальнення та закріплення знань; 
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- контролю засвоєння знань, 

Для цього необхідний різноманітний асортимент педагогічних програмних 

засобів (ППЗ). Нові можливості використання ППЗ, дозволяють значно поліпшити 

навчально-виховний процес. Хімія, біологія та природознавство – природничі 

науки, вивчення їх зв’язане з процесами, схованими від безпосереднього 

спостереження і тому важко сприймаються дітьми. ППЗ дає можливість 

візуалізувати такі процеси, надаючи одночасно з цим можливість багаторазового 

повторення і просування в навчанні зі швидкістю, сприятливою для кожної дитини 

в досягненні розуміння того чи іншого навчального матеріалу . Педагогічні 

програмні засоби, які є частиною програмних засобів навчального призначення, 

забезпечують можливість використання сучасних методів роботи з інформацією, 

інтелектуалізацію навчальної діяльності.  

Використання педагогічних програмних засобів у навчанні природничих 

дисциплін дає можливість: 1) індивідуалізувати і диференціювати процес навчання 

за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу; 

2) здійснювати контроль зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою 

результатів навчальної діяльності; 3) здійснювати самоконтроль і самокорекцію 

знань; 4) здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і 

самопідготовку учнів; 5) візуалізувати навчальну інформацію за допомогою 

наочного представлення на екрані ЕОМ даного процесу, у тому числі схованого в 

реальному світі; 6) проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп’ютерній 

програмі реального чи досвіду експерименту; 7) формувати культуру навчальної 

діяльності. 

Вдале використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними 

методами навчання підвищує інтерес учнів до вивчення хімії та біології, зростає їх 

активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. На уроці 

створюється атмосфера співробітництва, розуміння і доброзичливості. 
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На уроках біології потрібно особливу увагу приділяти обдарованим дітям, 

розвивати їх логічне мислення, творчу активність, бажання глибше, ніж інші учні, 

пізнати загадковий світ живої природи. Обдарованість, талановитість необхідно 

пов’язувати з особливостями власне творчої діяльності, проявом творчості, 

функціонуванням творчої людини. На уроках біології потрібно формувати і 

розвивати в обдарованих дітей: 

• задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, певній 

вибірковості, перевагах та динамічності психічних процесів; 

• інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність прояву, домінування 

пізнавальних інтересів; 

• допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення і 

пошуку проблем; 

• швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціацій; 

• прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, швидкість оцінок і 

вибору шляху рішення; 

• емоційне забарвлення процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на 

суб’єктивне оцінювання; 

• наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість; 

• інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів; 

• швидкість в оволодінні уміннями і навичками, прийомами; 

• здатність до вироблення власних стратегій. 

Обдаровані учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для 

навчальної діяльності, виконуючи роботу, більшу за обсягом і інтенсивністю 

Обдаровані діти – це перші помічники учителя на уроці. Вони з радістю готують 

реферати і повідомлення, постійно переглядають телепередачі про рослинний і 

тваринний світ, читають додаткову літературу і пресу, беруть активну участь у 

підготовці і проведенні семінарських занять, конференцій. На своїх уроках я 

постійно заохочую учнів до перегляду наукових фільмів про життя тварин і 

рослинний світ, використовую наявний наочний матеріал, пропоную обдарованим 

дітям завдання випереджаючого характеру (підготувати повідомлення, реферати, 

проекти, презентації). 

Важливе значення має індивідуальна форма роботи, коли здійснюється 

безперервна дія учня і вчителя, під час якої найбільш повно реалізуються 
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індивідуальні особливості учня, враховуються його особистісні якості. На своїх 

уроках використовую індивідуальні завдання не лише для роботи з обдарованими 

учнями, а й з відстаючими, що дає можливість зацікавити їх у навчанні та 

покращити знання. Використовую та використовуватиму у подальшій роботі 

елементи проблемного навчання. Наприклад, перед вивченням будь-якої теми 

уроку ставлю перед учнями проблему, тоді обдаровані діти будуть не просто 

сприймати і засвоювати навчальний матеріал, а знаходити шляхи для вирішення 

проблеми. Наприклад, перед вивченням теми «Кров і кровообіг» у 9 класі можна 

поставити проблемне запитання: «Навіщо людині роблять аналіз крові?», 

детальну відповідь на яке учні дають в кінці вивчення теми. При вивченні теми 

«Опора і рух» — «Чому в дітей переломи трапляються рідко, хоча падають вони 

часто?». На уроках біології використовую різноманітні форми і методи роботи. 

Особливої уваги надаю сучасним інноваційним технологіям та інтерактивним 

методам навчання, де обдаровані учні мають здатність очолювати діяльність 

роботи «малих» і «великих груп», під час «Мозкового штурму» висловлювати 

найоригінальніші та найсміливіші думки. «Мозковий штурм» досить ефективно 

використовується для визначення глобальних проблем. Учні при цьому 

усвідомлюють свій особистий внесок у зроблене, а оригінальність та 

неповторність таких визначень просто вражають. Допомагає вести обговорення 

дискусійного питання в класі і дати змогу обдарованим дітям проявити себе, 

метод «Займи позицію». Проводжу його з метою надання учням можливості 

висловитися та практикувати навички спілкування. Дуже часто на уроках 

використовую ситуації та випадки із життя, пропоную їм їх проаналізувати. 

Ситуації, випадки слугують для учнів конкретними прикладами для ідей та 

узагальнень, забезпечують підґрунтя високого рівня абстрагування та мислення, 

демонструють людські почуття та емоції, зацікавлюють учнів, захоплюють їхню 

увагу, допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя, дають шанс 

застосувати знання на практиці. Особливо вдало аналіз ситуацій дається при 

вивченні тем екологічного змісту. Розв’язуючи ситуації, учні готуються до 

реального життя, адже в житті може все трапитися і тоді знадобляться знання з 

біології. Ситуації дають шанс застосовувати знання на практиці і сприяють 

розвитку обдарованості школярів. 

За допомогою інтерактивних методів навчання добре організовувати 

самостійну пізнавальну діяльність школярів. В результаті застосування 

інтерактивних методів навчання, учні стали краще навчатися, збільшилася 

кількість учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень, тому я їх 

використовую практично на кожному уроці. 

На уроках біології, екології та природознавства використовую метод 

проектів, який орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, 

парну, групову, спрямовану на розв’язання конкретної проблеми з використанням 

методів і способів навчання та знань з різних галузей науки біології. Цей метод 

дає змогу самореалізуватися обдарованим школярам. Наприклад, учням 6 класу 
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пропоную створити мініпроект на тему «Акваріум – штучна екосистема. 

Проектування акваріума». Модульні технології реалізують принцип 

диференціації, що дає змогу засвоїти не тільки обов’язковий мінімум, а й досягти 

більш високого рівня, що сприяє роботі з обдарованими дітьми. Пропоную учням 

розгадувати кросворди, на біологічну тематику. 

Роботу з обдарованими дітьми з біології проводжу і проводитиму не лише 

на уроках, а й в позакласній роботі. Причому, в позакласній роботі для цього 

більше часу і можливостей. 

Біологічно обдаровані діти дуже спостережливі. Вони помічають найменші 

зміни в природі. Тому вони широко залучаються до фенологічних спостережень. 

Учень поступово перетворюється на молодшого колегу, який працює над 

розв’язанням проблем охорони довкілля, дослідження природи рідного краю. 

Залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності дозволяє значною мірою 

поліпшити знання з біології та екології. За її допомогою збираємо матеріал, який 

використовується на уроках, під час навчання (колекції комах, гербарій, колекції 

пір’я птахів, листків та ін.). 

Одним із шляхів творчого сприйняття сучасних наук є систематична 

науково-дослідна робота з актуальних питань. У ній містяться обов’язкові 

елементи наукового дослідження: 

• постановка мети; 

• формулювання завдань; 

• вибір методів збору й опрацювання фактичного матеріалу; 

• проведення спостережень, дослідів і експериментів; 

• аналіз і обговорення одержаного матеріалу, в результаті яких дослідник 

отримує відповіді на поставлені запитання. 

Навчально-дослідні роботи є набуттям умінь і знань, необхідних для 

виконання в майбутньому самостійного дослідження. До написання науково – 

дослідницьких робіт залучаю учнів, починаючи із 9 класу. Дослідні роботи мають 

на увазі велику самостійність учнів як під час вибору методик, так і під час 

обробки зібраного матеріалу. Навчально-дослідна діяльність передбачає в першу 

чергу виконання робіт, що відрізняються різними методиками виконання, 

способами збирання, обробки і аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на 

вироблення уміння узагальнювати дані й формулювати результати. Біологія – 

наука, в якій багато галузей, доступних для роботи обдарованих дітей. Будь-які 

наукові матеріали мають бути правдивими, тобто, відображати істинну картину 

закономірностей, що є в природі, численних співвідношень і процесів. Усі 

результати повинні відображати тільки власні спостереження і досліди. Тому, при 

виборі учнем теми дослідження спрямовую його так, щоб учень вибрав 

дослідження, які можна виконати самостійно без великої затрати коштів, і такі які 

є максимально безпечними для дослідника. Порівнювати отримані результати в 

результаті дослідження можна (а інколи й необхідно) з даними, що містяться в 

літературі з даної теми, з обов’язковим посиланням на використані джерела. Але, 



 161 

переписування даних зі щоденника спостережень без якої-небудь обробки і 

осмислення вважаю неможливим. Обробку результатів проводимо після 

закінчення спостережень. 

Мала Академія наук – це один із кроків до прогресу в майбутньому, це 

перша спроба реалізувати себе як людину, здатну мислити. Дослідні роботи учнів 

є особистісно-зорієнтованою моделлю навчання. Виконання роботи відбувається 

в ключі вимог до наукового дослідження і потребує обґрунтування актуальності 

обраної теми, постановки мети і завдань, вибору конкретних методів під час 

дослідження, формулювання висновків. 

Науково-дослідницька робота є підґрунтям для нових починань. Участь у 

цій роботі є своєрідним стимулом для загартування характеру, сприяє прагненню 

до нових відкриттів і злетів, розширює кругозір. Завдання педагога – відкрити 

своїм обдарованим учням різноманіття корисних для їх розвитку видів діяльності, 

які спонукають до пізнання. Робота в Малій Академії наук – це один із засобів 

само реалізуватися, підготуватися до навчання у вищих навчальних закладах, 

можливість перебороти психологічний дискомфорт перед аудиторією в учнів, що 

теж сприяє розвитку їх обдарованості. 

Значну роль у формуванні інтересу до біології, на мою думку, відіграють 

позакласні заходи в рамках тижнів біології та екології, заняття екологічного 

гуртка тощо. Вони дають мені як вчителю біології побачити свій актив (тих учнів, 

у яких інтерес до біології уже сформувався) і привернути увагу до предмета 

інших учнів. Під час позакласних заходів і предметних тижнів використовую: 

ігрові, видовищні, конкурсні елементи, поєднуючи їх з елементами змагання. Це 

допомагає сформувати команду обдарованих дітей з біології, які беруть і будуть 

брати участь в шкільних, міських, обласних олімпіадах з біології та екології, а 

також будуть і надалі реалізовувати себе в галузі цієї науки. Через гру цілком 

можливо сформувати інтерес до предмета, поступово, поволі ведучи школярів від 

краси зовнішніх форм до краси змісту. В конкурсах та турнірах може виявлятися 

й просто спортивне бажання перемогти, бути першим. Нехай виявляється. В ході 

змагання все одно засвоюється біологічна інформація, розширюється світогляд. 

Ну а для обдарованих дітей з біології ігрові і конкурсні компоненти – це 

прекрасна можливість помірятися своїми інтелектуальними силами, показати свої 

здібності, не тільки беручи участь у самих іграх, але й, здебільшого, – в їхньому 

створенні й проведенні. 

Дуже важливою формою роботи з обдарованими учнями є їх участь у предметних 

олімпіадах з біології та екології. Проводяться вони на шкільному, міському, 

обласному і вищих етапах. На шкільному етапі олімпіади я намагаюся підбирати 

такі завдання, які б не тільки виявляли рівень знань з предмету, а й розвивали б 

мислення учнів, сприяли баченню біологічних процесів в цілому в усіх проявах 

життєдіяльності, дозволяли б учню порівнювати, аналізувати і робити самостійні 

висновки. Обов’язковою умовою участі учнів в олімпіадах є їх добровільна 

участь. Для підготовки до олімпіад залучаю обдарованих учнів до індивідуальних 
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безкоштовних консультацій з предмету, на яких опрацьовуємо завдання олімпіад 

різних рівнів попередніх років, опрацьовуємо енциклопедичний матеріал, 

виконуємо практичні завдання, наприклад, за гербарним зразком визначити 

систематичне положення рослини та дати її морфологічну характеристику, 

опрацьовуємо різнорівневі тести, розв’язуємо задачі на біологічну тематику (з 

молекулярної біології, на закони Менделя, на правило екологічної піраміди та ін). 

Основні завдання вчителя: 

1. Визначення ступеню та характеру обдарованості учнів; 

2. Вироблення мотивації до дослідницької діяльності, шляхом залучення до 

групових акцій та дослідницьких проектів; 

3. Проведення максимально широкого спектру дослідів у природних умовах 

та самодослідів, які у подальшому можуть бути взяті за основу у особистих 

проектах за напрямками: 

Екологічне землеробство (пришкільна ділянка), здоров’я людини та його 

збереження, охорона природи та вивчення видового різноманіття нашої 

місцевості; 

4. Розвиток розумових здібностей і якостей особистості (мислення, уваги, 

пам’яті, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу); 

5. Формування навичок самостійного вивчення основних біологічних та 

екологічних теорій, уміння використовувати теоретичні знання в прикладних 

сферах людської діяльності. 

– заняття-екскурсії; 

– робота на пришкільній дослідній ділянці; 

– заняття-практикум; 

– заняття-акції; 

– заняття-дослідження; 

– заняття-дослідні експедиції. 

Звісно, дослідні технології я використовую і під час роботи у класі. У 

осінньо-зимовий період – проводиться робота по самодослідженнях (екологія 

людини) та робота з навчальною літературою та засобами Інтернет для пошуку 

матеріалів для подальших досліджень. 

Метод евристичної бесіди – пошуковий метод 
Учні добувають нові знання в процесі колективних роздумів та узагальнень, 

спираючись на свої вже існуючі знання. 

1. Уявіть, що одна ізольована клітина шкіри тіла людини поділилась три 

рази. Вирахувати:  

– скільки стане всього нових (дочірніх) клітин замість однієї, після 

трьохразового поділу; 

– по скільки хромосом буде в кожній дочірній клітині; 

– скільки всього хромосом (сума) буде міститися в усіх дочірніх клітинах; 

– як і з чого утвориться так багато нових хромосом при поділі клітини? 
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2. Уявіть, що мічений еритроцит знаходиться в легеневій артерії, потім він 

рухається вперед і на шляху ніде не затримається і не зруйнується. Визначити: 

– чи повернеться цей еритроцит в те ж саме місце – в легеневу артерію; 

– якщо повернеться, то скільки разів він пройде через серце, перш ніж 

повернеться у вихідну точку. Чому? 

3. Уявіть собі мічену молекулу атмосферного кисню, який проникає під час 

вдиху в легені. Прослідкувати думкою, який шлях пройде з повітрям ця молекула 

від носової порожнини до легень. Перерахувати послідовно всі частини 

повітроносних шляхів. 

4. Порівняти два факти: 

– їжа рухається по стравоходу при якому завгодно положенні тіла, навіть 

вниз головою; 

– стінки стравоходу мускулисті, м’які, слизькі. 

Яким чином їжа проштовхується всередині стравоходу до шлунку? 

5. Уявіть собі реакцію людини, яка йде по вулиці і їсть цукерку. Раптом вона 

натикається на гострий предмет. В ту ж мить жувальний рефлекс зник і людина 

відскакує вбік.  

Роз’яснити: 

– які два фізіологічні процеси одночасно відбулися в нервовій системі; 

– де виник імпульс і через які частини рефлекторної дуги він передавався? 

6. Уявіть собі такий випадок: людина, задумавшись йшла швидко у справах 

повз свій будинок, але механічно зупинилась біля нього, хоч заходити додому не 

збиралась. Чому так вийшло? 

Вирішення проблемних завдань за допомогою практичних методів 
Учні вирішують проблемне запитання і добувають частину нових знань 

шляхом самостійного виконання і обговорення учнівського експерименту, 

самоспостереження або працюючи з натуральними роздатковими матеріалами. 

Виконати завдання за допомогою дослідів. 

1. Перевірити перед дзеркалом колір вушних раковин після чого одну з них 

потерти рукою і потім знову перевірити її забарвлення. 

2. Ліву руку підняти вгору і тримати так 1 хвилину, потім покласти обидві 

руки на стіл перед собою і зрівняти їхнє забарвлення. 

3. Притиснути декілька разів олівцем на ніготь і спостерігати зміну 

забарвлення. 

Після проведення цих дослідів роз’яснити: 

– чому відбуваються такі зміни; 

– як здійснюється кровопостачання органів. 

Виконати роботу попарно і зробити висновки. 

1. Уявіть собі, що у сусіда по парті із рани вище ліктя яскраво червона кров 

б’є фонтаном. Визначити, яка це кровотеча і надати першу допомогу. Обговорити, 

чому потрібна саме така, а не інша допомога в даному випадку. 

2. Уявіть собі, що у сусіда по парті: 
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– з рани нижче ліктя тече кров повільно, але багато; 

– з рани на пальці з’явилась крапля крові; 

– з рани на скроні повільно витікає кров; 

– з рани на щоці кров б’є фонтаном; 

– болі в животі, блідість шкіри, послаблений пульс, холодний піт. 

Надати першу допомогу, виконуючи правила, та обгрунтувати правильність 

своїх дій. 

Роль творчих завдань на уроках біології 
Навчання починається із здивування, а здивувати дитину можна лише на 

уроках біології Використання творчих завдань на уроках біології значно підвищує 

ефективність навчання. Творче завдання – це завдання, при вирішенні якого 

необхідно знайти новий алгоритм розв’язання. Умови таких завдань 

безпосередньо не говорять про те, які знання знадобляться для їх вирішення, тому 

діяльність учнів спрямована на їх виявлення і підбір необхідних відомостей. При 

вирішенні таких завдань можуть знадобитися знання з різних розділів фізики, 

хімії, географії, екології і т.д. Основною ознакою творчого процесу служить 

відмова від традиційного підходу до інтерпретації існуючих даних. 

Творчі завдання на уроках біології дозволяють: 

– узагальнити, повторити і засвоїти навчальний матеріал; 

– ознайомити учнів з досягненнями в галузі природничих наук; 

– розвивати творчі здібності учнів, пізнавальний інтерес, абстрактне і 

логічне мислення; 

– формувати навички спільної роботи; 

– встановити міжпредметні зв’язки. 

Проводити уроки, на яких використовуються творчі завдання набагато 

важче, зате ці уроки мають позитивний вплив на учнів, формуючи у них інтерес 

до біології, розвиваючи творче мислення. Завдання можуть бути розділені на 

кількісні (розрахункові), якісні та експериментальні. 

Кількісні завдання 
Багато спостережень і дослідів з біології людини пов’язані з вимірами: 

визначення росту і маси тіла, підрахунок частоти пульсу і дихальних рухів, 

визначення життєвої ємності легень, часу максимальної затримки дихання. 

Вимірювання дозволяють перевірити навички самоконтролю і порівняти отримані 

дані із середньостатистичними. Результати вимірювань в подальшому 

використовуються учнями для оцінки стану свого здоров’я, складання раціону 

харчування, антропометричних вимірів. 

Якісні задачі 
До якісних відносяться, наприклад, завдання на порівняння органів людини 

з гомологічними органами тварин. Це дає можливість ознайомити учнів з 

методами порівняльної анатомії. При вирішенні задач такого типу визначаються 

лише якісні співвідношення між біологічними величинами, що дає можливість 

виявити причинно-наслідкові зв’язки між явищами. При цьому часто 
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використовуються малюнки, графіки, таблиці, іноді експеримент. Завдання на 

розпізнавання органів за їх функціями сприяють кращому розумінню учнями 

взаємозв’язків в організмі. 

До якісних можна віднести також задачі наступних типів: 

– завдання, що вимагають розпізнавання органів за їх словесним описом; 

– завдання на визначення демонстрованих фізіологічних процесів 

(наприклад, визначення умовних і безумовних рефлексів і їх гальмування); 

– завдання на зв’язок будови і функції, наприклад, визначення потужності 

шийних м’язів по горбистості на потиличній кістці людини; 

– завдання на зв’язок теоретичних знань основ анатомії і фізіології людини з 

особистою і загальною гігієною. 

Експериментальні задачі 
До експериментальних завдань відносять формулювання висновків з 

результатів досвіду, доказ висунутих припущень. Завдання на складання гіпотези 

використовуються в тих випадках, коли в учнів були визначені теоретичні знання 

або матеріали спостережень, на підставі яких можна зробити які-небудь 

припущення. Такі експериментальні задачі проводяться за звичайним планом: 

складання гіпотези, обговорення способів її перевірки, конструювання досвіду і 

його проведення. Правильність висунутого припущення доводиться 

експериментально. Пропонується кілька однотипних завдань. Одні з них 

розбираються разом з учнями, інші використовуються для самостійного 

складання гіпотез. 

Приклад 1. Дайте відповіді на наступні питання, самостійно виконавши необхідні 

рухові дії: нахили, присідання, вставання і т.п. 

– Чому сидячи на стільці, людина не може встати, не нахилившись вперед? 

– Чому при глибокому присіданні ми піднімаємося на носки? 

– Чому, якщо притулитися до стінки правою стороною тіла, не можна 

відвести ліву ногу в сторону? 

– Чому при нахилі вперед без згинання ніг в колінах гомілка відхиляється 

назад? 

Аналіз результатів дослідів підводить учнів до розуміння не тільки 

важливих біологічних законів, а й універсальності законів фізики: стійка 

рівновага зберігається в тому випадку, коли проекція центра ваги знаходиться над 

площею опори. 

Приклад 2. Як довести, що кровоносні судини під шкірою руки – вени? 

Учні вирішували завдання різними способами. Частина з них виходила з 

визначення вени. Інші шукали такі досліди, якими можна довести, що кров у 

венах рухається до серця: «Потрібно здавити руку в зап’ястку. Якщо ми бачимо, 

що судини набухають зі сторони кисті, значить це вени, тому кров по них 

рухається до серця». Завдання можна вирішити, будуючи логічні міркування: 

«Видимі на поверхні руки судини не можуть бути капілярами, бо вони великі, і не 

можуть бути артеріями, тому не пульсують. Значить, це вени». 
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У творчих завданнях можуть використовуватися протиріччя в наукових 

фактах, протиріччя між життєвими уявленнями і науковими фактами, а також нові 

факти, яким важко знайти пояснення на основі наявних знань. Завдання 

інноваційного типу пов’язані з усвідомленням школярами нових для них фактів та 

ідей на основі загальних закономірностей і логічних умовиводів. В якості 

прикладу розглянемо наступну задачу: яйце зважили перед початком і в кінці 

інкубації, чи змінилася вага яйця? В кінці інкубації маса яйця повинна бути 

менше, тому що частина речовин витрачається в енергетичних процесах, 

необхідних для розвитку курчати, а продукти окислення видалені з яйця через 

пори в шкаралупі. Шляхом міркування школярі приходять до висновку, що 

містить нову інформацію, можливо, невідому їм. 

Розвитку творчих здібностей учнів значною мірою сприяють задачі, що 

вимагають використання життєвого досвіду і повсякденних спостережень. 

Життєвий досвід часто вступає в протиріччя з отриманими на заняттях 

відомостями, породжуючи проблемні ситуації, дискусії, суперечки, що є 

передумовою для створення творчої атмосфери на уроці. 

Творчі завдання можна класифікувати так: 

– завдання на встановлення причинних зв’язків; наприклад, чому людина 

може без їжі обійтися кілька тижнів, без води – декілька діб, а без повітря – кілька 

хвилин?  

Відповіді учнів можуть бути такими: 

– Для обміну речовин необхідний кисень, припинення обміну речовин 

означає загибель організму, тому киснем повинні безперервно забезпечуватися всі 

клітини організму; 

– Без їжі і води людина може прожити кілька тижнів, тому в людському 

організмі є запас білків, жирів, вуглеводів, а запасів кисню в організмі немає; 

– Без їжі людина може обійтися кілька тижнів, тому в організмі є 

накопичення жиру – ними людина і харчується; вода також знаходиться в 

організмі, а ось кисню в крові і органах мало, і якщо його немає в повітрі, то 

людина задихається. 

– завдання, що формують системне мислення; наприклад, у чому перевага 

правильної постави для нормальної життєдіяльності ростучого організму? 

У своїх відповідях учні відзначали, що правильна постава має не тільки 

естетичне значення; при неправильній поставі неминуче відбувається 

викривлення хребта, що ускладнює роботу серця, легень та інших внутрішніх 

органів; при правильній поставі краще протікає процес росту людини. 

– семантичні задачі; на пояснення термінів, визначень, відмінностей 

побутової та наукової номенклатури, наприклад, пояснити смислове значення і 

походження слова «печінка».  

В основному учні відповідають вірно: 
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– печінка походить від слова «піч», вона зігріває своїм теплом проходить 

через неї кров, обігріває наш організм, в печінці відбувається сильний обмін 

речовин; 

– завдання на виявлення зв’язків між образною і словесною інформацією; 

наприклад, чому волосся, яке розміщене на шкірі, піднімається від холоду, страху, 

стресу, як говорять «стає дибки»? 

Відповіді учнів досить прості і зрозумілі: скорочуючись, м’язи піднімають 

волосся; при переляку, перезбудженні нервовий імпульс надходить до м’язів, що 

піднімає волосся, вони скорочуються, і волосся підіймається. 

Поясніть прислів’я: «Сите черево глухе до вчення». 

Відповіді учнів можуть бути частково помилковими, так як спираються на досвід 

поколінь: під час їжі кров підливає до шлунку, в головний мозок в цей час крові 

надходить менше, і через це міркує погано; після прийняття їжі кров підливає до 

шлунку для травлення, і коли ми починаємо розумову роботу, то мозок працює не 

на повну силу (зосередитися буде важче); поки їжа не перетравиться, організм не 

стане перемикатися на роботу мозку; коли людина їсть, кров приливає до шлунку, 

щоб переварити їжу. 

– завдання на зв’язок цільових і причинних відносин; наприклад, чому ноги 

замерзають на морозі швидше інших частин тіла? Відповіді учнів можуть бути 

досить анатомічно цікавими і альтернативними: ноги замерзають на морозі 

швидше інших частин тіла, тому що тиск крові в них менше і циркуляція 

слабкіше, тому судини знаходяться далеко від серця; ноги швидше замерзають, 

тому кровообіг у ногах відбувається повільно; ноги розташовані далі від серця, і 

кров туди надходить довше, циркулює кров в ногах повільніше, ніж в інших 

органах. 

Альтернативні відповіді: 

– ноги знаходяться ближче до землі, а земля взимку холодна; 

– процес кровообігу займає великий період часу, і кров у ногах за цей час 

остигає; 

– на ногах шкіра тонша, ніж на інших частинах тіла; 

– ноги довші, ніж інші кінцівки тіла, і кров поки туди доходить, холоне; 

– на морозі кров стає більш густою і в’язкою, тому повільніше 

пересувається. 

На жаль, навіть у правильних відповідях учні не вказували, що в венах кров 

рухається проти сили тяжіння і тому застоюється. 

– завдання на розвиток системоутворюючої творчої активності; наприклад, 

печінку називають «хімічною лабораторією», «продовольчим складом», 

«диспетчером організму». Що лежить в основі таких образних виразів? До якої 

системи органів вона відноситься і чому? 

Відповіді учнів бувають такими: 
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– у печінці відбуваються хімічні перетворення речовин, синтезуються білки, 

в ній міститься безліч різних вітамінів, надлишок вуглеводів відкладається в 

печінці у вигляді глікогену; 

– печінка бере участь у підтриманні постійності крові; вона затримує 

отруйні речовини, в печінці синтезуються білки, вуглеводи, ферменти; 

– завдання на спостережливість; наприклад, на які кістки спираються руки, 

коли на фізкультурі поступає команда покласти їх на стегна.  

Учні відповідають по-різному: на тазові кістки або на стегнові кістки. Це 

просте питання дає можливість з’ясувати, чи правильно школярі розрізняють 

наукові терміни і життєві назви, чи вірно представляють топографію кістяка. 

Вони вчаться аналізувати факти повсякденного життя і, насамперед, навчаються 

помічати їх. 

До завдань на спостережливість відносяться такі, для вирішення яких 

достатньо звернутися до відомих явищ і фактів. Систематична робота в цьому 

напрямку спонукає учнів інакше глянути на звичайні явища. Ось наприклад, – 

чому руки рухаються при ходьбі? чи є на долонях сальні залози? Обговорюючи 

відповіді учнів на перше питання, можна показати його зв’язок з проблемою 

філогенезу людини. Відомо, що предки людини ходили на чотирьох ногах і всі 

чотири кінцівки працювали. Отже, рефлекторні зв’язки могли зберегтися. Цей 

фізіологічний атавізм використовують спортсмени: коли треба зробити фінішний 

ривок, рекомендують посилити роботу рук – це рефлекторно викликає 

прискорення бігу. 

Навчання рішенню творчих завдань 
Розвиток навичок вирішення творчих завдань включає в себе такі етапи: 

1. Спочатку на уроці колективно обговорювалися і вирішувалися конкретні 

завдання за таким планом: постановка проблемного питання; знайомство зі 

змістом задачі; підбір способів вирішення задачі (алгоритм: формула, схема, 

інструкція, евристична бесіда); міркування за допомогою логічних прийомів 

(аналіз, синтез, порівняння, абстрагування); висловлювання припущень; перевірка 

правильності умовиводів за допомогою перегляду натуральних об’єктів, таблиць, 

малюнків; корекція помилок; формулювання висновків. 

2. Після засвоєння основних алгоритмів розв’язання задач, учням 

пропонувалися завдання, вирішення яких вимагало застосування відомого 

алгоритму в нових умовах, наприклад при вивченні іншої теми. Так, при вивченні 

властивостей крові учні розглядали способи приготування протидифтерійної 

сироватки, при вивченні дихання – питання про виготовлення антигрипозної 

сироватки. Консультацію вчителя учні використовували лише для актуалізації 

знань. 

3. Учні виконували завдання самостійно. По мірі вирішення творчих завдань 

учні засвоювали колишні і знаходили нові алгоритми, не потребуючи підказок 

вчителя. В учнів з’являвся стійкий інтерес до навчальних дій і потреба в творчій 

активності. 
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До вирішення творчих завдань учні підходять по-різному. У ході рішення 

вони часто задають вчителю або один одному питання, що вимагають 

нестандартних відповідей. Вислухавши гіпотезу вчителя, учні висловлюють свої 

міркування, які іноді не збігаються з думкою вчителя. Виникає дискусія – 

активний пошук правильного рішення, в ході якого школярі використовують не 

тільки накопичені теоретичні знання, але і свій життєвий досвід. 

Нижче наведені приклади типових завдань, використовуваних мною для 

виявлення творчих можливостей учнів. Досвід показав, що такого роду задачі 

сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, мобілізують життєвий досвід учнів, 

розвивають вміння оперувати фактами, висловлювати припущення, доводити свої 

ідеї. У школярів розвивається пізнавальна активність, уява, спостережливість, а 

головне, зростає інтерес до предмету і самостійної роботи. 

Технології, що забезпечують розуміння дітьми навчальної інформації 
Сучасний етап у розвитку цивілізації характеризується не тільки 

лавиноподібним наростанням обсягу інформації, але і прагненням прискорити 

процеси інформаційного обміну. Володіння інформацією є необхідною умовою 

для вибору адекватної поведінки, робить людину більш успішною і створює 

відчуття захищеності. 

Особливістю сучасного етапу розвитку біологічної освіти в світі є провідна 

роль розумової діяльності, перехід до когнітивного суспільства та використання 

своїх знань в різних галузях людської діяльності, в галузі охорони здоров’я та 

захисту навколишнього середовища. Когнітивно-креативна освітня технологія є 

загально педагогічною індивідуально орієнтованою технологією, що забезпечує 

розуміння дитиною навколишнього світу шляхом формування системи 

пізнавальних логічно-творчих схем, необхідних для успішної адаптації в 

сучасному інформаційному суспільстві. 

Центральною проблемою мого викладання біології в школі є постійний 

пошук таких методів, форм і прийомів навчання, які, перш за все, спрямовані на 

досягнення учнями розуміння навчального матеріалу. 

Мої дослідження переконали мене в тому, що необхідно зайнятися 

створенням творчої когнітивної технології, що забезпечує розуміння дітьми 

навчальної інформації у сучасному високотехнологічному і швидкозмінюваному 

світі. 

Актуальний рівень когнітивного розвитку істотно відрізняється у різних 

учнів. На мій погляд, це є основною причиною навчальних утруднень. Взаємодія 

людини з інформацією сильно відрізняється від повної об’єктивної фіксації 

сприйманих даних. Швидше воно нагадує спостереження за навколишнім світом 

за допомогою кривого дзеркала, складеного з різних осколків довільної форми. 

Когнітивно-креативні методи належать до евристичних. Тобто, пізнаючи 

реальну дійсність учень виконує такі види діяльності: 

– пізнання (освоєння) об’єктів навколишнього світу і наявних знань про 

нього; 
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– створення учнем особистісного продукту освіти як еквівалента власного 

освітнього приросту; 

– самоорганізація попередніх видів діяльності – пізнання і творення. 

Тому при виконанні цих видів діяльності проявляються відповідні якості 

особистості: 

1) когнітивні (пізнавальні) якості – вміння відчувати навколишній світ, 

задавати запитання, відшукувати причини явищ, позначати своє розуміння або 

нерозуміння питання; 

2) креативні (творчі) якості – натхнення, фантазія, гнучкість розуму, 

чуйність до протиріч; розкутість думок і почуттів, рухів; прогностичність; 

наявність своєї думки. 

Основним завданням когнітивної технології є створення умов для розуміння 

кожним учнем сприйманої інформації, тобто формування інформаційної 

компетентності учнів, під якою розуміється сукупність умінь використовувати 

інформацію. Вона включає: 

– здатність сприймати інформацію, що надходить з різних джерел; 

– вміння викладати власні думки у відповідності з нормами мови і 

правилами логіки; 

– вміння анотувати (здійснювати короткі структуровані записи змісту книг, 

статей, усних виступів, теле, відео та інших матеріалів з її критичним аналізом; 

– вміння здійснювати збір інформації по заданій проблемі; 

– вміння здійснювати зіставлення інформації, отриманої з різних джерел, по 

заданих критеріях; 

– вміння використовувати технічні засоби отримання інформації; 

– вміння використовувати програмні засоби отримання інформації; 

– вміння планувати і проводити спостереження та експерименти для збору 

інформації. 

На основі даних, отриманих за допомогою перерахованих вище видів 

моніторингу, визначаються рівні когнітивної та загальнонавчальної пілготовки 

школяра до засвоєння нової інформації.  

По кожному з цих параметрів виділяються три рівні: 

1) Низький – коефіцієнт інтелекту нижче норми, низький рівень 

інтелектуальної лабільності, не вміє виявляти основні види зв’язків між 

поняттями, класифікувати їх за різними підставами, відокремлювати істотні 

ознаки понять від несуттєвих, не здатний до логічних умовиводів, застосовує 

стратегії сканування при формуванні понять. 

2) Середній – коефіцієнт інтелекту в нормі, середній рівень інтелектуальної 

лабільності, у вирішенні завдань на діагностику вербального інтелекту не 

стабільний, деякі види завдань виконує краще, ніж інші, допускає помилки в 

логічних умовиводах, вдається до різних стратегій при формуванні понять. 

3) Високий – коефіцієнт інтелекту вище середнього, середній або високий 

рівень інтелектуальної лабільності, у вирішенні завдань на діагностику 
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вербального інтелекту стабільний, допускає незначну кількість помилок в 

логічних умовиводах, використовує, в основному, стратегії зосередження при 

формуванні понять. 

На підставі аналізу джерел інформації в когнітивній технології виділяються 

три рівні якості навчальних матеріалів: 

1) низький – відсутнє обгрунтування вихідних суджень, висновки 

викладаються без доказів, при викладі матеріалу не враховуються когнітивні 

можливості учнів, не виділяється когнітивна інформація, призначена для 

інтелектуального розвитку учнів; такий текст учні можуть тільки вивчити, не 

розуміючи його змісту; 

2) середній – у тексті присутні деякі з необхідних елементів, як правило, він 

відповідає когнітивним можливостям середнього учня, але в ньому відсутня 

інформація, призначена для формування способів мислення в досліджуваній 

предметній області, не виділяються в явному вигляді нові види зв’язків і відносин 

між поняттями; 

3) високий – у змісті виділені вихідні судження і наведено їх обгрунтування, 

висновки з вихідних суджень отримані за допомогою логічних умовиводів; текст 

відповідає когнітивним можливостям середнього учня і в нього введені питання 

для діагностики розуміння з гіперпосиланнями для корекції засвоєння при 

отриманні помилкових відповідей; нові види зв’язків і відносин між поняттями, 

й’’ в тексті дані різні форми кодування однієї і тієї ж інформації, представлені 

граф-схеми, що зв’язують нові поняття з раніше вивченими. 

Тому у моїй педагогічній діяльності як вчителя біології та керівника гуртка 

«Юний еколог» і виникла необхідність використання освітньої технології, яка 

дозволила б керувати процесом формування інформаційної компетентності, 

адаптуючи зміст, методи, організаційні форми і засоби навчання до когнітивних 

можливостей кожної дитини. 

Отже, яким би активним, ефективним або творчим не був метод навчання, 

він не є самоціллю. Головне, заради чого застосовуються методи навчання – це 

продуктивна діяльність та особистісний ріст учня відповідно до його 

індивідуальних можливостей. 

Використання нестандартних уроків та занять гуртка – метод 

успішного досягнення результатів при вивченні біології та екології 
Для успішного досягнення результатів при вивченні біології часто 

застосовую нестандартні уроки. Вони дозволяють учням розкритися набагато 

більше, ніж на звичайних стандартних. 

Уроки, засновані на формах практичної діяльності: 

1. Урок-дослідження, наприклад, «Дослідження різних видів пам’яті», 9 

клас, під час якого учні досліджують свою логічно-смислову та чуттєво-образну 

пам’ять заняття гуртка. 

2. Урок-винахід, наприклад, «Клітинна будова рослин», 7 клас, на якому 

учні повертають колесо історії у ХVІІ ст.. і опрацьовують відкриття 
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збільшувального приладу – мікроскопа та значення даного винаходу для 

подальшого вивчення мікросвіту. 

3. Урок–виставка, наприклад, «Двостулкові молюски, їх різноманітність», 8 

клас, на якому учні створюють виставкову залу, де представлені різноманітні 

представники двостулкових молюсків. 

4. Урок-слідство, наприклад, «Тип Плоскі черви. Особливості процесів 

життєдіяльності», 8 клас, де учні проводять слідство, як людина може заразитися 

паразитичними формами плоских червів і до яких наслідків це призведе. Роль 

вірусів у житті людини та у природі 10 клас. 

Уроки, що нагадують публічні форми спілкування: 

1. Урок-прес-конференція, наприклад, «Нейрогуморальна регуляція 

дихання. Профілактика захворювань органів дихання», 9 клас, який побудований 

у вигляді обговорення попередження захворювань органів дихання із присутністю 

фізіологів, лікарів, екологів. 

2. Урок-аукціон, наприклад, «Різноманітність хвойних рослин», 7 клас, де 

учні розглядають різноманітність хвойних планети та аукціон картин відомих 

художників, на яких зображені хвойні рослини. 

3. Урок-панорама; наприклад, «Загальна характеристика вищих спорових 

рослин» 7 клас де були представлені види мохоподібних, хвощеподібних, 

плауноподібних та папоротеподібних рослин у вигляді масштабної панорами на 

місцевості. 

4. Урок-інтерв’ю, наприклад, «Екологічні групи рослин», 7 клас, на якому 

учні брали інтерв’ю у рослин різних екологічних груп про умови у яких ті росли 

та заходи по збереженню видового розмаїття (звичайно, рослинами були учні за 

бажанням). 

5. Урок-репортаж, наприклад, «Сезонні явища у житті птахів. Перельоти 

птахів», 8 клас, де учні від імені різних перелітних птахів ведуть репортажі про 

зміни життя в різні сезони. 

6. Урок-«жива газета», наприклад, «Листок – бічна частина пагона. Будова і 

різноманітність листків», 7 клас, під час якого учні розглядають різноманітні 

форми листкових пластинок, неначе читають все в газеті, так як знаючи будову 

листків, можна «прочитати» як живе чи жила рослина. 

7. Урок-природничий журнал, наприклад, «Різноманітність комах», 8 клас 

для проведення якого готується багато карток із зображенням комах різних рядів, 

за допомогою яких вивчається їхня різноманітність, а при систематизації знань 

учні складають із карток «міні-журнали», поєднуючи комах згідно рядів, до яких 

вони належать. 

Уроки, що спираються на фантазію: 

1. Урок-казка; наприклад, «Будова крові. Формені елементи крові», 9 клас, 

під час якого учні здійснюють віртуальний рух клітин крові по судинах у вигляді 

еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів, які казково розповідають про свої 

функції. 
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2. Урок-сюрприз; наприклад, «Значення водоростей у природі та житті 

людини», 7 клас в результаті якого, розглянувши роль водоростей, учні 

отримують сюрпризи у вигляді солодощів: шоколадних цукерок, мармеладу та 

морозива, у виготовленні яких використовувалась сировина із водоростей. 

3. Урок-подорож; наприклад, «Одномембранні органели клітини», 10 клас 

коли учні «подорожують» по клітині, перескакуючи із органели на органелу, 

вивчаючи будову та функції кожної з них. 

Уроки у формі змагань та ігор: 

1. Урок-конкурс; наприклад, «Характеристика тканин», 9 клас, під час якого 

учні, працюючи в групах, вивчаючи будову і функції тканин людини, 

характеризують їх так, неначе це конкурс, в результаті якого перемагає група, яка 

дасть вичерпну відповідь. 

2. Урок-естафета; наприклад, «Клас Кісткові риби. Загальна характеристика 

класу, особливості процесів життєдіяльності», 8 клас, під час якого учні вивчаючи 

кісткові риби, передають із рук в руки муляж риби, неначе естафетну паличку, 

розповідаючи цікаву інформацію про них. 

3. Урок-дуель; наприклад, «Будова клітин прокаріотів і еукаріотів», 10 клас 

коли учні, поділившись на дві групи, характеризують подібності та відмінності 

клітин прокаріотів та еукаріотів, як на дуелі, «вбиваючи» один одного все новими 

і новими знаннями. 

4. Урок-кросворд; наприклад, «Сільськогосподарські, лікарські, декоративні 

рослини» 7 клас, у ході якого учні розгадують декілька кросвордів різних типів. 

5. Урок-вікторина. наприклад, «Клас Дводольні», 7 клас на якому учні 

задають жартівливі або просто цікаві запитання про квіткові рослини, які ростуть 

на планеті. 

Інтегровані уроки: 

Уроки, на яких використовуються знання з інших шкільних дисциплін та 

різноманітних галузей народного господарства. Наприклад, «Види м’язів. 

Механізм м’язового скорочення. Сила м’язів» 9 клас, для вивчення чого необхідні 

знання із фізики, хімії, історії. 

Уроки з елементами історизму: 

1. Урок про вчених, наприклад, «Історія вивчення клітини», 10 клас, на 

якому у хронологічному порядку розглядається вклад вчених світу у вивченні 

клітини. 

2. Урок-історичний огляд, наприклад, «Короткий нарис з історії розвитку 

біологічної науки», 10 клас. 

3. Урок – портрет. наприклад, «Г. Мендель. закони успадкування», 11 клас, 

на якому дається біологічний портрет Грегора Менделя. 

Трансформовані традиційні уроки: 

1. Урок-лекція-парадокс; наприклад, «Адаптації як результат еволюційного 

процесу», 11 клас де учні, слухаючи лекцію про різноманітні пристосування у 
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рослинному і тваринному світі, які на погляд учнів не повністю мали логічне 

пояснення. 

2. Урок-парне опитування, наприклад, «Будова і функції скелетних м’язів», 

9 клас під час якого учні попарно (один запитує – інший відповідає, потім 

навпаки) характеризують групи м’язів людини, які прикріплені до кісток і завдяки 

яким здійснюються різноманітні рухи людини в просторі. 

3. Урок-експрес-опитування, наприклад, «Характеристика класів і окремих 

родин», 7 клас, на якому кожен ряд учнів у класі відповідає на численні запитання 

короткими відповідями. 

Рівень активності учнів на уроках залежить від використання на уроках 

методів, методичних прийомів і засобів навчання. Вибір методів, прийомів і 

засобів навчання, що підвищують ефективність навчальної діяльності школярів є 

однією з найважливіших вимог до уроку біології.  

Все це дає можливість у міру оволодіння біологічними поняттями створити 

необхідну базу для їх подальшого використання, озброєння школярів 

навчальними вміннями, включити їх в пізнавальну діяльність. 
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Застосування кейс-методу на уроках хімії  
 

Наумова Юлія Миколаївна, 

учитель хімії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «вчитель-методист» 

 

Найважливіше завдання цивілізації –  

навчити людину мислити.  

Едісон Т.  
Сьогодні, в період переходу від індустріальної до інформаційної культури, 

що відрізняється такими рисами, як інтегрований характер, гнучкість, мобільність 

мислення, толерантністю і тісною комунікацією на всіх рівнях, перед освітою 

постає завдання – підготувати людину, що відповідає цій новій культурі. 

У зв’язку з цим у сучасній дидактиці все більш затверджується діяльнісний 

компетентнісний підхід, суть якого зробити дитину активним співучасником 

навчального процесу. Уміння володіти знаннями, застосовувати їх на практиці, 

інтерпритувати, виражати своє відношення до них – ось ключова ціль педагога у 

роботі з учнями, що визначає розвиток дітей. Для досягнення даної цілі у своїй 

практиці вчителі застосовують різні методи, одним з яких є так званий кейс-метод 

або метод конкретних ситуацій.  

Суть його в тому, що учням пропонують інформаційний модуль невеликого 

об’єму, який складається вчителем на основі різноманітних життєвих ситуацій, 

взятих із інтернету, літератури, ЗМІ чи рекламних пропозицій. Ключова умова 

успішного кейсу – наявність суперечливої, проблемної ситуації, яка обов’язково 

повинна бути цікавою учням, а також наявність у цих учнів хоча б базових знань 

по темі кейса. При цьому сама проблема не має однозначного рішення. 

Після правильно поставленого завдання і підготовки кейсу, необхідно 

організувати діяльність учнів по вирішенню проблеми. Робота в режимі кейс-

методу передбачає групову діяльність. Безпосередня ціль методу – спільними 

зусиллями кожна група учнів аналізує ситуацію – case, і виробляє практичне 

рішення. В результаті організовується діяльність по оцінці запропонованих 

рішень і вибору кращого в контексті поставленої проблеми. 

Головним завданням методу є навчання учнів здатності справлятися з 

такими унікальними та нестандартними ситуаціями, які вимагають знань з 

багатьох наук (міжпредметні зв’язки), які, як правило, виникають в реальному 

житті. При цьому акцент робиться не на отриманні готових знань, а на їх 

вироблення, на співпрацю вчителя та учня.  

Таким чином, освітня діяльність в режимі кейс-методу орієнтована на:  

1) формування і розвиток інформаційної компетентності; 

2) розвиток навичків впорядкованого, структурованого мислення, 
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орієнтованого на вміння працювати з інформацією; 

3) виховання культури обміну думками, толерантної поведінки. 

Проблема впровадження методу case-study у навчальний процес є вельми 

актуальною, що обумовлюється двома тенденціями:  

- перша витікає із загальної спрямованості розвитку освіти, її орієнтації не 

стільки на отримання конкретних знань, скільки на формування професійної 

компетентності, умінь і навиків розумової діяльності, розвиток здібностей особи, 

серед яких особлива увага приділяється здатність до навчання, зміни парадигми 

мислення, умінню переробляти величезні масиви інформації; 

 - друга витікає з розвитку вимог до якості фахівця, який повинен володіти 

також здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях, відрізнятися 

системністю і ефективністю дій в умовах кризи  

Нижче наведені приклади розробок кейсів, які можуть бути використані на 

уроках хімії та позаурочний час. 

 

Література: 
1. Журнал “Наука и жизнь”, №5, 2014 — Загадки “космического” пламени. 

2. Осадченко І. Різнорівнева ефективність застосування ситуаційної методики 

навчання у ВНЗ /І. Осадченко\Педагогічна на- ука: історія, теорія, практика, 

тенденції розвитку.2010.№1.С.67-71. 

3. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / [Сидоренко А.,Лобода В., 

Фурда А. и др.]; под ред.Сурмина Ю. – К.: Центр инноваций и развития, 2002. – 

286 с.  

Додаток А 

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ 

Тип кейсу: навчальний 

Зміст кейсу: 

На початку XX століття з Нью-Йоркського порту в відкритий океан вийшла 

яхта-красуня. Її власник, американський мільйонер, витратив на будівництво 

велику кількість грошей, щоб здивувати світ. Корпус був зроблений з дуже 

дорогого на той час металу, пластини якого були скріплені мідними заклепками. 

Це був сяючий срібним блиском корабель, усіяний золотистими головками 

заклепок! Однак через деякий час обшивка корпуса почала розходитись, а пізніше 

яхта затонула. 

Завдання: 

1. З якого металу був зроблений корпус яхти?  

2. Що сталось з яхтою? Запропонуйте свій спосіб врятування яхти. 

3. Дослідіть свою квартиру, будинок і виявіть, де можуть знаходитись два метали, 

що піддаються тому ж виду корозії, що і в описаному випадку? 

4. Зробіть класифікацію антикорозійних покриттів на основі областей їх 

застосування.  
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Інформаційний матеріал 

Корозією металів називають їх руйнування внаслідок хімічної або 

електрохімічної взаємодії з зовнішнім середовищем. 

Хімічна корозія – процес руйнування металів, що відбувається в середовищі 

сухих газів або в рідинах, що не проводять електричний струм. Хімічній корозії 

піддаються поверхні корпусних конструкцій при стиканні з нафтопродуктами, 

сіллю, вугіллям та іншими мінералами. 

Електрохімічна корозія – процес руйнування металу при стиканні його з 

рідинами, що проводять електричний струм (електролітами). Сутність цього виду 

корозії полягає в наступному: при розміщенні в розчині електроліта двох металів 

різної активності, між ними починає протікати електричний струм від більш 

активного металу (аноду) до менш активного (катоду). Процес супроводжується 

руйнуванням анода. Морська вода являється електролітом, стальна (чи з іншого 

металу) зовнішня обшивка корпуса – анодом, а кріплення, бронзові втулки або 

бронзові заклепки та ін. – катодом. Створюється гальванічна пара і чим далі 

знаходяться метали в електрохімічному ряді напруг, тим швидше відбувається 

корозія.  

Методами боротьби з корозією корпуса корабля являються: вибір металу, що 

має найбільшу стійкість до корозії в певних умовах експлуатації корабля; 

застосування легованих сталей (стійких до корозії); нанесення на поверхню 

металу різноманітних покриттів з інших металів, стійких до корозії – 

гальванізація, металізація і плакірування (частіше за все – цинком, нікелем, 

хромом та ін.), лакофарбові покриття, а також виключення контактів стальних 

конструкцій з деталями з інших сплавів, в першу чергу з кольоровими металами. 

Найбільш ефективним засобом боротьби з корозією корабельного корпуса 

являється електрохімічний спосіб, що полягає в установленні в місцях 

передбачуваного короійного руйнування протекторів – металічних накладок з 

магнієво-алюмінієвого сплаву або цинку (більш активного металу, порівняно з 

металом, який захищають). При цьому більш активний метал стає анодом, тому 

він розчиняється.  

 

Додаток Б 

ВОГОНЬ І КОСМОС 

Тип кейсу: навчальний 

Зміст кейсу: 

Багато з тих, хто дивився культовий американський фільм “Зіркові війни”, 

памятає вражаючі кадри з вибухами, язиками полум’я, палаючими уламками 

корабля, що розлітаються у всі боки. Чи може ця картина повторитися в 

реальному космосі? У просторі, позбавленому повітря? 
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Кадр з фільму "Зіркові війни. Епізод IV: Новая надія».  

Завдання: 

1. Чи вірно режисер Джордж Лукас зобразив апокаліптичний вибух космічної 

станції, який ви бачите на малюнку? 

2. Чи може горіти сірник у космічному кораблі? Намалюйте схему форми його 

можливого полум’я. 

3. Чи може горіти сірник у відкритому космосі? 

4. Які речовини забезпечують процес горіння? Наведіть приклади речовин, що 

можуть горіти в безповітряному просторі. 

Інформаційний матеріал 

Що таке горіння? Це хімічна реакція окиснення з виділенням великої 

кількості тепла і утворення розжарених продуктів згорання, які ми спостерігаємо 

у вигляді світного конуса. Процес горіння може відбуватись лише при наявності 

горючої речовини, кисню (або іншого окисника) і при умові, що продукти горіння 

відводяться із зони горіння. 

Якщо говорити про полум’я на Землі, то краплеподібну форму йому надає сила 

тяжіння. Під її дією легші гази, нагріті в полум’ ї, піднімаються вгору, а на їх місце 

втягується потік важчого холодного повітря. Це явище, що називається 

конвекцією, забезпечує хімічну реакцію горіння необхідним окисником -киснем. 

В невагомості нема різниці між легким та важким газом, нема верху і низу. А це 

означає, що полум’я буде розтікатись від сірника рівномірно у всі боки і мати 

вигляд сфери. При чому, достатньо холодної, тому що кисень буде надходити до 

місця горіння лиш за рахунок дифузії. Відсутність конвекції неминуче призведе 

до затухання відкритого вогню. Повітря біля нього насичується продуктами 

горіння настільки, що молекули кисню не можуть протиснутись крізь цю хмару, і 

вогонь гасне сам собою. Тому на космічних кораблях і орбітальних станціях при 

загоряннях, в першу чергу, відключають систему штучної циркуляції повітря.  

 У космосі будуть горіти речовини, які містять у собі окисник і горючу 

речовину. Наприклад, це може бути суміш калій перманганату та алюмінію, 

ацетилену та кисню.  

Головка сірника містить багатокомпонентну суміш, основними 

компонентами якої є бертолетова сіль та калій дихромат, а також горючі речовини 

– сірку та фосфор сульфід.  
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Використання методу проектів для розвитку природничої 
обдарованості  

 

Цепух Ірина Валеріївна, 

учитель біології, хімії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 

В даний час надзвичайно актуальне розмова про пошук нових педагогічних 

технологій, методів і засобів навчання, які б відповідали впроваджуються 

підходам до відбору змісту освіти. Однією з широко відомих педагогічних 

технологій, що зараховуються до порівняно новим, є метод проектів. 

У педагогіці проектна діяльність розглядається як спосіб організації 

педагогічного процесу, заснованого на взаємодії, співпраці та співтворчості 

педагога і вихованців у ході поетапної практичної діяльності по досягненню 

намічених цілей. 

Відповідно до зазначених визначеннями і різними описами методу проектів 

виділимо його характерні риси: 

• Співпраця і співтворчість усіх суб’єктів педагогічного процесу, при 

орієнтації на самостійність учнів; 

• Використання комплексу знань і навичок з різних сфер; 

• Відповідність поставлених проблем реальним інтересам і потребам 

вихованців; 

• Чітка послідовність етапів реалізації проекту та роботи над ним; 

• Творча спрямованість, стимулювання самореалізації і самоактуалізації 

особистості; 

• Спрямованість на практичний, соціально-значимий результат. 

В сучасній біологічній освіті застосовуються різні види проектів. За рівнем 

інтеграції розрізняють проекти із залученням тільки змісту досліджуваного 

предмету та проекти, які враховують зміст багатьох навчальних предметів. За 

кількістю учасників виділяють індивідуальні, парні, групові та колективні. За 

способом переважаючої діяльності учнів виділяються дослідницькі, ігрові, творчі, 

практико-орієнтовані проекти. 

Головні умови організації роботи над проектом: 

• Професіоналізм учителя, знання ним особливостей проектної методики, 

усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної 

діяльності. 

• Навчання учнів та оволодіння ними технологією проектної діяльності 

(уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати 

власну діяльність і діяльність своїх товаришів). 
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• Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень 

володіння знаннями з біології та загальнонавчальними, інтелектуальними 

вміннями. 

• Започаткувавщи спільну роботу варто доводити її до кінця, поетапно 

узгоджуючи проміжні результати дослідження з учителем. 

• Наявність інформації про хід реалізації проекту. 

Основні структурні елементи виконання проекту: 
1. Визначення мети проекту й постановка проблеми 

2. Складання плану виконання проекту (терміни, коло учасників, форми 

презентації) 

План реалізації: 

• Організація груп і розподіл завдань між групами або в самій групі; 

• Визначення джерел інформації, її збирання; 

• Аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез; 

• Підбиття підсумків,оформлення результатів у письмовій формі; 

• Проведення презентацій різних проектів (форма звіт, круглий стіл, прес – 

конференція). Широке застосування учнями стіннівок, альбомів, плакатів, 

фото матеріалів; 

• Загальне обговорення результатів дослідження. 

Вимоги:  
1. Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути 

запропонована вчителем. Тема для всього класу повина бути одна, але 

шляхи її розв’язання у кожній групі будуть різні. роект варто зробити 

значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.  

2. Робота над проектом має дослідницький характер. Проект має бути 

педагогічно значущим, тобто в процесі цого здійснення учні одержують 

нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь.  

3. Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями 

мною та учнями. У той же час передбачає, в разі потреби, коригування і 

зміни.  

4. Проек рекламується у рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення 

мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної 

значущості.  

5. Проект реадістичний, має визначену практичну значащість, зорінтований 

на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем. 

Етапи проектування: 

1. Початковий 
Розробка основних ідей, збирання і аналіз данних. 

2. Етап розробки 
Вибір виконавця ( одного чи декількох), формування команди, розподіл 

обов’язків, планування роботи, розробка змісту етапів, корекція з боку вчителя. 
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3. Етап реалізації проекту 
Накопичення всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка 

наочного, графічного матеріалу. Контроль і кореагування проміжних результатів, 

співвідношення їх з метою, керування координація учнів. 

4. Завершення проекту 
Представлення і захист проекту в класі, на конференції. Оцінювання і 

підбиття підсумків. Обговорення результатів проекту, яких пізнавальних і 

моральних якостей набули цого учасники, таким чином, під час роботи над 

проектом дуже важливо дотримуватись поетапності: 

• Задум, визначання мети, формування робочих груп 

• Планування розподіл ролей 

• Прийняття рішень 

• Виконання проекту 

• Опис, оформлення проекту 

• Захист проекту 

• Оцінка результатів  

Перед розробкою кожного проекту вчителем чітко визначається мета та 

очікувані результати, час на створення цього проекту та розподіляються обов’язки 

при розробці проекту.  

В практичній діяльності вчителя має місце системне впровадження 

декількох видів проектів на уроках біології та в позаурочний час. Навчально-

ігрові проекти сприяють розвитку у учнів ділових соціальних відносин, вміння 

спілкуватись між собою, працювати й співпрацювати в групі, виконувати 

колективні завдання. Прикладами таких проектів можуть бути уроки-подорожі, 

уроки-експедиції, суди, семінари, конференції, диспути. Навчальні пізнавальні 

проекти передбачають створення проблемних ситуацій та активну пізнавальну 

діяльність учнів, що сприяє самоосвіті та саморозвитку. Прикладами таких 

проектів можуть бути розв’язання проблемних ситуацій, наприклад, виявити 

позитивні та негативні наслідки осушування боліт, діяльність електростанцій в 

житті та господарській діяльності людини, порівняти скелети земноводних та 

плазунів. Практично-орієнтовані навчальні проекти спрямовані на конкретний 

практичний результат та пов’язані з соціальними цінностями учнів: створення 

планів місцевості, створення проектів «Газони та парки в оптимізації екологічної 

ситуації в сучасному промисловому місті», «Утилізація твердих побутових 

відходів – проблема великих місць», «Значення заказників та пам’яток природи в 

економічній мережі України», «Заповідні території – еталони природи». Учні 

мають одержувати достатню кількість інформації та вчитися використовувати її у 

своїй практичній діяльності. 

Одним з найважливіших завдань школи є виявлення в учнів задатків до 

певного виду діяльності та створення умов для її розвитку у відповідні здібності. 

При цьому слід ураховувати те, що учні мають різні задатки. Деякі учні із 

задоволенням оволодівають знаннями, які їм подають у готовому вигляді. Інші ж, 
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навпаки, прагнуть здобувати знання не з вуст вчителя, а в ході самостійних 

пошуків, велике задоволення вони одеожують від власних спостережень за 

перебігом певного явища або процесу. Від того, що вони можуть впливати на хід 

подій та робити власні висновки. 

Проектна форма роботи має позитивні переваги: 

• дозволяє вдосконалювати знання, вміння і навички учнів; 

• формує всі види компетентностей особистості учня – соціальну, 

полікультурну, пізнавальну, комунікативну та інформаційну, самоосвіту та 

саморозвиток;  

• має особистісно-орієнтовану спрямованість; 

• розвиває навички роботи в групі; 

• розвиває навички поведінки в суспільстві під час розв’язання проблемних 

питань; 

• підвищує відповідальність за роботу команди і роботу в команді;  

• вчить находити та генералізувати інформацію; 

• розширює для вчителя можливості навчально-виховного процесу. 

Робота над проектом підвищує інтерес до науки біології, поглиблює знання, 

спонукає до пошуку в дослідницькій роботі, залучає комп’ютерні технології, 

інтегрує в собі проблемний підхід, групову, дослідну, презентативну, пошукову 

форми роботи. 

При ознайомленні з характерними особливостями (активність і 

самостійність учнів, практична спрямованість, відповідність тим проектів 

інтересам учнів) методу проектів стає очевидним його спрямованість на 

соціалізацію особистості і, як наслідок, розвиток соціальної компетентності. Це 

дозволяє нам зробити висновок, що метод проектів має бути більш повно 

використаний у педагогічній діяльності, спрямованої на розвиток соціальної 

компетентності і отримати максимально широке застосування в сучасній школі. 
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Засоби розвитку уваги, мислення, пам’яті в процесі  
педагогічної діяльності 
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Пам’ять – це мідна дошка, покрита буквами,  

які час непомітно згладжує, якщо  

часом не відновлювати їх різцем. 

Джон Локк 
Пам’яттю користуються від народження, про що свідчить можливість 

вироблення умовних рефлексів (відповідь на положення під час годування). 

Дитина у два місяці впізнає матір. Ця нерозчленована реакція згодом, з розвитком 

інших пізнавальних процесів і накопиченням досвіду, вдосконалюється. 

Наприкінці першого півріччя впізнавання поширюється на все оточення і 

доповнюється відтворенням образу предмета. Дитина шукає зниклий з поля зору 

предмет, а згодом і названий предмет. Образна пам’ять з’являється у виразній 

формі на восьмому місяці життя. 

Засвоєння мови в ранньому дитинстві розширює можливості пізнавальної 

діяльності, сприяє розвиткові словесно-логічної пам’яті. Пам’ять набуває більшої 

стійкості й міцності, тривалішим стає зберігання запам’ятованого. Ще домінує 

мимовільна пам’ять, однак уже з’являється довільне запам’ятовування. 

Для дошкільного дитинства характерний інтенсивний розвиток мимовільної 

пам’яті, чому значною мірою сприяє ігрова діяльність. Дошкільники починають 

відображати предмети не тільки за зовнішніми, а й за внутрішніми, істотними 

їхніми властивостями та зв’язками. Розвиток доцільної діяльності й мови 

поступово зумовлює виникнення і початкове формування довільної пам’яті. Це – 

головне надбання дошкільного віку, що відкриває шлях до навчальної діяльності в 

школі. Розвиток мови сприяє засвоєнню абстрактних положень і закономірностей, 

приводить до формування поняттєвого логічного мислення – друга умова 

готовності до школи. 

У школярів 5-7 класів розвиваються всі види пам’яті. Але особливо 

інтенсивно формується словесно-логічна пам’ять як умова й результат успіхів у 

навчанні. Відомо, що в знаннях, якими оволодівають молодші школярі, переважає 

матеріал конкретний, а не абстрактний. Однак вивчаючи природничі предмети, 

вони ознайомлюються з причинними зв’язками, простими узагальненнями. 

Проте довільна пам’ять у дітей ще достатньо не сформована. Тому учні 

молодших класів стикаються з труднощами, не вміють проконтролювати 

осмислення матеріалу, перевірити себе. Вихід вони бачать у механічному 

заучуванні. Нагальною потребою для них є засвоєння прийомів логічного 
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запам’ятовування. Тому треба вчити дітей розрізняти у своїй роботі завдання 

розуміти матеріал і завдання його запам’ятати, поступово виробляти досконаліші 

прийоми заучування. 

Процес запам’ятовування в них ще розгорнутий, тому, приділяючи увагу 

одному, вони не можуть одночасно займатися іншим. Формування навичок і 

вмінь удосконалює та згортає цей процес, розвантажує свідомість, і в молодших 

школярів з’являється можливість поєднувати різні завдання. 

Подальший розвиток мимовільної й довільної пам’яті відбувається 

в підлітків у процесі оволодіння складнішою системою знань. Перехід від 

елементарних понять до вивчення законів природничих і суспільних наук сприяє 

тому, що учні цього віку переходять від конкретно-логічної до абстрактно-

логічної пам’яті. Завдання в тому, щоб навчити підлітків швидко здійснювати 

аналіз і синтез тексту, розуміти зміст, головні факти, робити висновки. У міру 

формування в учнів уміння розуміти, осмислювати матеріал удосконалюється 

також їхня логічна пам’ять, спочатку мимовільна, а потім і довільна. Існує 

залежність формування вміння запам’ятовувати від формування вміння розуміти 

матеріал. Загальне оволодіння цими вміннями сприяє продуктивності логічної 

пам’яті, особливо абстрактно-логічної й довільної. 

Для розвитку абстрактно-логічної пам’яті у старших школярів характерний 

високий рівень оволодіння складною системою узагальнених умінь розуміння і 

запам’ятовування. Це відкриває можливість подальшого розвитку абстрактно-

логічної пам’яті учнів, формування таких прийомів, які допомагають 

запам’ятовувати складні системи фактів, понять, законів, їхнього пояснення й 

доведення. 

Отже, пам’ять потрібна для засвоєння нових знань, а набування їх сприяє 

вдосконаленню пам’яті. Тому цей процес не завершується у старшому шкільному 

віці: удосконалення пам’яті триває і в дорослих завдяки професійному навчанню. 

Зростання самостійності в навчальному процесі збільшує роль довільного 

запам’ятовування, абстрактно-логічної пам’яті студентів. 

Далі в період пізньої юності загальний розвиток пам’яті відбувається в тісній 

взаємодії з мисленням, досягаючи максимальних значень. Мислення в цей період 

значно відстає від рівня розвитку пам’яті, що знижує ефективність 

запам’ятовування і зберігання, бо засвоюваний матеріал належно не 

опрацьовується. Першою умовою нових досягнень є подальша інтелектуалізація 

процесів пам’яті, що сприяє інтенсивнішому розвиткові мислення. У взаємодії 

розвитку пам’яті та мислення помітна пульсація змін, які чергуються між собою. 

Піки максимумів розвитку пам’яті готують основу для подальшого розвитку 

мислення, а пікові значення змін у мисленні створюють сприятливі умови для 

нових зрушень у розвитку пам’яті. 

Однак розгортання процесів переробки інформації потребує спеціалізації 

навчання і продуктивної діяльності, тобто природного обмеження потоків 

інформації й підвищення компетентності суб’єкта. Особливо великого значення 
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набуває уміння самостійно працювати з книгою, словником, довідником, складати 

плани й реферувати спеціальні матеріали, вести конспекти й дослідження на 

професійному рівні. 

Уже в зрілому віці розвиток пам’яті тісно пов’язаний з професійною 

діяльністю, спочатку з практичним засвоєнням знань і вмінь, яких потребує 

виконання обов’язків, а потім фаховим зростанням. Ініціативна, творча робота 

вимагає величезного досвіду і безперервного засвоювання нових знань, високої 

лабільності процесу відтворення відомостей, що зберігаються в пам’яті. Отже, 

зростає мотивація до діяльності, підвищуються компетентність та інтерес, 

відбувається становлення професійної майстерності особистості. 

У похилому віці продуктивність пам’яті дещо знижується. Однак посилення 

мотивації у виробничій діяльності й наявність значного досвіду компенсують 

потреби в даних пам’яті для продуктивної праці. 

Доведено, що розвиток пам’яті залежить від того, як забезпечено управління 

цим процесом. Педагоги мають створювати умови, що пришвидшують навчання, 

дають змогу краще засвоїти і зберегти в пам’яті знання. Особистість тільки тоді 

матиме вагомі успіхи, коли буде достатньо наполегливо докладати зусиль до 

запам’ятовування необхідного якнайбільше, загалом і в деталях. Пам’ять 

погіршується від неповного її використання. 

Розвиток пам’яті насамперед залежить від зацікавленого включення 

особистості в продуктивну діяльність, зокрема навчальну, спрямовану на 

самостійне пізнання світу або досягнення нових результатів діяльності. Що 

вагоміші мотиви супроводжують діяльність суб’єкта, то успішніші результати 

запам’ятовування. При цьому запам’ятовування є результативним незалежно від 

того, чи було поставлено мету запам’ятати. 

Розвиток пам’яті нерозривно пов’язаний з вихованням самої особистості. 

Для розвитку пам’яті в учнівської молоді треба виховувати передусім позитивні 

мотиви навчання і праці, любов до знань і трудової діяльності, зацікавленість у 

результатах діяльності та почуття відповідальності за виконання своїх обов’язків. 

Тільки повноцінна діяльність особистості сприяє розвиткові доброї пам’яті. 

Зацікавленість, активне ставлення до діяльності сприяють мимовільному 

запам’ятовуванню. 

Важливим для запам’ятовування є перше враження, його якість і глибина. 

Воно посилюється комплексним сприйняттям об’єкта різними органами чуття. 

Всю інформацію органи чуття мають сприймати як щось змістовно ціле й 

значуще, логічно пов’язане. Краще, якщо вона є предметом активної діяльності, 

зацікавлених роздумів, розумової переробки: виокремлення головного, істотних 

зв’язків, структурування, аргументації тощо. 

Легко й надійно запам’ятовується новий матеріал, пов’язаний з попереднім 

досвідом, коли він його чимось доповнює і збагачує, розширює можливості 

діяльності особи. Ефект запам’ятовування значно посилюється, якщо інформація 

є для суб’єкта необхідною, пов’язана з метою його діяльності, становить певний 
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інтерес. Наприклад, готуючись до польоту і вивчаючи заданий маршрут, штурман 

не тільки визначає й обчислює основні етапи і контрольні пункти шляху, а й без 

спеціальних зусиль добре запам’ятовує найважливіші орієнтири, супровідні 

ознаки, які допоможуть надійно ідентифікувати його з місцевістю, показниками 

приладів тощо. Така мобілізація пам’яті пояснюється тим, що в польоті всі 

відомості можуть виявитися дуже потрібними й важливими і без них не можна 

якісно виконати завдання. Незнання цих відомостей може призвести навіть до 

аварії. 

Розвитку пам’яті сприяють постійні тренування. Регулярна й напружена 

робота пам’яті стає звичкою, створює умови для формування продуктивної 

пам’яті. Тренування не має бути ізольованим актом, штучним повторенням того 

самого. Тренуючи пам’ять, щоразу потрібно виявляти наполегливість, волю та 

впевненість, постійно домагаючись поліпшення результатів запам’ятовування. 

Необхідною умовою ефективного запам’ятовування є дотримання певних 

правил. Запам’ятовувати треба в доброму настрої й на «свіжу голову», коли ще не 

настала втома. Під час запам’ятовування не треба чергувати матеріал, близький за 

формою і змістом. Потрібно опрацьовувати інформацію для запам’ятовування, 

порівнюючи різні відомості, спираючись на асоціації (смислові й структурні), 

виокремлюючи опорні сигнали («вузлики на пам’ять»). Потрібно творчо 

застосовувати мнемотехнічні прийоми, штучно наділяючи інформативний 

матеріал смисловими зв’язками, змістом, значенням, залучаючи різні види 

пам’яті. 

Головний сенс мнемотехнічних прийомів у тому, що матеріал 

запам’ятовування глибше аналізують, структурують і більше осмислюють. 

Зокрема, запам’ятовуючи історичні дати, можна використати порівняння за 

подібністю і контрастом з відомими подіями, запам’ятовуючи іноземні слова - з 

уже засвоєними словами або зі словами рідної мови тощо. 

Засвоєння понять та іншої інформації в процесі багаторазового повторення 

створює базу для подальших асоціацій з новим матеріалом запам’ятовування. 

Тому на початкових етапах навчання, коли нову інформацію нема з чим 

пов’язувати, виникають значні труднощі й доводиться багато разів повторювати, 

щоб добре запам’ятати. Оволодіння поняттєвим апаратом і знаннями певної галузі 

значно збільшує можливості швидкого й міцного запам’ятовування нової 

інформації завдяки смисловій пам’яті. 

Способом поліпшити пам’ять людини є формування вміння запам’ятовувати 

й відтворювати. Пам’ять розвивається тренуванням і наполегливою працею, 

спрямованою на запам’ятовування, тривале збереження, цілковите й точне 

відтворення. 

Часто пропонують такі вправи для кращого запам’ятовування: 

Уважно подивіться на знайомий предмет, потім, заплющивши очі, образно 

уявіть його собі в дрібницях. Розплющивши очі, ще раз погляньте на нього і 

зазначте, які деталі ви випустили. 
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Вивчений предмет спробуйте намалювати з пам’яті. Потім виявіть те, що 

забули намалювати. 

Опишіть з пам’яті риси добре знайомої людини. Спостерігаючи за цією 

людиною під час зустрічі, уточніть непомічені риси її обличчя. 

Подивіться на 7-15 дрібних предметів, опісля з пам’яті опишіть їхній вигляд. 

Спробуйте добре роздивитися предмет, який падає. Потім опишіть його 

якомога точніше. 

Огляньте кімнату, запам’ятайте, що в ній розміщено. Потім заплющіть очі й 

уявіть образ побаченого до дрібниць. 

Згадайте голос та інтонацію фрази знайомої вам людини і спробуйте із 

заплющеними очима уявно знову почути її. Потім повторіть фразу вголос, а під 

час зустрічі з цією людиною порівняйте «оригінал» з імітацією. 

Ці вправи розвивають пам’ять: образи об’єкта спостереження швидко 

запам’ятовуються і тривалий час зберігаються в пам’яті, водночас 

удосконалюється здатність уявляти, аналізувати об’єкт з пам’яті без особливих 

зусиль волі. 

Не менш важливим у розвитку пам’яті є формування вміння запам’ятовувати 

й відтворювати, засвоєння раціональних прийомів запам’ятовування, контролю та 

розуміння. Основні прийоми довільного запам’ятовування такі: 

1. Треба чітко визначити мету, завдання запам’ятовування. Мнемічне 

завдання полягає в чіткому формулюванні того, що і як треба запам’ятати та 

міцно закріпити. Якщо таке завдання спеціально не ставлять, то матеріал 

запам’ятовується значно гірше. Зокрема, під час дослідження одній групі ставили 

завдання запам’ятати матеріал, щоб відповісти наступного дня, іншій – 

запам’ятати надовго. Перевірку проведено через чотири дні, результати виявилися 

набагато кращими в другій групі – адже відомо, як швидко забувається матеріал, 

вивчений тільки для іспиту. 

2. У довільному запам’ятовуванні потрібно сформувати стійкі мотиви до 

запам’ятовування, набування знань, почуття відповідальності. Якщо людина 

належно не вболіває за справу, невідповідально ставиться до запам’ятовування, то 

вона швидко забуває те, що треба пам’ятати. 

3. Необхідною умовою запам’ятовування є розуміння матеріалу, утворення 

смислових зв’язків, якщо вони недостатні, та використання ефективних прийомів 

запам’ятовування. Незрозумілий матеріал, як правило, не зацікавлює й 

запам’ятовується гірше, ніж систематизований, зрозумілий. Для поліпшення умов 

запам’ятовування варто зробити матеріал зрозумілим і привабливим. 

Застосування того чи іншого способу запам’ятовування є довільним 

асоціюванням, пов’язуванням певних одиниць матеріалу, який треба запам’ятати. 

Щоб запам’ятати номер телефону, кожен якось кодує його цифрові значення, 

групує цифри з відомих дат, схожих номерів і складає смислове вираження. 

Допомагають запам’ятовувати й прийоми аналізу матеріалу: складання плану, 

порівняння, класифікація, групування, систематизація. Кожна людина виробляє 
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власні прийоми аналізу й асоціювання матеріалу для запам’ятовування. Крім 

залучення логіки і розуміння, така робота над матеріалом запам’ятовування дає 

змогу привернути увагу до нього, краще усвідомити та засвоїти. 

2. Важливою умовою ефективного запам’ятовування є сприятливий 

психічний стан для засвоєння нового матеріалу. Погано сприймає матеріал 

людина втомлена, роздратована, пригнічена. Відомі випадки осяяння пам’яті 

перед сном і після пробудження вранці. Позитивного ефекту досягають 

аутогенною стимуляцією пам’яті, що пов’язано з приведенням організму в 

актуальний стан і сприятливою дією механізму релаксації. 

5. Для кращого запам’ятовування і тривалого збереження потрібне 

повторення матеріалу в процесі заучування. Правильна організація повторень 

вимагає дотримування низки умов, зокрема розподілу повторень у часі. Перші 

повторення мають бути інтенсивнішими, оскільки забування матеріалу на початку 

відбувається швидше, а пізніше темп повторення може бути уповільнений. Однак 

не варто повторювати надто часто, багато разів поспіль, оскільки це зумовлює 

гальмування й утруднення під час утворення нервових зв’язків. Для успіху в 

повторенні матеріалу треба урізноманітнити інформацію, активізувати 

пізнавальну діяльність особистості. 

6. В управлінні розвитком пам’яті учнів важливе значення має врахування з 

боку вчителя їхніх індивідуальних особливостей. При цьому потрібно більше 

спиратися на переваги мнемічних властивостей особистості. 

Виховання пам’яті можна значно поліпшити, якщо до цього процесу 

залучити самих учнів. Зацікавившись, вони виявлятимуть прагнення до 

вдосконалення й самовиховання. 
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Формування обдарованої особистості через практичні заняття зі 
складання та розв’язування кросвордів, тестів, діаграм, 

написання рефератів, участь в інтелектуальних іграх-вікторинах 
 

Шулежко Ірина Володимирівна, 

учитель біології, хімії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Опрацьовуючи теоретичну базу поняття «обдарованість» мене зацікавила 

тема: «Формування обдарованої особистості через практичні заняття зі складання 

та розв’язування кросвордів, тестів, діаграм, схем та написання рефератів». 

Обдарованість – явище багатогранне і складне. Описати всі можливі шляхи 

його виявлення і розвитку не легко. Розповсюджена думка, що творчі здібності 

властиві будь-якій дитині, треба лише зуміти розкрити їх і розвинути. Це, 

безумовно, так. Таланти існують від великих і яскравих до скромних і 

малопомітних. 

Завдання, які стоять сьогодні перед школою, неможливо вирішити без 

оновлення методів навчання, без розробки нових, продуктивних навчальних 

технологій, до яких належать і прийоми критичного мислення. Вони як ніколи 

актуальні, бо спрямовані на підготовку таких громадян, які зможуть брати участь 

на високому інтелектуальному рівні у розв’язанні проблем, що постають перед 

нашим суспільством. Розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за 

часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного 

пристосування до нових політичних, економічних або інших обставин, без 

ефективного вирішення проблем, значна частина яких не передбачувана. 

 В роботі з обдарованими учнями я: 

• застосовую проблемний метод у навчанні; 

• проводжу самостійні роботи творчого характеру; 

• впроваджую розвивальні творчі ігри; 

• розв’язую творчі завдання. 

Також є широкий спектр позакласної роботи із розвитку творчих здібностей 

учнів. Це: 

• підготовка і участь школярів в олімпіадах; 

• дослідницька робота в МАН; 

• участь у гуртках, факультативах;  

• участь в інтелектуальних іграх; 

• робота над проектом; 

• участь у науково-практичних конференціях; 

• участь в Інтернет-олімпіадах. 
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На уроках хімії та біології в КЗ КОР «Фастівський інтернат-ліцей» я 

використовую індивідуальні, групові та фронтальні методи роботи. Індивідуальна 

робота або диференціальний підхід – насамперед це підготовка до олімпіад, 

написання рефератів та доповідей, написання науково-дослідницьких робіт. 

Залучення дітей до підготовки та проведення дослідницьких лабораторних та 

практичних робіт за програмою. Фронтальні, проблемні методи – семінари, 

дискусії, різні види ігор.  

На уроках звертаю увагу на навчальні реферати. Навчальні реферати – це, 

зазвичай, самостійна робота з поглибленого вивчення певної теми, яка 

розглядається лише як додаткова інформація на задану тему. При вивченні теми 

учні можуть продовжити розповідь вчителя, або ж ми влаштовуємо міні-семінари.  

На уроках біології в 7 класі при вивченні різноманітності класів тварин учні 

спочатку описують загальну характеристику класу, ряду, родини, потім 

вибирають одного із представника і детальніше про нього розповідають, саме 

основне і цікавинки, додаючи до реферату фото, а краще власні малюнки. 

(Додаток 1). 

 В роботі з обдарованими учнями потрібно використовувати кросворди. 

Кросворд – це головоломка, в основі якої лежать переплетені ряди клітин, які 

заповнюються словами із заданими значеннями. Кросворд має унікальну 

властивість дати можливість проявити себе, дозволяє самостійно відшукувати 

відповіді на поставлені питання, пізнавати світ на інтуїтивному рівні. 

Використання кросвордів дозволяє індивідуально та диференційовано підходити 

до учнів на уроці. Школярі за власним бажанням починають звертатися за 

допомогою до підручників, додаткових посібників та іншої літератури й 

Інтернету. Розв’язування кросвордів це – своєрідна «гімнастика розуму». Вони 

розвивають і тренують пам’ять, загострюють догадливість, виробляють 

настирливість, здатність логічно думати, аналізувати, порівнювати, виробляти 

вміння орієнтуватись в світі сучасної наукової інформації. (Додаток 2) 

Практичні заняття - це тривалий експеримент, який учні виконують в 

процесі здобування, закріплення і контролю знань. Вони проводять після 

вивчення якоїсь підтеми, теми або розділу. Учні виконують досліди на основі уже 

відомого їм матеріалу. Перед практичними роботами вони повторюють 

відповідний теоретичний матеріал, вивчають за підручником інструкцію по 

проведенню дослідів. 

Готуючи таке заняття потрібно підготувати обладнання, реактиви, посуд для 

кожного учня. Практичну роботу починаю з актуалізації знань, з техніки 

експерименту даної роботи. Кілька учнів інформують про хід роботи – 

обладнання, послідовність виконання операцій, хімізм процесів. Потім даю 

настанови щодо послідовності роботи та проводжу інструктаж з безпеки праці під 

час роботи. Спостерігаю за роботою учнів, щоб оцінити їх вміння і навички. Після 

виконання досліду кожний учень у зошиті для практичних робіт складає звіт. 

(Додаток 3,4) 
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Діаграма це графічне подання інформації, що виявляється при обговоренні 

двох текстів, що мають спільні та відмінні риси.інформація подається у формі 

двох або більше кіл, які накладаються одне на одне. Як приклад – це діаграма 

вена. Діаграма Вена, структурує матеріал, сприяє збереженню часу.  

Тест – це стандартизоване завдання, яке створюється з метою об’єктивно 

виміряти й оцінити рівень підготовленості учнів. Для кожного завдання відповіді 

розподіляються на вірні й невірні. При цьому наперед визначаються критерії 

правильності.  

Виділяються такі етапи діяльності в технології тестування:  

1. організаційний;  

2. мотиваційний (формування позитивного ставлення до тестових технологій 

педагогів та учнів, оволодіння учнями навичками роботи з різними видами 

тестів);  

3. змістовний (проведення власного тестування за певною процедурою);  

4. аналітичний (аналіз результатів тестування, оцінка рівня проведення 

тестування, внесення коректив у разі необхідності на окремих етапах);  

5. підсумковий (узагальнена оцінка проведеної роботи в цілому і кожного 

учасника тестування окремо, прогноз на майбутнє). (Додаток 5) 

Одна із найулюбленіших форм роботи – це участь в біолого-хімічних 

інтелектуальних іграх, адже мета їх будити в учнів інтерес до навчання, до 

пізнанавальної, дослідницької, пошукової, творчої діяльності; розвивати 

наполегливість, старанність, уважність, кмітливість, творчі здібності; виховувати 

силу волі, любов до знань, почуття відповідальності.  

Один із прикладів такої гри-конкурсу – це конкурс «Знавці природи» та 

«Хочу все знати». Розроблено 4 тури, які спрямовані на розвиток в учнів 

логічного мислення. Кожен тур тематичний – тварини, рослини, глобальна 

екологія, хімія.  

Структура гри: 
Організаційний момент 

Домашнє завдання 

Конкурс «Чи вірите ви що…» 

Конкурс капітанів:  

Конкурс «Наукова лабораторія» 

Письмовий конкурс (Додаток 6) 

Хімія – одна із найважливіших природничих наук, яка відіграє значну роль у 

створенні сучасної наукової картини світу. На кожному кроці ми бачимо 

необхідні в нашому житті предмет, виробництво яких неможливе без 

застосування хімічних знань. Чимало важливих хімічних процесів відбувається в 

живих організмах. Тож людям, які мріють присвятити своє життя медицині чи 

фармакології, металургії, нафтохімії, парфумерному або сільськогосподарському 

виробництву, украй потрібні ґрунтовні знання з хімії. 
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Організацію роботи з обдарованими учнями при вивченні хімії вбачаю у 

реалізації наступних напрямків: 

1. Вивчення характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки 

роботи з ними. Виявлення таких дітей. 

2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими 

дітьми. 

3. Організація роботи гуртків, спецкурсів, факультативів згідно з творчими 

потребами дітей. 

4. Позаурочна робота з обдарованими учнями. 

5. Проведення тижнів природничих дисциплін, до участі в яких залучати 

обдарованих дітей. 

6. Організація і проведення предметних олімпіад з хімії серед учнів 7-11 

класів. 

7. Проведення систематичної індивідуальної підготовки дітей до участі у 

міських та обласних олімпіадах з хімії та конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН. 

Хімію традиційно вважають «важким» предметом, що взагалі цілком 

обґрунтовано. Перешкоди, які виникають на шляху вивчення хімії в школі, можна 

звести до декількох ключових: 

1. відсутність інтересу до предмету; 

2. незнання хімічної термінології та номенклатури; 

3. невміння застосовувати знання з математики; 

4. невміння працювати з інформацією. 

Мій досвід роботи свідчить, що інтерес учнів до хімії як навчального 

предмета формується на початковому етапі її вивчення. Саме в цей період учні 

виявляють бажання відвідувати додаткові заняття, більше дізнаватися про 

захоплюючий світ хімічних сполук, про застосування хімічних знань у 

суспільному виробництві, про роль хімії в забезпеченні добробуту людини. У 

кожному класі знаходяться учні, які ставлять нестандартні для їх віку та рівня 

знань питання, а особливо питання практичного змісту, що потребують 

проведення хімічного експерименту. 

Моїми завданнями як вчителя хімії є допомогти учням визначити свої 

уподобання, розвинути здібності, створити умови для самореалізації.  

Щоб знайти талановитих дітей серед їх одноліток, пропоную 

семикласникам, які тільки почали вивчати цей предмет відвідувати заняття 

шкільного хімічного гуртка «Юний хімік». Школярі з цікавістю відвідують такі 

заняття, можуть навіть приходити на заняття всім класом. На заняттях гуртка учні 

знайомляться з хімічним обладнанням, відпрацьовують навички постановки 

хімічного експерименту, вивчають додаткову інформацію. Гуртківці є 

організаторами проведення традиціїних щорічних тижнів природничих 

дисциплін, хімічних вікторин, конкурсів, КВК, різних виховних заходів. Наш 
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хімічний гурток об’єднує учнів 7-11 класів. Учні старших класів виступають в 

якості консультантів і допомагають молодшим школярам.  

Велика увага приділяється другому етапу – поурочній роботі. Зазвичай такі 

учні вже засвоїли шкільну програму свого класу. Тому доцільним вважаю 

пропонувати їм індивідуальну програму, творчі задачі, досліди. Результативним 

виявилося включення таких дітей у роботу класу в ролі консультантів, 

дослідників при вивченні нового матеріалу, при підготовці додаткового 

матеріалу. Це дозволяє залишити учня в полі зору свого класу, сприяє його 

подальшому розвитку, систематизує знання, зміцнює його авторитет серед 

однолітків, привчає до самостійності й відповідальності. 

Також використовую нестандартні форми проведення уроків: проблемні, 

міжпредметні лекції, лекції-дослідження, семінари-дискусії, семінари-

дослідження.  

Широко використовує в поурочній роботі пошукові, творчі завдання для 

учнів, які можуть бути як індивідуальними так і груповими. Це може бути, 

наприклад, створення проектів. Тема такого завдання оголошується заздалегідь, 

розподіляють ролі в групі, план створення проекту, а завершується вся ця робота 

уроком-захистом. Беручи участь у проекті, діти не тільки здобувають і 

застосовують знання, а й розвивають комунікативні навички, навички 

самоконтролю, самооцінки, творчі здібності.Обдаровані учні, які випереджають у 

своєму розвитку однолітків, можуть з успіхом розробляти довготривалі 

проекти. Захист проекту – кульмінація всієї дослідницької роботи. У ході захисту 

проектів учні вчаться чітко і переконливо викладати інформацію, захищати свою 

точку зору, ставити питання, слухати один одного. Багатьом дітям такі виступи 

допомагають повірити у свої сили, у себе. 

Невід’ємною складовою роботи з обдарованими учнями є залучення їх до 

організації тижнів природничих дисциплін. Як правило, організаційним комітетом 

виступають учасники хімічного гуртка, саме вони пропонують план план тижня, 

розробляють сценарії виховних заходів. Традиційним заходми в нашій школі вже 

стали «Хімічні вікторини» та презентації хімічного кабінет молодшим школярам. 

Які, знову ж таки, дозволяють зацікавити дітей предметом, а також виявити 

обдарованих учнів. 

Індивідуальна робота з обдарованими учнями включає два основних 

компоненти: 

1) підготовка до олімпіад з хімії; 

2) підготовка до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

Індивідуальна програма підготовки залежить від кінцевої мети учня, його 

здібностей та особливостей характеру. При цьому враховуються інтереси дитини. 

Чим подобається займатися: теорією, експериментом? Який напрям у хімії 

викликає особисте зацікавлення? Що краще вдається? Намагаюся розвивати 

сильні сторони та поступово виправляти недоліки.  



 194 

На індивідуальних заняттях набувається досвід технічної творчості, 

розв’язуються задачі підвищеного рівня складності, формується здатність до 

творчої співпраці з учителем.  

У 8-9 класах пропоную учням олімпіадні задачі різних етапів олімпіад, 

пізнавальну літературу. Самостійність дитини має частковий характер. У 

десятому та особливо одинадцятому класах рівень самостійності зростає: учень 

уже здатен самостійно знаходити та опрацьовувати літературу, оволодівати 

технікою експерименту, формулювати й розв’язувати творчі задачі. Роль учителя 

зростає до якості наставника-консультанта, який допомагає учневі в розробці 

стратегії подальшого творчого розвитку. Набуття необхідних експериментальних 

навичок проводиться на базі шкільного кабінету хімії.  

У період підготовки звертається увага на вміння володіти собою, вміло 

користуватися здобутими знаннями в умовах конкуренції, стресу. Враховується 

вміння не тільки приймати перемогу, уникаючи «зіркової хвороби», а й 

витримувати невдачу, за будь-яких умов поважати однолітків-конкурентів. 

Важливим аспектом у підготовці олімпійця чи «манівця» є виховання порядності, 

формування переконання: найцінніша перемога – та, що здобута чесно, своїми 

силами.  

 

Додаток 1 

Малюнки до рефератів по різноманітності тваринного світу 
(учениці 7 класу – Кучер В.) 
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Додаток 2 

Кросворд «Клас Кісткові риби» 
(розроблений учнем 7 класу Авраменком Д. ) 

 

Додаток 3 

Гурток «Юні охоронці природи» 
Практичне заняття. Гра «Хочу про все знати» 

Наукова лабораторія 
1. В природі з дозріванням плоди змінюють своє забарвлення з зеленого на 

інші: 

Вишня, яблуко, помідор… 

Чи є приклади зворотного процесу? Поясніть з чим це пов’язано? 

 - наявність пластидів: хлоропласти -хромопласти – лейкопласти. 

2. Синя капуста (розчин екстрату), сік синього винограду, столового 

буряка,моркву (як контроль) розбавити водою до отримання насиченого кольору 

розчину, розділити на 3 фракції, добавити: 

а. розчин кислоти, 

б. розчин лугу 

в. контроль (вода) 

 Антоціани – дають забарвлення, є антиоксидантами, протекторам - 
змінюють забарвлення в різних середовищах. 
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3. Всі продукти які ми вживаємо в їжу мають поживні властивості, багаті на 

вуглеводи, білки, вітаміни, мінеральні солі. Про що свідчать ці реакції? 

А. розрізане яблуко і картопля через деякий час змінюють своє забарвлення; 

(Вони мають природні феноли, які при контакті з атмосферним повітрям 

окисляються до поліфенолоксидази змінюючи забарвлення) 

1. Б. мука (клейстер), картопля, насіння квасолі та гарбузи їх реакція на 

йод ( Крохмаль полісахарид – синіє).  

2. Всі зелені рослини є джерелом постачання кисню в природу. 

Фермент каталаза (універсальний фермент, який є і в рослин і у тварин) 

каталізує розщеплення перекису водню на воду та кисень. 
Яке листя більше забезпечує природним киснем атмосферу?  

А. На кінчик молодого листка рослини капнути перекис водню.  

Б. На кінчик старого листка рослини капнути перекис водню. 

  

 Додаток 4 
Гурток «Хімік початківець» 

ЗАНЯТТЯ № 1 

Тема:  Вступне заняття. 

Мета заняття: Ознайомити восьмикласників із можливими напрямками 

хімічної гурткової роботи школи, вибрати тему, дати назву гуртка, обговорити 

умови членства у ньому, обрати старосту і його замісника; вивчити будову 

полум’я, продемонструвати школярам цікаві досліди. 

Обладнання:  
1. До досліду «Будова полум’я»: свічка, спиртівка, сірники, скляна трубочка, 

довжиною 10см, білий папір, ножиці.  

2. До досліду «Гілка інею». Саморобні: штатив з кільцем, спиртівка, триніг. 

Азбестова сітка, 2 великих стакана, колба з круглим дном, нафталін, гілки дерев, 

сірники. 

3. До досліду «Крейдяні візерунки». Саморобні: штатив з кільцем, спиртівка; 

кусочок чистого віконного скла, скляна паличка, азбестова сітка, пальник, 

пензлик, кристалічний сульфат магнію, столярний клей. 

Хід заняття 
1. Вступна частина заняття. Аналіз анкет 

восьмикласників, заповнених напередодні. Ознайомлення з 

можливими напрямками роботи. Вибори керівних органів. 

Обговорення емблеми та членства у гуртку. 

2. Основна частина заняття. 
План 

А.  Будова полум’я. Практична робота. 

Б. Демонстрація дослідів. 

Мета практичної роботи: Вивчити будову полум’я і 

з’ясувати яка його частина є найбільш гарячою. 
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План виконання роботи:  

а) запалити свічку,  

б) скляну трубочку, довжиною 10 см, діаметром 5-7 мм прогріти у полум’ ї,  

в) внести її у полум’я нагрітим кінцем так, як показано на рис. 1,  

г) через 1-2 хвилини піднести запалену скалку до протилежного кінця 

трубочки.  

Спостереження: на протилежному кінці трубочки 

з’явилось полум’я. 

Висновок: у нижній частині полум’я гази згорають не 

повністю, а тому температура полум’я не досить висока. 

Це підтверджується наступним дослідом: 

а) вирізати смужку паперу розміром 10Х5см, 

 б) встановити у спиртівки рівномірне полум’я, 

 в) внести у нього натягнуту горизонтально смугу паперу і тримати її 

на відстані 1-1,5см від верха гніту. 

Спостереження: на папері з’являється малюнок, подібний до рис. 2. 

Світла пляма у центрі свідчить про невисоку температуру біля гніту. 

В загальному, полум’я спиртівки має таку будову, як зображено на рис 3. 

Предмети для нагрівання слід вносити у найвищу його частину В. 

3. Домашнє завдання: виготовити лабораторне обладнання за 

відповідною методикою. 

 
Додаток 5 

Тести 
Виберіть правильну відповідь (одну або кілька) 

1. Вкажіть науку, що вивчає будову організму, його органів і систем:  

 а) фізіологія;  

 б) генетика;  

 в) анатомія;  

 г) гістологія. 

2. Вкажіть науку, що вивчає функції окремих клітин, органів та їхніх систем:  

 а) фізіологія;  

 б) анатомія;  

 в) гігієна;  

 г) цитологія. 

3. Виберіть неорганічні речовини, які входять до складу клітини:  

 а) білки; 

 б) вода;  

 в) вуглеводи;  

 г) мінеральні солі. 

4. Виберіть органічні речовини клітини:  

 а) вода;  
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 б) білки;  

 в) мінеральні солі;  

 г) вуглеводи. 

5. Позначте основну функцію мембрани клітини:  

 а) зв’язок усіх органел;  

 б) обмін речовин між клітиною та міжклітинною речовиною;  

 в) участь у поділі клітини;  

 г) синтез АТФ. 

6. Позначте органелу, яка є місцем синтезу білка:  

 а) мітохондрії;  

 б) рибосоми; 

 в) комплекс Гольджі;  

 г) клітинний центр. 

7. Вкажіть ряд хімічних елементів, які є основою структури всіх організмів:  

 а) Оксиген, Карбон, Нітроген, Флуор;  

 б) Карбон, Оксиген, Гідроген, Магній;  

 в) Карбон, Оксиген, Нітроген, Гідроген;  

 г) Нітроген, Карбон, Ферум, Кальцій. 

8. Позначте органелу, яка містить ферменти, завдяки яким розщеплюються 

відмерлі частинки власних органел клітини:  

 а) рибосоми;  

 б) лізосоми;  

 в) мітохондрії;  

 г) включення. 

9. Виберіть характерні ознаки для епітеліальної тканини:  

 а) велика кількість міжклітинної речовини;  

 б) щільне розташування клітин;  

 в) видовженість клітин; 

 г) мала кількість міжклітинної речовини. 

10. Знайдіть відповідність між органами та тканинами, які переважають у цих 

органах: 

 Органи: 

 1 - Підшлункова залоза;  

 2 - Головний мозок;  

 3 - Епідерміс шкіри;  

 4 - Лімфа.  

 Тканини: 

 А - нервова тканина; 

 Б - багатошаровий плоский епітелій; 

 В - посмугована скелетна м’язова тканина; 

 Г - залозистий епітелій; 

 Д - трофічна рідка тканина. 
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11. Сконструюйте відповідь у вигляді плану «Склад хімічних елементів, які 

входять до організму людини».  

12. Доведіть, що організм людини - відкрита, цілісна, саморегулююча біологічна 

система. 

 
Додаток 6 

Гурток «Юні охоронці природи» 
Гра «Хочу про все знати» 

Перший конкурс «Чи виріте ви що…» – оцінюється за кожну правильну 

відповідь 1 бал. 

І. Най, най, най … 
1. Тварина що має найбільше зубів - слимак 

2. Найцінніший двустулковий молюск - перлівниці  

3. Назвіть 4 самі отрутні змії Середньої Азії - Кобра, гюрза, эфа, 

щитомордник. 

4. Яка пташка сама маленька в нас? - Кропив’яник. 

5. У якого ссавця новонароджене дитинча найважче? - У синього кита 

дитинча важить 2000кг і має довжину сім метрів. 

6. Назвіть самого маленького ссавця з живучих у даний час. (Землерийка -

малятко, важить не більш 2 грамів). 

7. Яка найбільша риба у світі? (Китова акула, до 20м).  

8. Який ссавець поринає глибше усіх? (Кашалот , на глибину 1 км і більше). 

9. Хто важчий: найбільша акула або слон? (Африканський слон - 6 тонн, 

Китова акула - 30тон) 

10. Самий маленький хижий звір? (Ласка ). 
11. Найбільший кальмар 18 м – 12 із них щупальця  

12. Найбільший жук України – жук-олень, 6см 

13. Найбільший метелик України – бражник мертва голова. 

14. Найшвидша риба – риба-меч, 130 км/год. 

15. Найбільша риба – китова акула, 15-20 м до 20 т. 

16. Найбільша змія – пітон, 12,5 м, анаконда 11,4 м. 

17.Найбільший ящірка України – жовтопузик, 115 см. 

16. Яких птахів найбільше на Землі? – звичайних домашніх курей. 

Другий конкурс «Конкурс Що? Де? Коли?» –– оцінюється за кожну 

правильну відповідь по 5 бал. Що ми знаємо про тварин…  
1. В київській русі Ярослав мудрий також став розводити кролів в 

монастирях, заради пуху. на волі їх було мало через холодні сурові зими. 

поселення в норах займали територію до 1га. 1859 році в австралії було 

оголошено війну. за 10 років Вони знищили всі пасовища. Люди і досі не 

перемогли пухнасте військо – Кролі  

2. Тварину завезено з Азії. Добре прижилась на півдні України. Пропонують 

ввести її в сільське господарство як свійську тварину за якість її молока, яке має 
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жирність 8-11%,багате білком, має бактеріоцидні властивості. Рекомендовано 

вживати при захворюванні кишкового тракту– Антилопа Кану. 

3. Письменники та зоологи називають цього звіра інженером, краще і не 

придумати. Раніше ці тварини жили по всій території Європі, крім Сибіру і 

Монголії. Мають дорогу шубу, з теплим підшерском, за що їх знищують. В 30 

роки минулого століття їх залишилося біля 1000, з тих пір їх охороняють. Маса 

від 10-30кг, живуть до 25 років. Живуть в норах біля водойм. Хто це? –Бобер. 

4. Шерсть в цієї тварини тепла, потові залози відсутні (є лише на пальцях 

лап). Ця тварина ніколи не потіє, літом їм стає особливо жарко, щоб охолодитися 

вона висовує язик. Має гарний слух, тому різкі запахи визивають протест у неї. До 

речі, ця тварина любить плавати. – Собака. 

5. Домашні кішки досить поширені в усьому світі, в деяких країнах вони 

стали священими, а в деяких містах справжнім тягарем. Де виникли ці проблеми з 

кішками? - Єгипет – священна, а у Венеції – проблемаи(кожна сім´я має 2-3 

кішки.)  

 

Література: 
1. Бех. І. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і 

психологія, -1997. -№1. - с. 124-128. 

2. Василега М.Д. Цікава хімія. – К.: Рад. школа, 1980.  

3. Гузей Л.С., Полкопина О.Ф. Демонстрационный эксперимент в курсе 

общей химии. -М.: Моск.ун-т, 1984. – 54 с.  

4. Гроссе З., Вайсман Х. Химия для любознательных. Основы химии и 

занимательные опыты / Пер. с нем. – Л.: Химия, 1985. 

5. Матюшкін А. В. Загадки одаренности. – М.: Школа – Пресс, 1993. 
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Організація практичної навчальної діяльності учнів у процесі 
вивчення шкільних курсів географії та економіки 

 

Калюжна Тетяна Захарівна, 

учитель географії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

Основною організаційною формою роботи в сучасній школі є урок. Під час 

уроку вчитель має виконати закладені програмою вимоги. У програмі «Географія 

(рівень стандарту)» для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів Міністерства освіти і науки серед головних завдань шкільної 

географічної освіти виділено такі: 

1. Формування картографічної грамотності й культури; 

2. Формування вмінь практично застосовувати набуті географічні знання, 

користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати й 

аналізувати її. 

3. Розвивати навички співпраці під час виконання практичних робіт та 

екскурсій; 

4. Створення умов до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих 

планів засобами географії. 

Найважливішу роль у розв’язанні цих завдань відграють практичні методи 

навчання. Їхня суть полягає в постановці перед учнями навчального завдання й 

організації їх навчальної діяльності. Складовою частиною практичних методів 

навчання є програмні практичні роботи. Вони розглядаються як особлива форма 

організації навчальної діяльності школярів, спрямована на конкретизацію, 

застосування, поглиблення й закріплення теоретичних знань, набуття нових з 

одночасним формуванням, розвитком і закріпленням необхідних умінь і навичок. 

Під час проведення практичної роботи учні працюють із різними джерелами 

географічних знань, а вчитель є організатором їх навчальної діяльності, він 

допомагає визначити шляхи досягнення мети навчання;консультує; співпрацює з 

учнями; спонукає до засвоєння знань й опанування вмінь; сприяє розвитку 

творчих здібностей.  

В даній роботі висвітлюється роль практичних робіт в особистісному 

зростанні школярів. 

Перехід сучасної школи на 12-річний термін навчання та зміст географічної 

освіти спонукав науковців та учителів-практиків до пошуку нових підходів у 

викладанні шкільних курсів з географії. Створено багато навчальних програм, 

підручників, посібників, методичних розробок, у яких автори реалізовують 

власний досвід педагогічної діяльності. 
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Вивчення географії на сучасному етапі неможливе без набуття практичних 

умінь і навичок, які формуються під час виконання практичних робіт. Саме 

практичні роботи дають учням можливість активно навчатися, проводити 

пошуково-дослідницьку діяльність, творчо осмислювати процеси і явища, що 

відбуваються в оболонках Землі, доводити існування в природі закономірних 

взаємозв’язків. 

Практичні роботи з географії є обов’язковою складовою навчально-

виховного процесу. Тематику й зміст необхідних для виконання практичних робіт 

відображено у навчальних програмах. Виконання програмних практичних робіт 

специфічна для географії форма організації навчальної діяльності, своєрідний 

практикум, в якому органічно поєднуються мета, зміст, засоби й методичні 

прийоми . 

Основною метою практичних робіт на уроках географії є закріплення на 

практиці й поглиблення набутих учнями теоретичних знань та формування в них 

ключових у системі шкільної географічної освіти умінь і навичок. Виходячи з 

цього можна виділити такі основні завдання практичних робіт з географії у 6-10 

класах: 

• навчити учнів правильно користуватися географічними приладами та 

засобами вимірювання й фіксації тих чи тих природних процесів та явищ 

(нівеліром, метеорологічними приладами, компасом, планшетом тощо); 

• закласти навички прийомів роботи з географічними картами (читати легенду 

карти, знаходити й демонструвати об’єкти географічної номенклатури, 

зіставляти, порівнювати між собою різні тематичні карти, характеризувати за 

допомогою карти відповідні об’єкти, процеси, явища тощо); 

• сформувати уміння й навички роботи з контурними картами (правильно 

наносити й підписувати різні географічні об’єкти або райони поширення 

процесів і явищ, використовувати систему умовних позначень, відповідну 

колористичну гаму тощо); 

• закріпити вміння розв’язувати географічні задачі (на визначення та 

переведення масштабу карт, вимірювання відстаней, визначення географічних 

координат об’єктів, розрахунки щодо поясного й місцевого часу, 

ресурсозабезпеченості тощо); 

• розвинути вміння аналізувати характеристики природних та господарських 

об’єктів, процесів і явищ на прикладі своєї місцевості (фенологічні 

спостереження, календар погоди, опис об’єктів, складання планів, 

встановлення взаємозв’язків між компонентами природи, дослідження 

фунтового профілю, екологічного стану тощо); 

• удосконалити навички опрацювання та обробки статистичних даних і 

фактичних матеріалів; 

• розвинути вміння характеризувати та порівнювати географічні об’єкти і 

явища за типовими планами (характеристика річки, типів клімату, природних 
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зон, природних комплексів, видів забруднення, галузей господарства, 

економічних районів, країн світу тощо); 

• навчити виявляти загальні географічні закономірності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки й залежності, робити висновки та складати 

прогнози; 

• закласти основи графічної грамотності (побудова графіків, секторних діаграм, 

складання схем та картосхем, заповнення узагальнюючих таблиць, креслення 

схематичних малюнків); 

• розвивати елементи логічного й теоретичного мислення та творчі здібності 

школярів (шляхом порівняльного аналізу, класифікації, узагальнення та 

систематизації навчальної інформації); 

• сформувати вміння працвати з додатковими джерелами географічної 

інформації (хрестоматіями, довідниками, енциклопедіями, електронними 

навчальними посібниками, Інтернет тощо). 

Практичні роботи мають значний виховний та моральний вплив на розвиток 

особистості учня: привчають до самостійної розумової праці, правильного та 

акуратного оформлення результатів практичної роботи, закладають певні правила 

поведінки (під час виконання робіт на місцевості), формують риси індивідуальної 

та колективної (за умов групової навчальної діяльності) відповідальності, 

розвивають почуття власної значущості й гідності, формують основи екологічної 

культури. 

Навчальна практична робота дає можливість поєднати на уроках теоретичну 

і прикладну діяльність з метою успішного формування у школярів географічної 

картини світу через вироблення умінь і навичок практично застосовувати здобуті 

географічні знання, користуватися різними джерелами географічної інформації, 

самостійно шукати, аналізувати і застосовувати їх. 

У Державному стандарті базової і повної середньої освіти зазначено, 

зокрема, що «особлива увага приділяється практичній і творчій складовим 

навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, 

засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і 

творчої діяльності». 

Практична спрямованість географії визначається через систему програмних 

практичних робіт:  

• 6 клас. «Загальна географія» – 14 практичних робіт із спостережень за 

сезонними змінами погоди, режимом водойм, рослинністю і тваринним 

світом, систематичного використання карт та місцевого краєзнавчого 

матеріалу. 

• 7 клас. «Географія материків і океанів» – 12 практичних робіт з 

використанням атласу, контурних карт та підручника; вироблення вміння 

працювати з різними за змістом картами є одним з найважливіших показників 

якості підготовки учнів у цьому курсі географії. 



 204 

• 8 клас. «Фізична географія України» – 7 практичних робіт, спрямовані на 

виявлення органічного зв’язку природи і суспільства в межах своєї країни, їх 

взаємний вплив, чим значно підсилюється навчально-пізнавальна компетенція 

і формується ціннісно-смислова та соціально-трудова компетенція. 

• 9 клас. «Економічна і соціальна географія України» – 10 практичних робіт, що 

потребують самостійного використання учнями економічних карт, 

статистичних даних та передбачають різноманітну роботу з текстом під 

ручника. Курс спрямований на формування соціальної, поглиблення 

функціональної, інформаційної та ціннісно-смислової компетенції. 

• 10 клас. «Соціально-економічна географія світу» – 4 практичних роботи, що 

передбачають детальне вивчення країн, які відповідають пріоритетам 

зовнішньої політики України, з урахуванням сучасної політико-економічної 

ситуації у світі. Необхідно стимулювати самостійну пізнавальну діяльність 

старшокласників, спонукати їх до використання типових планів-

характеристик територій та об’єктів, матеріалів із ЗМІ та науково-популярної 

літератури, що допоможе їм розуміти та аналізувати сучасні події в світі, 

розвивати проектну діяльність. 

Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, 

комунікативної, інформаційної, ціннісно-смислової та інших компетенції! і 

значно поглиблюватиме надбання старшокласників. 

Як же реалізувати рекомендації нормативних документів з дотриманням 

вимог навчальної програми з географії? Адже є ряд труднощів, що можуть 

виникати у процесі підготовки та проведення практичних робіт, зокрема такі: 

 1.Перевантаженість шкільної програми і недостатність відповідної 

навчальної та методичної літератури; 

 2.Неточний вибір часу для проведення практичної роботи (не узгоджено з 

календарним планом); 

 3.Неврахування рівня підготовки класу й окремих учнів, їхніх 

індивідуальних можливостей і особливостей особистості (відсутній 

диференційований підхід у доборі завдань); 

 4.Недотримання внутрішньої логіки проведення роботи (не ставиться мета, 

не робиться висновок); 

 5.Теоретична непідготовленість учнів до виконання практичної роботи; 

 6.Відсутність інструктажу для виконання завдань; 

 7.Відсутність необхідного обладнання для виконання роботи. 

 Відомо, що практична робота –це: 

• форма організації навчальної діяльності школярів, спрямована на 

застосування, поглиблення і закріплення теоретичних знань, на здобуття 

нових у поєднанні з формуванням, розвитком і закріпленням необхідних 

для цього умінь і навичок; 
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• засіб формування в учнів умінь і навичок у технології виконання завдань з 

картами атласів, контурними картами, статистичними матеріалами, 

довідниками. 

У вивченні географії передбачається кілька видів програмних практичних 

робіт. 

• Робота з географічними картами. 

• Робота з підручником і спеціальною літературою. 

• Робота на місцевості. 

• Робота з наочними посібниками (колекціями гірських порід, мінералів, 

таблицями, картинами тощо). 

• Побудова діаграм, схем, графіків, профілів, картограм, картодіаграм тощо. 

• Систематизація і обробка результатів географічних спостережень. 

• Розв’язування географічних задач. 

• Складання комплексних описів територій, об’єктів, явищ, процесів. 

Практичних завдань може бути набагато більше, ніж заявлено у програмі. 

Вони можуть бути різної тривалості, виконуватися на різних етапах уроку, у 

різній формі. 

Існують різні підходи до класифікації практичних робіт з географії. 

Враховуючи попередні теоретичні розробки та досвід сучасної практики 

загальноосвітньої школи, практичні роботи з географії можна згрупувати за 

такими ознаками: за відображенням у змісті навчальних програм; за дидактичною 

метою; за місцем проведення; за обладнанням (необхідністю забезпечення 

роздатковим матеріалом); за тривалістю (часом, який відводиться для виконання 

роботи); за формою організації навчальної діяльності учнів; за оформленням 

результатів; за способом перевірки та оцінювання; за ступенем проблемності та 

проявом творчих здібностей.  

Відображення в змісті чинних навчальних програм. За цим показником 

розрізняють практичні роботи програмні (обов’язкові для планування та 

виконання) та позапрограмні (додаткові, які вчитель планує і проводить на 

власний розсуд, враховуючи попередній досвід роботи, рівень підготовки класу та 

наявну матеріально-технічну базу школи або місцевості її розташування). 

Дидактична мета. Кожна практична робота має конкретну мету й завдання 

шодо її проведення. Мета роботи враховує специфіку змісту географічного курсу 

та вікові особливості школярів. Найчастіше дидактична мета практичних робіт з 

географії спрямована на закріплення знань з нової теми, узагальнення та 

систематизацію знань, їх розширення та поглиблення, формування практичних 

умінь і навичок, застосування набутих знань у нових умовах. Перед виконанням 

практичної роботи вчитель обов’язково звертає увагу учнів на її мету або 

значення. З появою із середини 1990-х років робочих зошитів учня (практикумів, 

навчальних комплексів) до кожної практичної роботи чітко формулювалася мета, 

з якою учні можуть ознайомлюватися самостійно або за вказівкою вчителя. 
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Місце проведення. Залежно від змісту та завдань практичні роботи можуть 

виконуватися в класі (кабінеті географії), на місцевості, на географічному майдан-

ику (за його наявності та відповідного оснащення) або вдома. Більшу частину 

практичних робіт учні виконують на уроці в класі.  

Частина практичних робіт (наприклад, позначення об’єктів географічної 

номенклатури на контурних картах) може плануватися як домашнє завдання. В 

окремих випадках, якщо учні не встигли виконати практичну роботу в класі, 

можна запропонувати доопрацювати її вдома. Однак при цьому виникає проблема 

щодо об’єктивності оцінки результатів виконання практичної роботи (на предмет 

самостійності). 

Обладнання (необхідністю забезпечення роздатковим матеріалом). 

Практичні роботи з географії можуть передбачати додатковий роздатковий 

матеріал для їх виконання або не передбачати їх. Більша частина програмних 

практичних робіт не потребує забезпечення учнів роздатковим матеріалом. 

Насамперед це стосується робіт з контурними картами, аналітичних завдань шодо 

аналізу географічних об’єктів за тематичними картами атласу, складання фізико- 

та економіко-географічних характеристик та порівняння об’єктів за типовими 

планами тощо. Однак майже в кожному курсі шкільної географії є практичні 

роботи, для проведення яких необхідно мати відповідне матеріальне забезпе-

чення. Наприклад, колекції гірських порід і мінералів, гербарії, статистичні 

матеріали, географічні довідники, нівеліри, компаси, планшети тощо. 

Перед проведенням практичних робіт з використанням роздаткового 

матеріалу вчителю необхідно завчасно перевірити їх якість та кількісний склад 

(на предмет організації індивідуальної чи групової роботи учнів). Якщо 

роздаткового матеріалу або приладів немає, слід замінити завдання або не 

проводити цю практичну роботу взагалі. 

Тривалість (час, який відводиться для виконання роботи). Залежно від мети 

і конкретних завдань практичні роботи можуть плануватися на весь урок, частину 

уроку (від 10 до 20 25 хвилин) або навіть на два спарені уроки (якщо школа має 

таку модель навчання). Більшість практичних робіт за своєю тривалістю 

розраховані на частину уроку і мають проводитися для закріплення теоретичного 

матеріалу з нової теми. За умов вдалого інструктування та розподілу класу на 

варіанти або групи можна значно прискорити виконання практичних завдань і 

перевірити результати роботи одразу на уроці. Якщо передбачені завдання не 

виконано більшістю учнів класу, варто створити можливість школярам завершити 

роботу вдома та перевірити результати її виконання на наступному уроці. Окремі 

комплексні практичні роботи(на зразок позначення об’єктів географічної 

номенклатури під час вивчення оболонок Землі, океанів, материків) учитель має 

право поділити на логічні частини і за складеним календарно-тематичним 

плануванням проводити їх не на одному, а на різних уроках тематично 

відповідними порціями. 
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У кожному класі передбачено проведення, як мінімум, однієї-двох 

практичних робіт, на виконання та оформлення яких слід відводити цілий урок. 

Прикладами можуть бути: практичні роботи на місцевості; складання за 

результатами спостережень графіка температур, діаграми хмарності та опадів, 

рози вітрів за певний період (6 клас); складання комплексної порівняльної 

характеристики двох океанів (7 клас); складання фізико-географічної 

характеристики великих природних комплексів України (8 клас); складання схеми 

галузевої струкури промисловості України та аналіз її сучасних змін (9 клас); 

складання порівняльної економіко-географічної характеристики двох країн з 

різних регіонів світу (10 клас). Наведені в переліку практичні роботи мають 

значні за обсягом аналітичні завдання, які потребують від учня теоретичних 

узагальнень та власних висновків. За дидактичною метою це будуть повноцінні 

уроки-практикуми (формування практичних умінь і навичок). Такі роботи 

потребують обов’язкової перевірки та індивідуального оцінювання з боку 

вчителя. 

Форма організації навчальної діяльності учнів. Залежно від змісту та завдань 

практичні роботи з географії можуть бути фронтальні, групові або індивідуальні. 

Практичні роботи з позначення та підписування відповідних об’єктів географічної 

номенклатури на контурній карті мають фронтальний характер. Адже всім без 

винятку учням необхідно засвоїти й уміти показувати на тематичних 

географічних картах чітко визначений у змісті навчальних програм перелік 

об’єктів. Для більшості практичних робіт слід застосовувати групову форму 

навчальної діяльності школярів. З цією метою клас поділяють на певну кількість 

груп (лабораторій, бригад, варіантів). Розподіл учнів на групи вчитель здійснює в 

межах інструктажу перед виконанням практичної роботи. Слід також заздалегідь 

підготувати спектр варіативних завдань (у разі необхідності), інструктивні картки 

та додатковий роздатковий матеріал. Групову роботу можна ефективно 

використовувати під час комплексної характеристики географічних об’єктів, 

процесів і явищ, для порівняльного аналізу, визначення географічних координат, 

розв’язування задач, у процесі обробки статистичних матеріалів, а також під час 

виконання робіт на місцевості. 

Оформлення результатів. Кожна практична робота з географії потребує 

відповідного оформлення результатів її виконання в письмовій формі. 

Конкретними результатами програмних практичних робіт найчастіше є: заповнені 

календарі погоди, контурні карти, узагальнюючі таблиці; побудовані графіки, 

секторні діаграми; складені плани місцевості, карстосхеми, структурні схеми; 

письмові характеристики географічних об’єктів, порівняльні 

характеристики;розрахункові задачі з відповідним оформленням; визначені та 

зафіксовані географічні координати певних об’єктів; складені у письмовій формі 

висновки або прогнози. Більшість практичних робіт мають комплексний характер 

щодо оформлення результатів. Наприклад, учням пропонується певний перелік 

завдань з відповідним алгоритмом для їх виконання (заповнення таблиці, 
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складання схеми або картосхеми, побудова секторної діаграми тощо), після 

реалізації яких за одержаними результатами необхідно зробити конкретні 

висновки. 

Перед виконанням практичної роботи вчитель звертає увагу учнів на 

особливості її оформлення. У 6–7 класах акцентується увага на правилах 

позначення та підписування відповідних об’єктів географічної номенклатури на 

контурних картах. У разі виконання не відомих раніше учням практичних завдань 

необхідно пояснити основні принципи оформлення результатів роботи: 

акуратність, лаконічність, логічність, самостійність узагальнень і висновків тощо. 

Якщо учні вперше будують графіки або секторні діаграми, слід запропонувати їм 

оптимальний масштаб для виконання графічних зображень, пригадати відомі з 

уроків математики прийоми роботи та розрахункові дії. Під час проведення робіт 

на місцевості вчителю обов’язково слід пояснити учням, що і як фіксувати в 

польовому щоденнику (блокноті) для подальшої обробки результатів 

спостереження та їх узагальнення. 

Спосіб перевірки та оцінювання. Результати виконання практичних робіт 

необхідно систематично перевіряти не тільки з метою їх оцінювання, а й для 

виявлення труднощів і типових помилок, що при цьому виникають. Далеко не 

кожна програмна практична робота з географії потребує обов’язкової фронтальної 

перевірки з фіксацією індивідуальної оцінки за її виконання всім учням класу. У 

більшості випадків правильність виконання практичних завдань перевіряється 

безпосередньо на уроці. При цьому оцінки виставляються найбільш активним 

учням, які першими якісно виконали й грамотно пояснили результати практичної 

роботи. За таких умов усі учні класу мають можливість одразу перевірити та 

доопрацювати роботи (внести корективи, зробити виправлення помилок або 

відповідні доповнення). 

Лише після проведення комплексних практичних робіт, що розраховані на 

весь урок, кінцевою метою яких є узагальнення та висновки, вчителю слід зібрати 

робочі зошити (практикуми, контурні карти) для перевірки та обов’язкового 

оцінювання відповідних матеріалів. На наступному уроці бажано оголосити 

результати перевірки і, якщо це необхідно, проаналізувати якість виконання 

роботи класом загалом та здійснити аналіз типових помилок. 

Програмній практичні роботі передує ряд окремих практичних та 

самостійних завдань, що мають навчальне і тренувальне навантаження. Однак усі 

вони мають бути доступні і зрозумілі учням, тобто такі, що їх можна виконати 

самостійно. Важливий момент створення ситуації проблемного навчання, щоб 

учні «зробили відкриття», спрямування процесу їх мислення на самостійне 

розв’язання завдання, регламентування складності завдань, їх диференціація 

тощо. 

Таке навчання є активним, цікавим, творчим, створює можливість для 

особистісного зростання школяра. Адже «особистість розвивається на полюсі 

творення, а не на полюсі споживання». Таким є стійке переконання нашого 
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сучасника, професора, педагога і психолога І. Беха, і ми з ним, звичайно, 

погоджуємося. 

Тому організувати практичну роботу вчитель має так, щоб дитина постійно 

перебувала в процесі творення. Так формується позитивна емоційно-чуттєва 

сфера. Як бачимо, в організації практичної роботи необхідно передбачити цілий 

ряд аспектів, спроектувати ситуації, логічно продумати завдання, щоб був зв’язок 

між початком практичної роботи та її завершенням. 

Цю чітку пряму бачить для себе учитель. А учні? Чи розуміють вони задум 

учителя? Щоб практична діяльність учнів на уроці була логічно спрямована, 

розпочинаємо практичну роботу з визначення мети. 

Справді, мета роботи це запланований результат, який має бути 

відображений у висновках. Залежно від того, наскільки зрозуміло й точно 

сформульовано мету роботи, настільки ж вдалими будуть її завдання, у яких 

відобразиться основний напрям практичної діяльності. Лише так можна 

забезпечити практичне спрямування теоретичного змісту роботи відповідно до 

конкретної теми. Для формулювання мети використовуємо такі дієслова: 

визначити, порівняти, навчитися, зіставити, виявити, дослідити, пояснити, 

описати тощо, відповідно до теми роботи. Формулюємо і доводимо до учнів 

триєдину мету: 1) навчальну, що випливає з теми практичної роботи; 2) 

розвивальну, яка націлює на розвиток просторової уяви, географічної фантазії, 

логічного геопросторового мислення, творчих індивідуальних здібностей 

школярів, здатності їх до співпраці, самовираження кожного як особистості; 3) 

виховну через формування інформаційної компетентності й картографічної 

грамотності, виховання пізнавального інтересу до навколишнього світу; 

українознавче спрямування завдань, що значно розширить загальнокультурну 

компетентність учнів. 

Мета конкретизується завданнями практичної роботи. Вони розкривають 

зміст теми, чітко і зрозуміло формулюються, розташовуються так, щоб кожне 

наступне завдання логічно випливало зпопереднього і наближало до 

формулювання основного висновку практичної роботи. 

Підчас виконання практичної роботи учень крок за кроком здійснює 

«сходження» на вершину до успіху. 

На першому (початковому) етапі відтворюються фундаментальні знання і 

вміння, необхідні для подальшого виконання роботи. Зміст завдань випливає з 

теми роботи, наприклад: готуємося спостерігати за змінами в природі; 

ознайомимося з етапами географічного пізнання Землі; ознайомимося з різними 

видами масштабу; ознайомимося із способами опрацювання матеріалів 

спостереження за погодою тощо. Однак найчастіше в основі виконання більшості 

практичних робіт лежать конкретні географічні карти, тому головне завдання на 

цьому етапі – навчитися читати географічну карту, за якою слід виконати 

практичну роботу. Особлива увага звертається на вироблення вміння 

користуватися легендою карти. 
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Другий етап – тренувальні завдання під рубрикою «Вчимося спостерігати… 

робити розрахунки… визначати географічні координати… розв’язувати задачі… 

встановлювати взаємозв’язки… аналізувати… порівнювати…». Спочатку 

пропонується завдання для виконання, а наприкінці є підказка для відповіді під 

рубрикою «Перевірте себе». Разом з тим, з кожним наступним завданням зростає 

ступінь самостійної практичної діяльності учнів. Від того, як уважно і старанно 

вони виконають ці завдання, вивчать і запам’ятають послідовність дій, залежить 

їх подальший успіх. 

Наскільки успішно пройдені перший і другий етапи, настільки учні зможуть 

впевнено перейти до третього, коли від школяра потрібен максимум творчості, 

проведення пошуково-дослідницької роботи з різними джерелами географічних 

знань, індивідуальний підхід до кожного з них до виконання завдань, уміння 

проявити географічну фантазію тощо. Назва цього етапу випливає з назви 

практичної роботи: «Проводимо спостереження… складаємо таблицю… опис… 

порівняльну характеристику… розв’язуємо задачі… виявляємо і пояснюємо 

географічні закономірності… проектуємо майбутнє… тощо». Так, у практичній 

роботі 1 (8 клас), щоб нанести на контурну карту крайні точки України, ми 

спочатку вчимося визначати їх розташування на карті України, роз’яснюючи 

учням хід роботи, а далі їм надається можливість самостійно визначити 

координати точок, використовувати набуті вміння за зразком виконання завдання. 

Як же оцінити виконану практичну роботу? Оцінюється реальний рівень 

сформованості в учнів теоретичних знань і практичних умінь; їх уміння 

застосовувати свої теоретичні знання у процесі виконання практичних робіт. 

Виконання практичних робіт – це творча співпраця вчителя і учнів, це 

широкі можливості для особистісного зростання педагога та його вихованців. 

Наскільки злагодженою є робота, настільки високим буде рівень виконання 

практичних робіт. 

 

Література: 
1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2004 р. 24. 
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4. Корнєєв В.П. Географія материків і океанів 7 клас: Посібник для вчителя. – 

Харків:Ранок, 2002. 

5. Пасько Л.П., Сушко Г.І. Самостійні та практичні роботи з географії України 
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Методичний посібник дія вчителя / А.Й. Сиротенко, О.Г. Стадник. – Харків; 
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10. Сиротин В.И.  Практические работы по географии и методика их 
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АРКТИ, 2003. 

11. Стаднік О.Г. Географія материків і океанів: Методичний посібник для 
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Додаток А 

ПЕРЕВІРКА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 

7 клас 

Тематичне оцінювання №1. Вступ. 
 Закономірності формування природи материків і океанів 

1 варіант 
І рівень 
1. В якій частині світу ти проживаєш: 

 а) Азія; б) Європа 

 в) Америка; г) Євразія. 

2. Максимальна кількість опадів випадає: 

 а) на екваторі; б) в помірних широтах 

 в) на полюсах; г) в тропічних широтах. 

3. Що, перш за все, впливає на утворення різних поясів атмосферного тиску біля 

поверхні Землі: 

 а) рельєф; б) нерівномірний розподіл сонячного тепла 

 в) обертання Землі; г) нерівномірне нагрівання суші і океану. 

4. Велика, відносно вирівняна ділянка земної кори, що не зазнає активних 

тектонічних рухів, називається: 

 а) щитом; б) плитою 

 в) платформою; г) областю складчатості. 

5. Пасати- це: 

 а) постійні вітри, які дмуть з 30 широт до екватора;  

 б) вітри, які дмуть з океану на сушу влітку; 

 в) вітри, які дмуть вдень з океану;  

 г) вітри, викликані припливами і відпливами. 
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6. Доповніть твердження до правильного: „Гірські системи утворилися в 

результаті”: 

 а) землетрусів; б) руху літосферних плит 

 в) вивітрювання; г) океанічних течій 

ІІ рівень 
7. Зміна природних зон від екваора до полюсів називається: 

 а) висотна поясність; б) широтна зональність 

 в) ритмічність ГО; г) цілісність ГО 

8. Тваринний і рослинний світ яких ландшафтів найбільш різноманітний: 

 а) вологих тропічних лісів; б) саван 

 в) широколистяних лісів; г) степів. 

9. Найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від 

екватора до полюсів: 

 а) географічні пояси; б) природна зона 

 в) природна країна; г) природний край. 

ІІІ рівень 
10. Різниця довгот двох населених пунктів становить 90. Яка буде різниця часу 

між ними? 

11. Вкажіть причини формування основних кліматичних поясів. Визначте 

особливості їх розташування і підпишіть на контурній карті. 

ІV рівень 
12. На чому заснована й навіщо необхідна система відліку часу, побудована на 

поділі земної поверхні на часові пояси? 

Тематичне оцінювання №2. Африка 
2 варіант 

І рівень 

1. За розмірами території Африка поступається тільки: 

 а) Євразії; б) Північній Америці; 

 в) Південній Америці; г) Антарктиді. 

2. Координати 35 пд.ш. та 20 сх.д. має мис : 

 а) Рас Енгела; б) Агульяс; 

 в) Альмаді; г) Рас Гафун. 

3. Географічний об”єкт, що відокремлює Африку від Європи : 

 а) Суецький канал; б) Гібралтарська протока; 

 в) Мозамбіцька протока;г) Суецький перешийок. 

4. Найдовша річка Африки : 

 а) Замбезі; б) Ніл; в) Конго; г) Нігер. 

5. Хто був найвідомішим дослідником Африки, чиє серце поховане на цьому 

континенті : 

 а) М. Миклухо-Маклай; б) Д. Лівінгстон; 

 в) Г. Стенлі;. г) О. Гумбольдт. 

6. В основі материка Африка лежить : 



 213 

 а) область альпійської складчатості; б) вулканічне плато; 

 в) давня платформа; г) кристалічний щит. 

ІІ рівень 
7. Назвіть грунти екваторіального лісу, яким сполуки заліза надають червоного 

кольору : 

 а) червоно-бурі; б) червоні фералітні; 

 в) чорноземи; г) коричневі. 

8. Які країни Африки розташовані на узбережжі Середземного моря: 

 а) Ангола; б) Алжир; 

 в) Туніс; г) Конго. 

9. Типовим для зони Саван є клімат: 

 а) екваторіальний; б) субекваторіальний; 

 в) тропічний вологий; г) субтропічний вологий.  

ІІ рівень 
10. Дайте визначення поняттю „рифтова долина”. 

11. Підпишіть на контурній карті елементи берегової лінії материка Африка. 

ІV рівень 
12. Чим відрізняються пасати Північної і Південної Африки? 

Тематичне оцінювання №3. Австралія. Південна Америка 
3 варіант 

І рівень 
1. Площа Австралії:  

 а) 5 млн.км.кв.; б) 7,6 млн.км.кв. 

 в) 10 млн.км.кв.; г) 603,7 тис км.кв. 

2. Крайня північна точка материка Південна Америка: 

 а) м.Кабу-Бранку; б) м. Фроуерд 

 в) м.Паріньяс; г) м.Гальїнас. 

3. Найповноводніша річка Австралії: 

 а) Купер- Крік; б) Дарлінг 

 в) Муррей; г) Маррамбіджі. 

4. Європейські завойовники під час походів яких була досліджена значна частина 

Південної Америки: 

 а) конкістадори; б) пірати 

 в) рицарі; г) натуралісти 

5. Холодна Перуанська течія сприяє утворенню: 

 а) пустелі Атакама; б) пустелі Наміб 

 в) Великого Бар”єрного рифу; г) льодовиків в Андах. 

6. Яка найвища точка Південної Америки: 

 а) Попокатепель; б) Аконкагуа 

 в) Котопахі; г) Ільямпу. 

ІІ рівень 
7. Назвіть дослідника Америки, якого назвали „другим Колумбом”: 
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 а) О. Гумбольдт; б) А. Веспуччі 

 в) Ф. Магеллан; г) Ф. Орельян. 

8. Якому кліматичному поясу відповідає ця характеристика „клімат тут 

формується під впливом західного перенесення повітряних мас і характеризується 

чітко вираженими порами року”: 

 а) тропічний; б) помірний 

 в) субекваоріальний; г) субтропічний. 

9. Визначте назву рослини, з якої народи Америки роблять борошно, олію, 

крохмаль, консерви, називають її - маіс. Як ми називаємо її:  

 а) пшениця; б)просо 

 в) кукурудза; г) рис. 

ІІІ рівень 
10. Дайте визначення поняттю „абориген”. 

11. Підпишіть на контурній карті елементи берегової лінії материка Південна 

Америка. Хто досліджував материк? 

ІV рівень 
12. Доведіть, що Австралія - найсухіший материк. 

Тематичне оцінювання №4. Антарктида 
4 варіант 

І рівень 
1.Антарктиду було відкрито у : 

 а) 1920р; б) 1820р  

 в)1498р; г) 1492р. 

2. Площа Антарктиди становить:  

 а) 24 млн.км.кв; б) 14 млн.км.кв. 

 в) 7,7 млн.км.кв.; г) 5 млн.км.кв. 

3. Найнижча температура на поверхні Землі зареєстрована поблизу антарктичної 

станції: 

 а) Восток; б) Академік Вернадський 

 в) Мирний; г) Есперанса. 

4. Океани, якими омивається Антарктида: 

 а) Індійський та Тихий; б) Тихий та Атлантичний 

 в) Північний Льдовитий та Атлантичний;  

 г) Індійський, Тихий та Атлантичний. 

5. Швидкість руху льодовиків становить близько: 

 а) 1 км на рік; б) 500м на рік 

 в) 3 км на рік; г) 50м на рік. 

6.Дослідник, експедиція під керівництвом якого першою досягла Південного 

полюса Землі: 

 а) Р.Скотт; б) Р. Пірі 

 в) Д. Кук; г) Р.Амундсен.  

ІІ рівень 
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7. Чим можна пояснити максимальну на Землі кількість сонячної радіації в 

центральних районах Антарктиди влітку: 

 а) льодовим покривом материка; б) чистотою і прозорістю повітря 

 в) постійними вітрами; г) відбиваючою здатністю снігу і льоду. 

8. Великі брили материкової криги, які плавають в океані називаються: 

 а) атол; б) айсберг 

 в) підводна гора; г) підлідна Антарктида. 

9. Типовими тваринами узбережжя Антарктиди є: 

 а) полярні сови; б) північні олені 

 в) пінгвіни; г) поморники. 

ІІІ рівень 
10. Що таке „антарктичні оазиси”? 

11. Доведіть, що Антарктида – материк міжнародного співробітництва. 

ІV рівень 
12. Чому життя антарктичних тварин пов”язано з морем? 

Тематичне оцінювання №5. Євразія 
1варіант 

І рівень 
1. Координати 66 пн.ш. і 170 зх.д. має мис: 

 а) Челюскін; б) Дежньова;  

 в) Рока; г) Піай. 

2. На території материка Євразія розташовані: 

 а) дві частини світу; б) три частини світу;  

 в) чотири частини світу; г) одна частина світу. 

3. Яку країну називають „Країною сонця, що сходить”: 

 а) Китай; б) Японія;  

 в) Корея; г) Філіппіни. 

4. Хто перший відкрив протоку між Азією і Північною Америкою, що стало 

значним відкриттям 17ст.: 

 а) C.Дежньов; б) В.Берінг;  

 в) О. Гумбольдт; г) Д.Лаптєв. 

5. Хто з видатних мандрівників і дослідників вивчав територію Азії, яка за 

площею дорівнює материку Австралія: 

 а) Ф. Попов; б) П. Семенов-Тянь-Шаньський;  

 в) М. Пржевальський; г) В. Обручев. 

6. Яка річка Європи найдовша: 

 а) Дунай; б) Волга; 

 в) Дніпро; г) Дністер. 

ІІ рівень 
7. До гір Альпійського горотворення належать:  

 а) Уральські; б) Кавказькі;  

 в) Саяни; г) Скандинавські. 
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8. Назвіть тип клімату , що формується в Європі під впливом Атлантичного 

океану: 

 а) Середземноморський; б) мусонний; 

 в) континентальний; г) помірно-континентальний. 

9. „Її вода занадто густа, щоб пити, проте занадто рідка, щоб орати”,- горорять 

про річку: 

 а) Янцзи; б) Хуанхе; 

 в) Євфрат; г) Ганг. 

ІІІ рівень 
10. До басейну якого океану належать річки Інд та Ганг. Поясніть чому. 

Підпишіть ці об”єкти на контурній карті. 

11. Дайте визначення поняттю природний комплекс. 

ІV рівень 
12. Конкретними прикладами доведіть що процеси горотворення в Євразії 

тривають і сьогодні. 

Тематичне оцінювання №6. Океани 
2 варіант 

І рівень 
1. Індійський океан повністю розташований у півкулі: 

 а) південній; б) східній 

 в) північній; г) західній 

2. Море без берегів із найпрозорішою у Світі водою: 

 а) Червоне; б) Карибське 

 в) Саргасове; г) Біле. 

3. Гавайські острови мають походження: 

 а) материкове ; б) коралове 

 в) вулкнічне; г) тектонічне 

4. Протока, яка сполучає Тихий та Атлантичний океани: 

 а) Берінгова; б) Гібралтарська 

 в) Гудзонова; г) Дрейка. 

5. Течія Сомалі рухається від екватора будучи при цьому : 

 а) теплою; б) холодною 

 в) нейтральною; г) придонною. 

6. Найбільші запаси прісної води містяться в: 

 а) озерах; б) підземних водах 

 в) морях; г) льодовиках. 

ІІ рівень 
7. Першою досягла Північного полюса експедиція під керівництвом: 

 а) Г. Сєдова; б) Р. Пірі 

 в) В.Берінга; г) О.Шмідта. 

8. Із морів Північного Льодовитого океану взимку повністю замерзає: 

 а) Біле; б) Баренцеве 
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 в) Гренландське; г) Норвезьке  

9. Найвища солоність поверхневих вод в Індійському океані спостерігається в : 

 а) Червоному морі; б) Південній частині океану 

 в) Бенгальській затоці; г) Центральній частині океану. 

ІІІ рівень 
10. Підпишіть нв контурній карті обмілину, що утворилась внаслідок 

життєдіяльності коралових поліпів та океан, в якому утворився цей найбільший 

ланцюг коралових островів. 

11. Дайте визначення поняттю „промілле”. 

ІV рівень 
12. Визначіть, які схили Гавайських островів- західні чи східні- дістають більш як 

10 тис мм опадів за рік. Чому? 

 

Додаток Б 

Методична розробка уроку з економіки 
«Підприємство та підприємництво» 

Економічний ринг 
Мета: перевірити, розширити, систематизувати знання учнів з даної теми, 

удосконалити вміння користуватися вивченим матеріалом під час виконання 

практичних вправ, розвивати уміння складати характеристику виробу за ярликом. 

Тип уроку: узагальнюючий урок-конкурс. Економічний ринг. 

Хід уроку 
Клас ділиться на декілька команд по 4-5 осіб. 

Перший раунд «Презентація» 
У ньому бере участь уся команда. Учні представляють свою фірму. Це може 

бути театралізована вистава або суто ділова презентація. 

Другий раунд «Розминка» 
Учням ставляться запитання з теми «Підприємство та підприємництво». 

Якщо учень не знає відповіді, йому може допомогти команда, але оцінка тоді буде 

нижчою. 

Запитання для розминки: 

А.   
1) Як ви розумієте поняття підприємство? 

2) Що таке власність? 

3) Поясніть суть поняття корпорація 

4) Що таке бізнес? 

5) Які форми власності ви знаєте? 

6) Які з названих організаційних форм підприємств базуються на приватній 

власності? 

- Державні підприємства; 

-  Електростанції; 

-  Фермерські господарства. 
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7) Як ви розумієте поняття витрати підприємця? 

8) Як підрахувати чистий прибуток? 

9) Які існують внутрішні чинники збільшення підприємницького доходу? 

10) Що ми називаємо менеджментом? 

Б. 
1) Хто такий підприємець? 

2)  Що таке одноосібне володіння? 

3)  Поясніть суть поняття фірма. 

4)  Хто такий підприємець-орендатор? 

5)  Акціонерне товариство – це: 

- Об’єднання людей, які ведуть спільну господарську діяльність; 

- Колектив співвласників, кожен із яких є власником акцій. 

6) Яка форма господарювання є найменш стійкою: 

- Акціонерна компанія; 

- Одноосібне господарство; 

- Товариство. 

7)  Розкрийте зміст поняття змінні витрати. 

8)  Який прибуток вважається «нормальним»? 

9) Які існують зовнішні чинники збільшення підприємницького доходу? 

10) Що таке маркетинг? 

В. 
1)  Які ви знаєте типи підприємств? 

2) Що таке партнерство? 

3) Хто такий бізнесмен? 

4) Які риси повинен мати підприємець? 

5) Що є вищи органом управління акціонерного товариства? 

- Загальні збори; 

- Правління. 

6) Яка форма господарювання є найбільш ефективною? 

- Одноосібне господарство; 

- Партнерство; 

- Корпорація; 

- Державне підприємство. 

7) Поясніть поняття постійні витрати. 

8) Що таке підприємницький доход? 

9) Як підприємець використовує свій доход? 

10) Поясніть поняття ринкова ніша. 

Третій раунд «Менеджер» 
Складання бізнес-плану. У конкурсі бере участь уся команда. Етапи 

складання бізнес-плану: 

1. Ідея бізнесу (вибір товару, обґрунтування). 

2. Графік бізнесу (терміни виконання роботи) 
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3. Завдання бізнесу (чого хоче досягти підприємець). 

4. Підсумки дослідження ринку. 

5. Оцінка витрат (розрахунки) 

6. Утворення ціни (ціна, з якою ви виходите на ринок) 

7. Оцінка прибутків і збитків. 

Четвертий раунд «Маркетинг» 
Отримавши від учителя товарний ярлик, учні дають оцінку даному товару за 

планом: 

1. Найменування товару. 

2. Лаконічність інформації. 

3. Правила використання. 

4. Інформація про потенційну небезпеку. 

5. Сезонність. 

6. Виробник. 

7. Якість ярлика. 

8. Торговельний знак. 

9. Назва країни. 

10. Склад сировини. 

11. Дата випуску 

12. Розмір. 

13. Нагороди. 

14. Цікавість. 

15. Що б ви додали або вилучили? 

П’ятий раунд «Чорна скринька» 
Сучасним людям подобається неординарність. Наступна конкурсна 

номінація матиме саме такий характер. Отже, демонструється «чорна скринька». 

Сконцентрувавши увагу, слід відгадати, що знаходиться в чорній скриньці. 

1. Кажуть, що це те, від чого залежить функція попиту і пропозиції. Покупці 

хочуть бачити її меншою, а продавці – більшою. Проте як дві частини ножниць 

ріжуть папір, так і вони формують те, що лежить у чорній скриньці. (Цінник) 

2. Попит на цей товар досить еластичний. Якщо ціни на бензин подвояться, 

то попит на товар, зо лежить у чорній скриньці, зменшиться, оскільки це товари – 

комплементи. (Автомобіль-іграшка) 

3. Це одна з витратних частин виробників. Коли зростають певні відсотки, 

то пропозиція зменшується, а деякі виробники приховують свої реальні прибутки, 

щоб записати сюди менші цифри. Що лежить у чорній скриньці? 

(Податкова декларація) 
4. Це відбувалося після періоду поширення бартеру. Наш товар, що лежить 

у чорній скриньці, сьогодні назвали б товарними грошима народів півночі. А в 

Київській Русі це називали кунами. Що в чорній скриньці? (Хутро) 
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5. Її родичі народилися в 1996 році, вона – у 2001 році. Проте, на відміну від 

своєї сестри-близнючки, на якій є руїни Херсонесу, вона буде жити удвічі – 

утричі довше. Що в чорній скриньці? (Монета номіналом 1грн.) 

 
Шостий раунд «Мислитель» 

Кажуть, що ділові люди є тонкими психологами і розуміють співрозмовника 

з півслова. Отже, конкурсна номінація «Мислитель». Завдання полягає в 

доповненні висловів відомих людей. 

1. Поль Самуельсон: «Навчіть папугу вимовляти «попит і пропозиція» і 

перед вами - …» (економіст). 

2. А.Маршал: «Ринок – це інститут або механізм, що зводить разом … і …» 

(покупців і продавців). 
3. Б.Франклін: «Час – це …» (гроші). 

4. Харві Маккей: «На ринку не дають медалі за відвагу. Ринок може 

запропонувати лише одну нагороду – це …» (гроші). 

5. Невідомий: «Крик моди може заглушити лише …» (ціна) 

6. Невідомий: «… – це життя торгівлі і смерті торговців» (конкуренція). 

Підбиття підсумків 
Підраховуються зароблені бали. Визначається команда-переможець, 

виставляються оцінки. 
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Використання тестових завдань для тематичного оцінювання 
знань учнів 

 

Прилипко Тетяна Іванівна, 

учитель історії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

Для забезпечення якості освіти у світі застосовується моніторинг, який у 

галузі освіти розуміється як систематичні процедури збору інформації щодо 

важливих аспектів освіти на різних рівнях з метою безперервного відстеження її 

стану та прогнозування розвитку. Найважливіше місце серед компонентів 

системи моніторингу посідає оцінювання учнів. 

З метою отримання об’єктивних даних про рівень опанування учнями 

освітніх стандартів запроваджується зовнішнє оцінювання навчальних досягнень 

учнів, яка передбачає оцінювання за допомогою стандартизованих завдань 

(тестів). Стандартизоване оцінювання у цьому випадку розуміється, коли однакові 

або подібні завдання даються при однакових умовах усім учням, а результати 

підраховуються уніфіковано. Саме з метою підготовки учнів до незалежного 

зовнішнього тестування доцільно використовувати завдання у вигляді тестів для 

тематичного оцінювання знань.  

Принципи гуманізації освіти, її демократизації, методична переорієнтація 

процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних 

компетентностей змінили підходи до оцінювання навчальних результатів 

школярів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, тобто 

необхідно насамперед враховувати рівень навчальних досягнень учня, а не 

ступінь його невдач. 

Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду 

на те, що навчання у кінцевому підсумку має не просто дати людині суму знань, 

умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що 

базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. 

Важливим є й те, що для кожної вікової групи вплив оцінки буде різним, але є, 

безсумнівно, загальне-емоційно забарвлене сприйняття будь-якої оцінки й вплив її на 

самооцінку дитини. Так характерним для підлітків є поступовий відхід від прямого 

переносу оцінок дорослих на самооцінку. В такому віці дитина все більше спирається 

на свої внутрішні критерії, порівнює себе з іншими людьми: дорослими, 

однолітками. Головна цінність оцінки для школярів підліткового віку полягає в тому, 

що вона дає їм можливість зайняти в класі більш високе положення. 

Використання текстів, репродуктивних та аналітичних запитань, 

різноманітних завдань до кожної теми, згрупованих у кілька варіантів дозволяє 

реалізувати принцип систематичності та диференційованого підходу при 
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тематичному оцінюванні знань семикласників з історії. Виконання різнорівневих 

тестових завдань дає можливість кожному учню отримати позитивну оцінку 

відповідно до рівня засвоєння матеріалу теми, а також передбачає зворотний 

зв’язок, необхідний учневі як інформація про ефективність його роботи, а не як 

засіб тиску або контролю. 

Тематичне оцінювання знань учнів за допомогою тестів своєю метою має 

перевірку відповідності знань та умінь учнів програмовим вимогам, оцінку рівня 

навчальних досягнень семикласників, оцінку ступені підготовленості школярів до 

засвоєння подальших тем курсу. 

Оцінювання результатів навчання учнів з історії у відповідності з програмою 

передбачає оцінювання засвоєних ним знань і сформованих умінь та навичок. Таке 

оцінювання можна провести, пропонуючи учням на уроках тематичного оцінювання 

усні запитання, письмові завдання, насамперед тестові. Завдання з вибором однієї 

відповіді з декількох дозволять перевірити такі знання і уміння учнів: 

• знання дат, хронологічних тем, періодів найбільш важливих історичних 

подій і процесів; 

• знання фактів – місця обставин, учасників, результатів подій; 

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ; 

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій; 

• групування фактів за вказаною ознакою; 

• знання історичних понять, термінів, їх визначень; 

• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями. 

Однак для перевірки таких елементів підготовки учнів з історії як опрацювання 

(аналіз, застосування, оцінка) історичних джерел і документів, порівняння, 

співставлення, обґрунтування власного ставлення учня, його позиції, оцінки щодо 

історичної події, явища, діяча, тести виступають лише як частина прийомів 

контролю. Для підсумкової атестації учнів потрібно використовувати також такі 

форми контролю, як розгорнуті письмові відповіді, твори, дослідження тощо. 

Використання тестових завдань під час тематичного оцінювання – спосіб 

виявити рівень таких знань та умінь учнів: знання часових і просторово-

географічних координат історичних подій; змісту й учасників історичних подій; 

причин і наслідків історичних подій; фактів біографії й діяльності історичних 

осіб; змісту й напрямів діяльності історичних структур та організацій; змісту 

історичних джерел, документів, творів, пам’яток культури; авторів історичних 

джерел, документів, творів, пам’яток культури; змісту історичних понять і 

термінів. А також умінь орієнтуватись у хронології, відтворювати послідовність 

подій; класифікувати факти та явища, які визначають епоху; визначати головні 

проблеми різних історичних подій; визначати причини та наслідки історичних 

подій; аналізувати, інтерпретувати й застосовувати матеріали історичних джерел; 

визначати масштаб і динаміку історичних змін; чітко формулювати власну 

обґрунтовану думку; чітко формулювати зміст основних історичних понять і 
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термінів; встановлювати взаємозв’язки між історичними подіями; користуватись 

історичними картами, схемами, таблицями.  

Поряд з багатьма позитивними функціями, що його виконує застосування 

тестових завдань в навчальному процесі, слід згадати про можливі негативні 

сторони, про які говорять фахівці з освіти. Зокрема вони наголошують, що 

стандартизовані тести вводять в оману щодо їхньої об’єктивності та, відповідно, 

рівних можливостей та справедливості; стандартизовані тести є загрозою 

звуження процесу навчання до опанування лише змісту тестових завдань, так як 

вчителі дуже часто опиняються під пресом необхідності того, щоб учні 

демонстрували високий бал, набраний при складанні тестів, і тому, витрачають 

багато часу, натаскуючи дітей. Для багатьох дітей, особливо у ранньому віці, 

стандартизоване тестування може стати «вироком» на все життя, оскільки його 

результати часто слугують для розподілу дітей на потоки або групи за рівнем 

розвитку чи здібностями. 

Тому при складанні тестових завдань слід враховувати низку 

фундаментальних принципів. В першу чергу критерії оцінювання завдання мають 

бути справедливими для всіх учнів, треба брати до уваги культурні та національні 

відмінності. Оцінені завдання повинні вимірювати рівень досягнень учнів у 

відповідності до програмового змісту. Тестові завдання для тематичного 

оцінювання мають бути різного характеру та вимірювати всі аспекти учнівських 

досягнень. 
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Використання модульно-рейтингової системи оцінювання в 
процесі вивчення української мови та літератури 

 

Шандрук Наталія Анатоліївна, 

учитель української мови і літератури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

«Призначення людини – в розумній діяльності». Щоразу спадають на думку 

слова давньогрецького філософа Аристотеля, коли задумуєшся над діяльністю 

людини, аналізуєш її. Кожна людина повинна працювати у тому напрямку, який 

для неї є найбільш прийнятним і вагомим. Шандрук Наталія Анатоліївна 

присвятила свою діяльність справі навчання і виховання і вважає, коли досконало 

взятись за виконання невеликої частини справи, ніж погано зробити в десять разів 

більше, можна мати щастя – джерело живої діяльності, бо нічого не робити – не 

жити. А щасливий лише той, хто має свою справу. І хай він не шукає іншої 

радості, бо у нього є діло і мета життя. Її ж мета – творити добро в розумному і 

величному. 

Час сучасності вносить зміни у суспільство, зокрема і в освіту. 

Переорієнтація зробила певний розподіл у діяльності людини: процес і результат 

діяльності залежать від впливу суб’єкта на цю діяльність. Саме це змушує мене 

по-новому подивитись на суб’єкта-учня: не пасивного спостерігача, а активного 

діяча. Тому у своєму навчальному процесі найперше дбаю про осмислення і 

закріплення програмного матеріалу та вироблення навиків практичного 

застосування. Вважаю, що саме такий підхід до висунутого часом питання робить 

тему актуальною. 

Світова практика у багатьох країнах, а останнім часом і вітчизняна також 

переконують у ефективності запровадження нових освітніх технологій. Слово 

технологія – грецьке (мистецтво, майстерність + логія). Первісне значення слова 

на перший погляд віддалене від педагогічного контексту, бо означає сукупність 

методів обробки сировини чи матеріалів у процесі виробництва і т.д. Але це не 

так. Ми звикли до термінів «комп’ютерні технології», «соціальні технології». 

Саме ті технології, які спрямовані на розвиток особистості, є гуманітарними. Ті з 

них, які виступають елементами освіти, є педагогічними. 

Йдеться про впровадження модульно-рейтингової системи та вивчення 

матеріалу укрупненими частинами (блоками), що базуються на ідеї укрупнених 

дидактичних одиниць, яка сприяє міцному швидкому і системному засвоєнню 

знань та виробленням узагальненої оцінки – рейтингу. 

Актуальність ідеї – в подоланні протиріч між зростанням обсягу знань із 

визначеним часом для їх засвоєння, формуванні ставлення самого учня до 

пізнавальної діяльності, що сьогодні у сфері освіти є першочерговим. Опис 
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досвіду представляє технологію діяльності, яка полягає у виділенні укрупнених 

дидактичних одиниць (модулів, блоків) та менших одиниць навчального 

матеріалу (міні-модулів, міні-блоків), виробленні узагальнюючої оцінки роботи 

учнів (рейтингом, індивідуальним контролем). 

Застосування модульно-рейтингової системи та системи укрупнених блоків 

узгоджується із можливостями диференційованого навчання та індивідуалізацією 

контролю, сприяє застосуванню різних його форм, достатньо враховує 

індивідуально-психологічні особливості учнів. Запропоновані системи 

стимулюють учнів до вивчення додаткового матеріалу, до участі в позакласній 

роботі з предмета, в предметних олімпіадах різного рівня, в конкурсі – захисті 

робіт Малої академії наук, зацікавлює можливістю одержати додаткові бали, 

взяти участь у творчому процесі уроку. 

Використання елементів нових освітніх технологій дає результативність, що 

виявляється у свідомому ставленні учнів до опрацювання програмного матеріалу, 

а отже, підвищення рейтингу. 

Результативність матиме більший успіх у класах із гуманітарним напрямком, 

із поглибленим вивченням рідної мови, у добре підготовлених класах. Ставлячи 

перед собою мету – вироблення узагальнюючої оцінки роботи учнів за допомогою 

певної форми контролю визначається рейтинг кожного учня з даного міні-модуля. 

Так як однією із складових частин модульно-рейтингової системи є оцінка-

рейтинг роботи учня, виключати важливість поточного балу з міні-модуля і 

додаткового балу (позитивного чи негативного) в системі преміальних і 

штрафних балів недоцільно, тому що цим можна перекреслити стимул у 

пізнавальній активності учнів. Це обов’язково потрібно враховувати, інакше сама 

система знівелює себе. Тому тематичний бал із кожного модуля повинен 

виставлятись на основі: 

1) середнього балу за міні-модулі; 

2) балу за усний залік; 

3) балу за тематичну атестацію (диктант, тести); 

4) додаткового + чи – балу.  

Вивчивши досвід зарубіжних і вітчизняних педагогів-дослідників 

(Л.Гриценка «Модульно-рейтингова система в школі», В.Бродовської «Вивчення 

синтаксису укрупненими частинами», Н.Клокар, В.Потіхи, О.Чубарук 

«Українська мова і література. Школа у творчому пошуку»), що у своїй діяльності 

звертались до розробки сучасних освітніх технологій, я як учитель реалізувала 

власне бачення даного питання у впровадженні модульно-рейтингової системи у 

процесі вивчення української мови у 10 класі та укрупнених блоків (блочної 

системи) при вивчення мови у 11 класі, взявши за основу поняття технології 

навчально-виховного процесу як моделювання його змісту, методів і форм згідно 

з поставленою метою. 

Але перш, ніж застосувати елементи нових освітніх технологій, було 

проведено підготовчу роботу. 
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На перших уроках перед впровадженням елементів нових освітніх 

технологій обов’язково проводиться психологічний вступ, який допомагає дітям 

долати стрес перед невідомим, хоча доступним для учнів даних класів. Практика 

показує, що учні зацікавлюються новим і активно і творчо включаються у процес 

навчальних занять. 

Модульно-рейтингову модель навчальних занять розроблено на ідеї 

укрупнених дидактичних одиниць, модулів, які сприяють системності знань, їх 

міцності і швидкості засвоєння, а також виробленню узагальнюючої оцінки 

роботи учнів – рейтингу. 

Актуальність ідеї модульно-рейтингової системи ґрунтується в подоланні 

протиріч між зростанням обсягу знань із визначеним часом для їх засвоєння, у 

системі оцінювання. 

Упроваджуючи елементи нових освітніх технологій, головним завданням є 

формування ставлення самого учня до пізнавальної діяльності, тому розвиток 

пізнавальної активності учнів у рамках нової системи навчання можна вважати 

інноваційним. Формуючи ставлення самого учня до пізнавальної діяльності, 

зосереджується увага на виробленні в учнів самостійності та системності в 

оволодінні знаннями. Розроблена модель навчальних занять не припускає 

епізодичності ні в роботі вчителя, ні в навчанні учнів, ні в оцінюванні знань. Це і 

сприяє систематичній праці обох сторін: учитель – учень. 

Навчання української мови у рамках модульно-рейтингової системи 

узгоджується із диференційованим підходом, індивідуалізацію контролю, із 

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів. 

Упровадження модульно-рейтингової системи стимулює учнів до вивчення 

додаткового матеріалу, до участі в позакласній роботі з предмета, у предметних 

олімпіадах різного рівня, у конкурсі-захисті робіт Малої академії наук тощо. 

Модульно-рейтингова система навчання передбачає багатоступінчасту 

комплексну перевірку знань учнів – міні-модулів. 

Першим етапом цієї системи можуть бути усні чи письмові відповіді учнів 

на блок запитань, що входять до відповідного модуля. Це може бути 15 хвилинна 

самостійна робота чи мовний диктант. Другим етапом може бути тестування, 

кращим варіантом якого є індивідуальні тести із диференційованим підходом. 

Третій етап – індивідуальне письмове завдання практичного спрямування. 

Четвертий – контрольна робота із тестовим завданням. Кожен вид чи етап роботи 

(міні-модуль) оцінюється найвищим балом. 

Модульно-рейтингова систему органічно поєднується із іншою системою 

преміальних і штрафних балів. Оцінювання знань учнів із певного модуля 

проводиться на основі балів з міні-модуля та додаткових балів, одержаних за 

рахунок діяльності учня у системі преміальних і штрафних балів. 

Система преміальних і штрафних балів має бути завчасно доведена до 

відома учнів. Вона може в себе включати такі види роботи з певного модуля: 

- повідомлення і реферати, які ширше розкривають тему; 
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- виготовлення індивідуальних таблиць, опорних плакатів із мови; 

- складання кросвордів, шарад, ребусів за вивченими темами з мови; 

- виконання обов’язків бібліотекаря кабінету; 

- участь у предметних олімпіадах, конкурсах. Штрафні бали 

виставляються учневі за: 

- не виконання домашнього завдання; 

- пропуск заняття без відпрацювання; 

- не написання творчої роботи; 

- пасивність у творчому процесі уроку. 

Для прикладу візьмемо модуль «Складне речення. Складносурядне 

речення». На першому уроці консультації з даного модуля кожен учень 

ознайомлюється із рейтингом – листом, в якому вміщені теми міні-модулів, види 

контролю їх, дати проведення і перескладання пропущених навчальних занять із 

міні-модуля, тематична атестація, максимальна кількість балів. 

Практика показала, що у системі преміальних балів активізується діяльність 

учнів. Тому уже з першого уроку школярі ознайомлюються зі списком-переліком 

видів робіт, що дає можливість одержати додаткові бали. 

Перелік робіт для одержання додаткових балів із модуля «Складне 

речення. Складносурядне речення» 

 1. Виготовити індивідуальні таблиці „ Класифікація складних речень", „ 

Складносурядні речення", „ Сполучник". 

 2. Скласти кросворд „ Складне речення. Складносурядне речення". 

 3. Підготувати повідомлення на тему: „У пошуках дзвінкоголосого слова". 

 4. Виготовити опорний плакат „ Речення". 

 5. Підготувати конкурс для учнів середніх класів. 

Щоб сформувати ставлення учня до пізнавальної діяльності, я вважаю, що 

потрібно створити такі умови, у яких би учень легко і швидко орієнтувався, тобто 

відсунути із його шляху до пізнання труднощі, які зразу ж виникають перед 

невідомим, і таким чином розв’язують запитання: „А що треба робити?" Через те 

на кожному навчальному занятті учні повинні бути оптимально забезпечені всім 

матеріалом, що стосується даного модуля. 

Тому учня потрібно навчити: 
- Працювати з підручником: чітко орієнтуватись в теоретичному матеріалі і 

вибирати точні відповіді; 

- користуватись індивідуальними таблицями і опорними плакатами: читати 

по горизонталі і вертикалі, сформулювати за ними правила, наводити приклади; 

- орієнтуватись в індивідуальних завданнях, картах; 

- сприймати лінгвістичну термінологію; 

- користуватись додатковою літературою: вибирати матеріал для 

повідомлення чи реферату. 

Зупиняючись на останньому, слід зауважити, що для більш успішної 

реалізації його повинна активізуватися робота обов’язків бібліотекаря кабінету. 
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Перед вивченням кожного модуля, бібліотекар до відома учнів доносить 

інформацію про висвітлення даного питання у науковій літературі, ознайомлює із 

літературою кабінету, готує виставку «Вивчаємо модуль».  

Кожен учень уже психологічно настроєний легко вибирає той вид роботи 

для одержання додаткових балів, які йому посильні. 
Комплекс перевірки знань учнів з міні-модулів є багатоступінчастим, тобто 

поділяється на етапи. Форма контролю кожного наступного етапу ускладнюється. 

Так для модуля, який представлений для прикладу, першим етапом перевірки 

знань можуть бути письмові відповіді учнів на блок запитань, що входять до 

відповідного модуля. 

Ідею вивчення матеріалу укрупненими дидактичними одиницями у своєму 

педагогічному процесі реалізовано і в іншій методиці проведення навчальних 

занять, що зумовило зміну їх структури. Думка, що у 11 класах, які до того ж є 

підготовленими, матеріал доцільно структурувати до уроку великими, логічно 

завершеними частинами (блоками), що об’єднані основними одиницями різних 

мовних рівнів: фонемою, морфемою, лексемою, частиною мови, членом речення, 

реченням. Звідси виходить, що логічно завершеною частиною можна назвати 

систему понять згрупованих навколо стрижневого поняття (принципу, 

закономірності). 

Увесь програмовий матеріал розподілено на навчальні заняття з 

укрупненими дидактичними одиницями на великі за обсягом і малі (наприклад, у 

11 класі до першого типу можна віднести «Двоскладне просте речення», а до 

другого – «Речення з однорідними членами») 

Використання технології вивчення мови укрупненими частинами виробляє у 

творчій лабораторії певну методику: 

1.Обов’язковість наочного пізнавального матеріалу: опорних конспектів чи 

логічних схем, таблиць;  

2.Повторення вивченого матеріалу, пов’язаного із виучуваним блоком;  

3. Висока свідома самостійність учнів на уроці;  

4.Орієнтовно-консультативна позиція вчителя у процесі осмислення і 

закріплення матеріалу блока; 

5.Висока мовленнєва активність учнів; 

6.Індивідуальний підхід до учня через диференціацію завдань. 

Це дає можливість швидко завершити теоретичний курс і перейти до 

узагальнення і закріплення знань. 

Застосовуючи технологію вивчення укрупненими частинами (блочну 

технологію), можна розподілити всю кількість відведених уроків на вивчення 

даного блоку на уроки-теорії, уроки-пратики, уроки контролю. Вище згадану 

технологію доречно використовувати при вивченні мови у 11 класі. Ось приклад 

одного із блоків.  

Речення з однорідними членами 

блок № 1 
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№ 
з/п 

К-ть 
годин 

Дата Зміст роботи 
 

1. 1  Уроки теорії 
Поняття про речення з однорідними членами речення (урок-

лекція) 

2. 1  Поняття про речення з однорідними членами речення (урок-
залік для сильних учнів, консультації) 

3-4 2  Уроки – практики 
Розділові знаки між однорідними членами речення (часткові 

заліки, консультації, контроль). 

5-6 2  Узагальнюючи слова при однорідних членах речення (часткові 
заліки, консультації, контроль). 

7-8 2  Однорідні та неоднорідні означення та обставини (часткові 
заліки, консультації, контроль). 

9-10 2  Вживання однорідних членів речення (часткові заліки, 
консультації, контроль). 

11 1  Уроки-контрольні 
Тематична атестація (диктант, тестові завдання за темою). 

Програмовий матеріал передбачає на вивчення цієї теми 11 годин. Його 

варто розподілити на 2 уроки теоретичні, 8 – практичних, і 1 – тематичну 

атестацію. На першому теоретичному уроці учитель виступає як інформатор – 

лектор і подає учням весь теоретичний матеріал блоку, ознайомлює із опорними 

плакатами, схемами, таблицями. 

На першому уроці відводиться багато часу повторювальному матеріалу, що 

безпосередньо стосується теми яка вивчається. Так при вивченні теми «Однорічні 

члени речення» обов’язковим на навчальних заняттях є повторення теми 

«Сполучник». На цьому ж уроці пред’являється учням система запитань до усного 

заліку з інформацією про можливу відповідь, порядок синтаксичного розбору 

речень з однорідними членами. 

Речення з однорідними членами 

(укрупнений блок № 1) 

Система запитань до теми 

№ з/п Запитання до теми Відповідь із 
підручника 

1 Що таке однорідні члени речення? 52 

2 Яка їх роль у межах одного рядка? 52 

3 Які це поширені однорідні члени речення? 53 

4 Як виражаються однорідні члени речення? 53 

5 Скільки може бути рядів ОЧР у межах одного речення? 53 

6 Як з’єднаються між собою ОЧР? 52 
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7 Яка інтонація речень ОЧР? 53 

8 Який розділовий знак ставиться між ОЧР? 63 

9 Коли ставиться кома між ОЧР? 63 

10 Які означення є однорідними? 58-59 

11 Які означення є неоднорідними? 59 

12 Чим виражені неоднорідні означення? 59 

13 Яка роль узагальнюючих слів при однорідних членах речення? 53 

14 А ОЧР при узагальнюючих словах? 53 

15 Яким членом речення виступають узагальнюючи слова? 53 

16 Чим виражені узагальнюючи слова? 54 

17 Де може стояти УС в реченні з ОЧР? 53 

18 Чи міняється інтонація речень від місця УС7 53 

19 Коли вживається двокрапка при УС? 64 

20 Коли вживається тире при УС? 64 

21 Коли в одному реченні може вживатися і двокрапка, і тире? 64 

Порядок синтаксичного розбору речення з ОЧР 
1.Знайти граматичну основу і вказати, що речення просте. 

2.Тип речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне і 

окличне). 

3. Двоскладне чи односкладне (означено-особове, неозначено-особове, 

безособове, називне). 

4.Повне чи неповне. 

5.Вказати, що речення ускладнене ОЧР або ОЧР з УС. 

6.Які це однорідні члени речення? Як вони з’єднані між собою 

(сполучниками, інтонацією, мішаним зв’язком)? 

7.Розібрати речення за членами: головні, другорядні.  

8.Пояснити пунктограми. 

Уже на другому уроці-теорії добре підготовлені учні складають усний залік, 

консультуються відносно незрозумілих питань. 

Наступні 8 уроків призначаються для складання поетапних заліків в міру 

підготовленості учнів. Але найголовніше їх призначення у виробленні практичних 

навиків, одержаних з даної теми. Учні виконують обсяг письмових робіт 

підручника, індивідуальні завдання. 

Як уже зазначалось вище, така система навчання вимагає високу свідомість 

учня щодо самостійності у оволодінні знаннями. Тому учень сам координує 

своїми можливостями під час ознайомлення із даною темою, хоча перед всіма 

учнями виставлений певний об’єм матеріалу, який є обов’язковим.  

Після його осмислення учні переходять до індивідуальних завдань. 

Самостійна робота кожного учня контролюється нею як учителем-консультантом. 

Кожне письмове завдання перевіряється, виявлені помилки у письмових вправах і 

індивідуальних завданнях аналізуються через повторення теоретичного матеріалу. 
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Усі 8 уроків-практиків набувають характеру творчої співпраці між учнем і 

учителем. Сама творча атмосфера, коли учень виступає у ролі науковця-

дослідника, не вносить одноманітності. Але варто розряджати атмосферу 

учнівськими повідомленнями, що розширюють знання теми. Отже, доцільно 

учням послухати повідомлення про «Роль сполучників при однорідних членах 

речення». 

Під кінець уроків-практиків, коли учні достатньо підготовлені, проводиться 

один із нетрадиційних уроків.  

Використання елементів нових освітніх технологій у процесі вивчення мови 

у педагогічній практиці дає можливість сформулювати такі висновки. 

Світова практика у багатьох країнах, а останнім часом і вітчизняна, а також 

особиста практика переконують у ефективності запровадження нових освітніх 

технологій, що виявляється у чіткості поставленої мети і завдання; послідовному 

виконанні їх.  

Модульно-рейтингова система вивчення мови укрупненими блоками: 

• забезпечують гарантованість запрограмованого кінцевого 

результату; 

• вилучають малоефективні засоби, на зміну яким приходять нові 

розробки педагогічної технології; 

• сприяють міцному, швидкому системному засвоєнню знань;  

• виробляють навички самостійності у оволодінні знаннями;  

• стимулюють широке вивчення предмета;  

• формують ставлення самого учня до пізнавальної діяльності;  

• виключають епізодичність у навчальному процесі, виробляючи 

принципи систематичності; 

• узгоджують із диференційованим підходом, індивідуальним 

контролем, із індивідуально-психологічними особливостями учнів;  

• активізують діяльність учнів;  

• забезпечують оптимальні умови навчання;  

• вчать учнів учитися; 

• урізноманітнюють діяльність учня і учителя;  

• приводять в систему повторюваності матеріалу;  

• активізують мовленнєву активність учнів;  

• формують індивідуальний підхід у оцінюванні. 

Упровадження елементів нових освітніх технологій відчутне у 

результативності. Якщо порівняти результати оцінювання учнів під кінець 

навчального року в 1І класі і на початку 11 класу за перший семестр, то можна 

помітити позитивні зрушення. 

Висунуті часом проблеми переорієнтації діяльності людини, коли процес і 

результат діяльності залежать від впливу суб’єкта на цю діяльність, створюють 
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новий образ учня: не пасивного спостерігача, а активного діяча, що зумовлює нові 

підходи у спілкуванні з ним і навчанні. 

Саме таким підходом можна вважати використання елементів нових освітніх 

технологій у процесі вивчення мови. 

Ефективність використання нових освітніх технологій досягається при умові 

врахування таких рекомендацій: 

- вивчення можливостей класу, 

- проведення підготовчої роботи (класи повинні бути добре підготовленими, 

з гуманітарним нахилом), 

- створення індивідуального робочого місця ( один учень за партою), 

- широкий підбір додаткового матеріалу з урахуванням індивідуального 

підходу, диференціація, 

- забезпечення наочним ілюстративним матеріалом, 

- вивчення мови за даною технологією з 8 класу, фрагментарно – з 6-7 класу 

як підготовка до повного переходу на дану технологію.  

Пропонуємо поділ програмового матеріалу 8-11 класів на модулі (міні-

модулі) за модульно-рейтинговою системою. 

№ Модуль К-сть годин К-сть 
міні-модулів

1. Просте речення. Односкладні речення 10 2 

2. Неповні речення 5 1 

3. Речення з однорідними членами 11 2 

4. Речення із звертаннями, вставними словами 10 2 

5. Речення з відокремленими членами 17 3 

6. Пряма і непряма мова. Діалог 10 2 

Для тих, хто матиме бажання провести аналогічне дослідження, приклад 

анкети повністю. 

I. Чому ти вчиш українську мову? 

1. Це моя рідна мова. 

2. Це шкільний предмет, як і всі інші. 

З. Бо хочу глибше знати мову українського народу. 

4. Бо змушують батьки. 

5. Щоб клас не підводити. 

II. Чому ти хочеш мати з української мови «12»? 

І. Бо подобається сама мова.  

2.Щоб бути круглим відмінником.  

З.Щоб бути кращим серед учнів.  

4.Щоб дома не сварили.  

5.Щоб бути грамотною людиною. 
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6. Щоб піти вчитись на філфак. 

7. Бо подобається вчителька української мови і літератури. Не хочу мати 

«п’ятірки»: 

1.Бо оцінка мені байдужа. 

2.Бо в житті мовою не буду користуватись ніде. 

З.Бо не зможу витягнути на «12». 

4.Бо для майбутньої професії вона мені не потрібна. 

III. Що є для тебе зразком культури мовлення? 

1.Мова батьків. 

2.Мова учителів. 

З.Мова однокласників, друзів. 

4.Художні твори. 

5.Мова радіо і телебачення. 

IV. Де ти користуєшся українською мовою?  

І.Лише дома у розмові з:  

а) батьками; 

б) бабусею чи дідусем. 

2.Лише на уроках:  

а) на всіх уроках;  

б) лише на уроках української мови 

З.У транспорті. 

4.У розмові з друзями. 

5.У всіх ситуаціях спілкування. 

V. Яке викладання тобі подобається? 

І.Коли правило виводять із прикладів.  

2.Коли приклади ілюструють правило. 

З.Коли виконуєш творчі роботи (пишеш перекази, твори, придумуєш 

речення, аналізуєш тексти, перекладаєш). 

4.Коли пояснюють, як і де те чи інше правило можна застосувати в 

практичному мовленні (в житті). 

5.Коли красиво, образно говорять, наводять гарні приклади.  

6.Коли виводять і аналізують схеми граматичних конструкцій.  

VI. Чи подобаються тобі підручники з української мови і чому? 

І.Так:  

1. Гарно надруковані. 

2.Цікаві й різноманітні вправи.  

3.Зрозумілі правила.  

4.3мушують думати. 

5.Легкі завдання.  

ІІ.НІ:  

1. Погані на вигляд.  

2.Незрозуміло написані.  
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3.Нецікаві вправи.  

4.Важкі завдання.  

5.Надто легкі завдання. 

Не вдаючись до детального коментування,слід зауважити, що естетична й 

утилітарна ( практична) ознаки діяльності на уроках мови переважають, а для 

школи ж важливо ще й навчити учнів учитися. Це актуально насамперед тому, що 

мнемічна (запам’ятовувальна) діяльність людини має як загальні, так і специфічні 

риси, які залежать від віку, особливостей нервової системи, рівня розумового 

розвитку, рівня здобутих раніше знань («порожня» голова не міркує») кожної 

дитини. Учителеві належало б знати, який тип пам’яті переважає у того чи іншого 

учня: в одного – моторна (її називають «пам’ять-звичка» або «пам’ять тіла»), в 

іншого – образна, або наочна (зорова, слухова, нюхова, дотикова, смакова), ще в 

іншого – емоційна, яка адаптує людину до того, що відбувається, відволікає від 

поганого і спрямовує на добре. Має рацію М. Я. Чутко, коли твердить, що важко 

знайти такого учня, у якого пам’ять тільки «погана», або тільки «добра»– як 

правило, вона різна. На жаль, наші учні не усвідомлюють (а усвідомити їм не 

допомагають ні сім’я, ні колеги учителя-філолога), що не всі будуть фізиками чи 

біологами, але всі матимуть в житті справу з мовою, тому для запам’ятовування, 

збереження і відтворення знань з мови не може бути жодного «нездібного» учня. 

«Якими б не були здібності людини, вони тісно пов’язані з її інтелектом, волею, 

характером – усім психічним складом особистості в цілому», через те вони 

глибоко індивідуальні (щоправда, відмова деяких учнів від вивчення української 

мови з причини «нездібності» до мов або «за станом здоров’я» пояснювалася не 

лише індивідуальним психічним складом дитини, а й тенденцією, що 

підтримувалась у певному середовищі). Ми погоджуємось з висновком 

психологів про те, що відмінність типів нервової системи позначається навіть на 

особливостях мовленнєвих конструкцій: «більша конспективність мовлення у 

«сильних», більша розгорнутість, складність конструкцій – у «слабких»; проте ті 

й ті однаково успішно впораються із завданнями, якщо їм надати можливість іти 

власним темпом». Як тут важливо мати терпіння (імпульсивних, гарячкових – 

стримувати, повільних, млявих – навчати відваги), доброзичливість і ... час! А це 

з’явиться тоді, коли вчитель зможе працювати не лише за власним методом, а й за 

власною програмою, яку він підготує для кожного конкретного класу. Тобто, 

якщо виникає (чи ставиться) творче завдання, то в процесі його виконання 

людина (і вчитель, і учень) сама повинна знаходити спосіб, яким творчо 

виконуватиме це завдання. І все ж деякими загальними вказівками не варто 

нехтувати: 

1) слід пам’ятати про часову послідовність розвитку навичок і вмінь; 

ускладнюючи завдання, спиратись на попередній досвід учня, здобуті знання, 

здійснювати міжпредметні зв’язки; 

2) давати дітям більше самостійності, ініціативи у виконанні про грами, 

оскільки навчання мовлення не може бути цілком (абсолютно) керованим. 
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3) вправи варто чітко поділяти на мовні і мовленнєві, дбаючи про їх 

різноманітність і таку кількість, яка була б достатньою для набуття навичок, 

ускладнювати їх (вправи не повинні привчати учнів до одноманітних дій, проте в 

основі добору вправ мусять лежати певна система, чітко спланована 

послідовність); домагатися точності їх виконання, для чого мету завдання слід 

формулювати чітко; пояснювати учням, яких успіхів досягнуто (результати 

поступу), які прогалини, недоліки ліквідовано, якою є перспектива; 

4) навчити учнів автоматично (миттєво) застосовувати граматичне 

(орфографічне й пунктуаційне) правило, пам’ятати, що для грамотності мало того, 

щоб людина знала правило; 

5) зробити учня учасником спостережень над мовою, «вести його тією ж 

дорогою, якою йшло людство, створюючи граматику»; 

6) дбати про систему знань – тільки це забезпечить володіння знаннями, 

«владу» над ними; 

7) пам’ятати, що характер мовлення (з психологічної точки зору) слід 

визначати як стосовно людських взаємин (це ж засіб спілкування з метою 

передачі смислу), так і щодо психіки людини в цілому; тому, оцінюючи знання 

учня і результати своєї праці, учитель зважає і на реалізацію дитиною у мовленні 

думки, і на соціальні та особистісні позиції цього учня; 

8) оскільки успішність з мови безпосередньо зумовлюється інтересом до 

предмета, слід виховувати цей інтерес, і не тільки до зовнішнього, естетичного 

боку, а й до змісту, до сутності мови; 

9) оскільки особистість учителя, його знання, хист, ставлення до свого 

предмета – один із мотивів навчання, треба дбати, щоб учень ним скористався. 

Отже, педагогічна діяльність має справу з життєво важливою ділянкою 

людського організму – мозком, інтелектом, учить, виховує інтелектуальну основу 

суспільства. Якщо людина оволодіє мовою, вона оволодіє духовним началом 

свого народу, а значить – здатна буде йому служити, примножувати його 

матеріальні і культурні цінності. Тому зерна, посіяні на уроках рідної мови, 

повинні проростати на всій ниві освіти – на всіх уроках в школі. 

Отже, байдужих до оцінки серед анкетованих учнів практично не було. 

Показовим є те, що не виявлено в учнів бажання «виділитись», «не підводити 

клас», як, власне, і прагнення «глибоко знати мову українського народу». 

Звичайно, значення для людини того чи іншого мотиву залежить від 

багатьох факторів: віку дитини, рівня її вихованості, розумових здібностей та 

інтелектуального розвитку, суспільних і соціальних умов, у яких проходить 

навчання, від оточення, професійної і педагогічної майстерності учителя, 

соціальної перспективи навчання (вивчення конкретного предмета). 

Оскільки дії (поводження) учня в процесі навчання залежать, як правило, від 

того, яке місце відводиться учневі в цьому процесі (пасивного поглинача 

пропонованої інформації чи активного пошуковця), то загострюється проблема 

правильності установки (як кажуть психотерапевти) на навчання, що вимагає від 
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учителя не просто знання свого предмета, а постійної творчості. Характер 

установок почасти зумовлюється змістом матеріалу. 

Отже, «навчання як творче засвоєння, здобуття знань залежить від трьох 

факторів – від того, чому навчають, від того, хто і як навчає, і від того, кого 

навчають». Якщо учень матиме позитивне ставлення, інтерес, схильність до 

вивчення української мови, якщо він буде цілеспрямованим, наполегливим, 

організованим, зосередженим, діставатиме задоволення від роботи на уроках мови 

і під час самопідготовки. 
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Упровадження інтерактивних методів навчання як складової 
особистісно зорієнтованого навчання 

 

Скочинська Юлія Володимирівна, 

учитель української мови і літератури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії  

 

Основна одиниця сучасного навчання, урок, будується за певною 

структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями: пасивною, 

активною, інтерактивною. Кожна із цих моделей має право на існування, тому 

учитель використовує їх у своїй роботі, проте він вважає, що інтерактивна модель 

найбільш ефективна при досягненні цілей особистісно зорієнтованого навчання 

навіть при наявності позитивних і негативних сторін.  

Учитель активно застосовує інтерактивні методи, тому що вони мають цілий 

ряд переваг: 

1. Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, 

застосування інформації з різних джерел). 

2. Як правило, високий рівень засвоєння знань. 

3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань 

учнів. 

4. Педагог має змогу розкритись як організатор, консультант. 

5. Відбувається партнерство між учителем і учнями та в учнівському 

колективі. 

В результаті застосування різноманітних інноваційних методів учні з часом 

стали більш усвідомлено і міцно засвоюювати знання, активно працювати на 

уроках, вони постійно активні і ініціативні. 

Учитель вважає, що у більшій мірі успіх справи залежить від послідовної і 

планомірної роботи як над собою, так і з учнями на усіх етапах діяльності. 

1. Перший етап упровадження інтерактивних методів – вивчення 

вчителем теоретичних питань та пропедавтична робота з учнями 
Учитель спочатку ґрунтовно вивчив теоретичні питання, що стосуються 

інтерактивних технологій, зробив власні висновки, необхідні для ефективної 

діяльності. Розглядаючи різні класифікації інтерактивних методів, він помітив ряд 

проблем. По-перше, ще досі немає жодної повної класифікації інтерактивних 

методів навчання. По-друге, нема чіткого розмежування між інтерактивними та 

активними методами навчання, одні і ті ж види відносять як до активних, так і до 

інтерактивних. По-третє, наявні класифікації інтерактивних методів навчання не 

відбивають такої особистісної функції, як самореалізація. 

Науковці об’єднують форми інтерактивного навчання у чотири групи, 

залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:  
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• кооперативне навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в 

малих групах, акваріум тощо);  

• колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий 

штурм, «навчаючи — вчуся», «ажурна пилка» та ін.);  

• ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та 

ін.);  

• опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «займи 

позицію», «дискусія» тощо).  

Наприклад, на основі метода «Обери позицію» він використовує 

інтерактивно-ігровий метод «Займи крісло»: стільці посередині класу мають 

символізувати певні позиції. Учні виходять по черзі, сідають у крісло і доводять 

свою думку. Такий варіант дуже подобається учням 5-8 класів, тому що поєднує і 

ділову гру, і інтерактивний метод дискусії. Учні ж старших класів охоче 

включаться в ділову гру із вибором позиції «Суд», наприклад, оцінюючи Чіпку із 

роману «Хіба ревуть воли...?» чи Лукаша із «Лісової пісні». 

Ще одна складова успішного впровадження інтерактивних методів – це 

підготовка учнів до зміни моделі навчання. Учитель помітив, що учні, які звикли 

до традиційної моделі навчання, спочатку насторожено сприймають інтерактивне 

навчання. На це впливає також вік дітей і навіть особливості певного класного 

коллективу. При інтерактивному навчанні відбувається зміна ролі вчителя та 

учнів, що також треба врахувати. 

Тому педагог при підготовці до уроку завжди продумує доцільність 

використання того чи іншого методу, враховуючи індивідуальні і вікові 

особливості своїх учнів та прогнозуючи ефективність роботи. Він спочатку 

використовує у своїй роботі прості методи, які не вимагають тривалої підготовки. 

Наприклад, робота у парах на основі готового дидактичного матеріалу (статті чи 

вправи підручника, роздрукованого тексту) доступна навіть учням 5-6 класів. При 

цьому значну увагу слід приділити інструктажу учнів.  

Досить простими є також методи «Незакінчене речення», «Мозковий 

штурм», «Мікрофон», різноманітні рольові ігри. А для того щоб учні брали 

активну участь у вирішенні дискусійних питань, учитель спочатку формує у них 

культуру інтерактивного спілкування (правила висловлювання, активного 

слухання) та викликає бажання аргументовано відстояти свою позицію.  

Педагог використовує на уроці не більше 1-2 інтерактивних методів, 

запобігаючи цим інтелектуальної та емоційної перевтоми учнів. Він розуміє, що 

його задача – не продемонструвати учням якомога більшу кількість нових 

методів, а досягнення з їх допомогою найкращих результатів з найменшими 

зусиллями. 

2. Другий етап – власне практичне впровадження інтерактивних 

методів у роботу 
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Учитель в рамках особистісно зорієнтованого навчання постійно застосовує 

у своїй роботі різноманітні інтерактивні методи і прийоми, вибираючи серед них 

найбільш доцільні і творчо переосмислюючи. 

Так, він часто застосовує метод «Робота в парах», який дає можливість 

працювати учням, які сидять поруч за партою. У 5-6 класах це може бути 

взаємоперевірка завдання, коли учні обмінюються зошитами і звіряються з 

правильними відповідями. Такий варіант дає змогу учням учитися аналізувати і 

оцінювати роботу інших, виробляти орфографічну пильність.  

Пізніше вчитель часто застосовує інший варіант взаємоперевірки – 

взаємодиктант: учні вдома готують словникові диктанти зі словами на вивчену 

орфограму та диктують один одному, потім перевіряють і оцінюють роботу 

товариша. 

На уроках літератури це може бути обмін питаннями за прочитанним 

твором, його частиною. Нарешті, у старших класах учитель пропонує кожному 

опрацювати певну частину матеріалу, потім пояснити її товаришу. Учні 

усвідомлено опрацьовують матеріал, тому що їм потрібно буде пояснити іншому.  

Учитель також при потребі використовує інші методи цієї групи, які 

огранізовані за тим самим принципом, але уже з іншим поділом учнів, наприклад, 

«Роботу у групах», «Два-чотири-всі разом». Це зацікавлює, активізує дітей і дає 

змогу розглянути великі масиви матеріалу. 

У старших класах (9-11) учитель, попередньо провівши тривалу підготовчу 

роботу, використовує метод «Акваріум». Дуже ефективним є цей метод під час 

вирішення проблемних питань, тому що частина учнів вголос висловлює свої 

міркування, решта аналізує їх, не втручаючись у процес. В результаті весь клас на 

основі виступу групи приходить до якогось одного висновка. 

Учитель переконаний в тому, що не менш ефективними є методи 

колективно-групового навчання, наприклад, «Мікрофон». Застосувати цей метод 

дуже легко на будь-якому етапі уроку, суть його полягає в тому, що учні по черзі 

відповідають на питання чи висловлюють свою позицію. Він дуже близький до 

традиційної бесіди, проте ігровий момент у вигляді уявного мікрофона, якогось 

предмета, отримуючи який, учень має право висловлюватися, зацікавлює учнів. 

Педагог помітив також, що це дисциплінує учнів, вчить їх вислуховувати інших. 

І на уроках літератури, і на уроках мови вчитель часто використовує метод 

«Мозковий штурм». На етапі повторення вивченого чи актуалізації опорних 

знань він дозволяє швидко і оперативно згадати весь матеріал. Не менш 

результативним буде «Мозковий штурм» на етапі вивчення нового матеріалу, 

особливо якщо поставити перед учнями проблемне питання.  

Учитель часто застосовує у своїй роботі метод «Гронування» – і для 

характеристики героїв твору, і для проведення паралелей між певними творами, і 

для узагальнення матеріалу. В роботу включається весь клас, на основі відповідей 

окремих учнів формується логічна схема.  
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Щоб інтенсифіківати навчальний процес, зекономити час, педагог вважає за 

доцільне на підсумковому етапі застосувати метод «Незакінчені речення». 
Дуже еффективною вчитель вважає методи ситуативного моделювання, 

зокрема рольові ігри. Наведемо тільки кілька прикладів, тому що можливості 

цього методу дуже широкі.  

• «Чарівний кубик»: учитель пише питання на гранях картонного 

кубика, учні кидають його по черзі і відповідають на питання. 

• «Хто швидше?»: учні по командах виконують завдання на картках 

по черзі, передаючи листок із завданнями (як варіант, виконувати на 

дошці) наступному, поки не буде зроблене останнє завдання. 

• «У магазині (кафе, кінотеатрі тощо)»: учні розігрують конкретні 

ситуації і будують діалоги. Так учитель формує під час гри навики 

діалогічного мовлення і має змогу проводити відповідну виховну роботу 

щодо поведінки в конкретних місцях. 

• «Учитель»: учень у ролі вчителя задає питання класу, проводить 

диктант і т.д. 

Методи опрацювання дискусійних питань дають учителю змогу також 

проводити виховну роботу, паралельно формуючи вміння дискутувати і 

з’ясовувати певні питання, тому вони також часто використовуються у роботі. 

Зокрема, у 5-6 класах це елементи дискусії – метод «Займи позицію», а в старших 

класах учитель проводить повноцінні дискусії, займаючи позицію спостерігача чи 

учасника (в залежності від складності питання чи рівня підготованості класу).  

3. Третій етап – рефлексія учнів  
Не слід відкидати останній етап, тому що рефлексія є природним 

невід’ємним і найважливішим компонентом інтерактивного навчання на уроці. 

Педагог вчасно бачить реакцію учнів на навчання та вносить необхідні корективи. 

4. Вплив різноманітніх внутрішніх і зовнішніх факторів на 

ефективність впровадження інтерактивних методів, основні труднощі та 

шляхи іх подолання 
Не можна ігнорувати вплив різноманітних факторів на ефективність 

інтерактивного навчання хоча б для того, щоб робити вчасні висновки і 

коректувати свою роботу. В ході своєї практичної діяльності вчитель виділив ряд 

типових проблем, пов’язаних з учнями: 

• Учень часто не має (!) власної думки, а якщо й має, боїться висловлювати 

її відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють це так: “У нас рідко запитують 

власну думку”, “ Чи цінна моя думка?”, “А раптом вона не співпаде з думкою 

вчителя чи колективу?”, “Вона суперечить думці учня, що має в класі авторитет з 

цього предмету” тощо. Або, навпаки, деякі учні бажають своїми 

висловлюваннями тільки епатувати однокласників та учителя.  

• Часто школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, 

рішення і найважливіше – використовувати результати інших для себе.  
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• Не усі учні готові у процесі обговорення змінювати свою думку, іти на 

компроміс. 

• Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. 

Метод, який дав чудові результати в одному колективі, буде малоефективним в 

іншому. 

• Труднощі в малих групах: лідери намагаються “тягнути” групу, а менш 

підготовлені учні відразу стають пасивними, хитрують і намагаються «відсидіти». 

Примусити їх активно працювати може тільки можливість отримати оцінку, а ніяк 

не бажання удосконалити свої знання та уміння. 

Не менше проблем може виникнути і зі сторони учителя: 

• Педагог у намаганні «йти в ногу» з вимогами сучасної освіти, 

надзвичайно захоплюється використанням інтерактивних методів, що перетворює 

урок на калейдоскоп методів. Це стомлює учнів. 

• Уроки із використанням інтерактивних технологій потребують глибшої 

підготовки та відповідальності. Незважаючи на те, що учень і учитель – партнери, 

проте педагог має не тільки підготувати матеріал, але й прогнозувати результати. 

• Мало методичних матеріалів, розробок уроків, які можна 

використовувати, тому вчитель має потратити більше часу на підготовку власного 

конспекта. 

• Метод, який дав чудові результати в одному колективі, буде 

малоефективним в іншому. Потрібно обов’язково визначити причини таких 

результатів. 

• Отримані результати можуть на початковому етапі бути гіршими, ніж при 

застосуванні традиційних методів, а часу буде витрачено більше. 

Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі – й для 

того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його засвоїти, 

вчитель: 

1) ретельно планує свою роботу, дотримується алгоритму використання 

інтерактивного методу; 

2) використовує методи, адекватні вікові учнів, їхньому досвідові роботи з 

інтерактивними методами; 

3) дає частину завдань учням для попередньої підготовки: прочитати, 

обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання, щоб інтенсифікувати 

навчальний процес і водночас привчати учнів до самостійності та активності; 

4) добирає для конкретного заняття таку інтерактивну вправу, яка давала 

б учням «ключ» до засвоєння теми; 

5) упродовж інтерактивної вправи дає учням час обміркувати завдання, 

щоб вони сприйняли його серйозно, а не виконували механічно, ненавязливо 

допомагає їм це зробити; 

6) враховує темп роботи кожного учня і його здібності; 
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7) на одному занятті використовує один-два (максимум) інтерактивні 

методи; 

8) обов’язково проводить неквапливе обговорення за підсумками 

виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений 

матеріал. 

В результаті інтерактивні методи навчання дали змогу учням: 

• полегшити процес засвоєння нових і закріплення набутих знань; 

• розвивати і формувати загальноосвітні, комунікативні і соціальні 

уміння і навички; 

• учитися аналізувати інформацію, творчо підходити до процесу 

навчання; 

• формулювати та аргументувати особисту точку зору, приймати 

участь у дискусії; 

• моделювати різні соціальні ситуації, збагачуючи особистий 

соціальний досвід через включення і різні життєві ситуації, набуваючи 

соціальної компетентності; 

• учитися слухати іншого, прагнути до діалогу, поважати думку інших; 

• вчитись будувати конструктивні відносини у групі, визначати своє 

місце у соціумі; 

• знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички 

проектної діяльності, самостійної роботи; 

• розвивати креативне мислення. 

Якщо проаналізувати майбутню модель учня-випускника на основі 

перелічених фактів, то в результаті ми реалізуємо основне завдання особистісно 

зорієнтованого навчання. 

Існуюча система навчання підштовхує учителів на використання в 

основному пасивних методів навчання. У минулому використання таких методів 

було виправданим, але у сьогоденні ситуація кардинально змінилася: дітям 

протягом навчання в школі пропонується дуже великий масив матеріалу з різних 

предметів, проте одній людині неможливо знати все навіть у якійсь вузькій галузі 

знання. До того ж функцію зберігання, запам’ятовування і відтворення інформації 

можуть добре виконувати комп’ютери. Сучасний випускник вищого навчального 

закладу повинен мати інші навички: думати, розуміти сутність явищ, 

осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти відшукувати потрібну 

інформацію, творчо її інтерпретувати та застосувати в конкретних умовах. Саме 

цьому і сприяє розумне використання інтерактивних методів навчання, тому 

поступовий перехід до цієї моделі мають зробити навіть педагоги-консерватори, 

які звикли до традиційної системи навчання. 
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Додаток А 

Приклад уроку із використанням інтерактивних методів (на уроці 

використовуються «Мозковий штурм» та робота в парах) 
8 клас 

Тема уроку: Односкладні речення з головним членом у формі присудка чи 

підмета. Види односкладних речень. Означено-особові, неозначено-особові, 

узагальнено-особові речення. Безособові речення. Тренувальні вправи. 

Мета уроку: сформувати уявлення про односкладні речення та їх роль у 

мовленні, ознайомити з їх класифікацією, вчити розрізняти речення різних типів, 

самостійно будувати односкладні речення; розвивати вміння аналізувати речення, 

робити узагальнення спостережень, формувати навички колективної, групової та 

індивідуальної роботи; виховувати інтерес до вивчення мови і спостережливість.  

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу 

Обладнання: мультимедійна дошка, презентація «Односкладні речення», 

підручник, дидактичні матеріали. 

Хід уроку 
I.  Організаційний момент 
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II.  Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку. Мотивація 
навчальної діяльності. Повторення вивченого. 

 Діти, на попередніх уроках ми детально вивчали головні і другорядні члени 

речення, вчились їх визначати. Пригадаємо їх (діти називають). А що таке 

граматична основа речення, як ми визначаємо підмет і присудок (за питаннями та 

значенням). А ще раніше ми говорили про речення різних типів. Назвіть ,будь 

ласка, які саме види речення ми вже вміємо визначати.  

- Сьогодні ми продовжуємо поглиблювати свої знання про речення. А що ми 

саме маємо вивчити, спробуємо визначити, дослідивши ряд речень. 

«Мікрофон» 

Завдання: Розглянути слайд чи роздрукований роздатковий матеріал і 

порівняти речення, що в них спільного, що відмінного. Учні, передаючи один 

одному уявний мікрофон, висловлюють свої версії.  

Як варіант: 

- спільним є те, що зміст речень ідентичний; 

- майже однаковий склад речень, за винятком займенників і других 

повнозначних слів; 

- неоднакова кількість слів; 

- речення з першої колонки часто використовуються в письмовому 

мовленні, з другої - в усному; 

- друга група речень стає зрозумілішою з контексту. 

(Приймаються будь-які версії, вчитель спеціально не натякає, що необхідно 

визначити граматичні основи) 

ПорівняйтеПорівняйте реченняречення вв колонкахколонках::

4. Зелений дуб.4. Пишається зелений
дуб.

3. Пахне скошеним
сіном.

3. Луг пахне скошеним
сіном.

2. Уже збирають
урожай.

2. Хлібороби уже
збирають урожай.

1. Люблю гуляти в лісі.1. Я люблю гуляти в

лісі.

 
Результат, до якого мають прийти: в першій групі є і підмет, і присудок, в 

другій – якийсь один з головних членів.  

Щоб перевірити цю думку, вивчаємо слайд №3. 
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Порівняйте речення в колонках:

4. Зелений дуб.4. Пишається зелений
дуб.

3. Пахне скошеним
сіном.

3. Луг пахне скошеним
сіном.

2. Чуєш голос зозулі?2. Ти чуєш голос
зозулі?

1. Люблю гуляти в лісі.1. Я люблю гуляти в

лісі.

 
- Як називаються такі особливі речення, в яких є тільки якийсь один із 

головних членів? (Односкладні – термін, уже відомий учням). Проте ці речення, в 

свою чергу, теж відрізняються одне від одного. Чим саме і на які типи в 

залежності від цього їх можна поділити, це і належить нам з’ясувати.  

ЗавданняЗавдання урокууроку::

��ЩоЩо такетаке односкладніодноскладні

реченняречення??

�� ЯкаЯка їхїх рольроль уу

мовленнімовленні??

�� ЧиЧи можнаможна поділитиподілити їхїх

нана групигрупи іі заза якимяким

принципомпринципом??

 
- Ось повний перелік питань, що стоїть перед нами, на них ми і спробуємо 

дати відповідь в кінці уроку. 

III.  Вивчення нового матеріалу 
1. Евристична бесіда 

- Маючи перед очима приклади односкладних речень, спробуємо самостійно 

сформулювати визначення односкладних речень. Висловіть версії, чому такі 

речення отримали назву «односкладні». 

- 

ОдноскладніОдноскладні реченняречення --

�� цеце простепросте реченняречення, , граматичнаграматична основаоснова

якогоякого складаєтьсяскладається тількитільки зз одногоодного

головногоголовного членачлена –– чичи підметапідмета, , чичи
присудкаприсудка..

�� НаприкладНаприклад: : ЛюблюЛюблю зимизими живіживі картиникартини..

�� МорозноМорозно. . СнігСніг..
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- На які б групи ви б їх поділили? (прогнозована відповідь – з головним 

членом-підметом і з головним членом-присудком). 

- Яка функція речень з підметом? (Вони називають предмет, явище, не 

повідомляючи про дію). Недаремно вони отримали назву НАЗИВНІ. Наведіть 

приклади подібних речень. Звертаю вашу увагу, що для українського мовлення 

характерний прямий порядок слів, коли іменнику передує прикметник-означення, 

тому будемо дотримуватися цього порядку.  

2. Аналіз мовного матеріалу 

-  Чи однакові односкладні речення з головним членом-підметом на слайді 

№2? Нас цікавлять речення 1-3. Також я додам ще речення – Чуєш голос зозулі? 

- Хто виконує дію в кожному з них? 

- 

ХтоХто виконуєвиконує діюдію??

ДіяДія виконуєтьсявиконується безбез

звзв''язкуязку зз предметомпредметом
4. 4. ПахнеПахне скошенимскошеним

сіномсіном..

ВониВони3. 3. ВжеВже збираютьзбирають

урожайурожай..

ТиТи2. 2. ЧуєшЧуєш голосголос зозулізозулі??

ЯЯ1. 1. ЛюблюЛюблю гулятигуляти вв лісілісі..

 
- В першому і другому випадку можна точно визначити виконавця дії, в 3 – 

це певна група людей. А що це за слова Я, ТИ, ВОНИ, до якої частини мови вони 

належать? Пригадуємо вивчене про особи. 

 
- Є це один цікавий момент: спробуємо порівняти ще два речення 
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АА вв цьомуцьому випадкувипадку хтохто виконуєвиконує

діюдію??

??ЗаЗа одногоодного битогобитого двохдвох

небитихнебитих даютьдають..

??ВжеВже збираютьзбирають урожайурожай..

 

АА вв цьомуцьому випадкувипадку хтохто виконуєвиконує

діюдію??

ВзагаліВзагалі нене розумієшрозумієш, , 
пропро когокого йдетьсяйдеться, , мовамова

стосуєтьсястосується кожногокожного..

ЗаЗа одногоодного битогобитого двохдвох

небитихнебитих даютьдають..

ХтосьХтось конкретнийконкретний, , 
групагрупа людейлюдей, , попо якуяку
можнаможна здогадатисяздогадатися зз

текстутексту чичи зз ситуаціїситуації..

ВжеВже збираютьзбирають урожайурожай..

 
Проблемне питання: Чому ці речення належать до різних груп, хоча і в тому, 

в іншому випадку присудком виступає дієслово в 3 особі множини? Чим є друге 

речення? (Прислів’ям). 

3. Узагальнення результатів спостереження за мовним матеріалом. Робота 

з підручником. 

- Ось ми і підішли до самого головного. Односкладні речення з головним 

членом-присудком в залежності від того, чи можна визначити, хто виконує дію, 

поділяються на: 

ВидиВиди односкладниходноскладних реченьречень

Односкладні

речення

з головним

членом –
присудком

Означено-
особові

Неозначено-
особові

Узагальнено-
особові

Безосо-
бові

Односкладні

речення

з головним

членом –
підметом

Називні

 
- Розгляньте таблицю на ст.. 130.  

- Робота в парах: Послідовно читаємо теоретичний матеріал про кожний з 

видів односкладних речень таким чином: учні читають матеріал, один із них задає 
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питання, інший – відповідає, опрацювання наступного параграфа – міняються 

ролями. 

4. Закріплення нового матеріалу. 

 Речення для розбору: 
- Поїдемо поговорити з лісом. 

- У газетах детально описують події тижня. 

- Смеркалося... Огнем кругом запалало 

- Виступ президента покажуть по телебаченню. 

- Готуй сани влітку. 

- Ніколи не забути шкільних років. 

- У коморі було тихенько, як у вусі  

- Сном не прогодуєшся. 

- До кого пристанеш, такий і сам станеш. 

- Принеси книжку, будь ласка! 

Завдання: визначаємо граматичну основу і тип односкладного речення.  

IV.  Формування вмінь і навичок. Тренувальні вправи. 
Самостійна робота. 

На дошці написано етапи завдання, учні виконують у своєму темпі, 

перевірка в кінці марафону. 

1) Вправа 192 (4 речення) – колективна перевірка. 

2) Вправа 201 (3 речення) – взаємоперевірка. 

3) Записати по пам’яті 4 прислів’я і приказки, визначити граматичні основи 

– конкурс «Хто швидше?» 

4) Вправа 215 (за варіантами: 1 варіант – 1-4 речення, 2 варіант – 5-8 

речення) 

V. Підсумок уроку.  

Дати відповідь на запитання зі слайду.  

Д/з: §18, вправа 210. 

 
Додаток Б 

Приклади застосування учителем інтерактивних методів на уроках 

української мови та літератури 

1. Методи кооперативного навчання 

• «Робота у парах» 

6 клас. Не з прикметниками 

Завдання: - Прочитайте матеріал параграфа з теми, 1 учень – про написання 

НЕ з прикметниками разом, 2 учень – про написання окремо (1 хв.). Розкажіть 

своєму сусіду по парті про прочитаний матеріал. 

• «Робота в групах» 

6 клас. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». 

- Я бачу,що у змісті повісті ви орієнтуєтеся, тому попрошу вас, на 

основі опрацьованого матеріалу, довести, що ця повість пригодницька і 
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визначити її головну думку. Зробимо ми це у групах. Будь ласка, об’єднайтеся 

у групи і отримайте завдання. 

1 група 

(Доведіть, що повість пригодницька)  

2 група 

 (Визначте головну думку повісті) 

2. Методи колективно-групового навчання 

• «Ажурна пилка» 

9 клас. Складне речення без сполучників та зі сполучниками. 

Формуються 4 групи по 4 учні, кожна з яких розглядає один із блок- питань, 

що є складовою частиною теми і містять правило, відповідні приклади та питання 

за цим блоком. Шляхом аналізу пропонованих речень учні доводять подане 

правило, готують обґрунтовану відповідь на поставлене питання. Опрацювання 

матеріалу завдань триває три хвилини, після чого учні формують нові групи так, 

щоб у кожній новоствореній групі були представники з кожної попередньої 

групи. У цих групах учасники по черзі відтворюють і пояснюють матеріал, 

опрацьований у попередніх групах, для всіх інших членів групи. 

Пересвідчуються, що усі члени групи можуть дати відповіді на поставлені 

питання. Цей етап роботи триває до 10 хвилин. Таким чином, забезпечується 

швидке ознайомлення з матеріалом учнів усього класу. 

Завдання для груп: 
№ 
гр. 

Правило Приклад Питання 

1. Складне речення має дві і 
більше граматичні основи 

Защебетав жайворонок, 
угору летючи; закувала 
зозуленька, на дубу сидячи.  
Творчість Тараса 
Григоровича, вірші 
Шевченка влилися 
могутньою рікою у нашу 
променисту повсякденність. 

Чим складне речення 
відрізняється від 
простого? 

2. Складне речення, частини 
якого з’єднані за допомогою 
сполучника, називаються 
сполучниковим. 
Складне речення, між 
частинами якого немає 
сполучника, називається 
безсполучниковим. 
Схема речення: 
 [ ],[ ]. 

І блідий місяць на ту пору Із 
хмари де – де виглядав, 
Неначе човен в синім морі 
То виринав, то потопав. 
 
Сонце заходить, гори 
чорніють, пташечка тихне, 
поле німіє.  

Чим відрізняються 
складні 
сполучникові та 
безсполучникові 
речення? 

3. Частини складного речення, 
об’єднані сурядним 
зв’язком, (вони рівноправні 
– не можна поставити 
питання від однієї частини 
речення до іншої), 
утворюють складносурядне 
речення. 

Тече вода в синє море, Та не 
витікає. 
 
День погас, і все спочило. 
 

Яка особливість 
складносурядного 
речення? 
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Схема речення:  
[ ], і [ ]. 

4. Частини складного речення, 
об’єднані підрядним 
зв’язком (вони 
нерівноправні – можна 
поставити питання від однієї 
частини речення до іншої), 
утворюють складнопідрядне 
речення. 
Схема речення: 
[ ], ( ). 

Невесело на світі жить, коли 
нема кого любить. 
 
Немає гірше, як в неволі  
про волю згадувать. 

Яка особливість 
складнопідрядного 
речення? 

Працюючи з реченнями – прикладами, учні підкреслюють граматичну 

основу, позначають «кордони» частин складного речення, обґрунтовують свій 

вибір щодо його класифікації. Після завершення роботи групи демонструють на 

інтерактивній дошці свої повідомлення. 

Інший приклад – із літератури: 

Працюючи над змістом поеми Т.Г.Шевченка «Сон» з учнями 9 класу, 

учитель пропонує роботу у групах: 

Завдання І групі 

Яким в уяві Шевченка постає майбутнє України ? 

План відповіді 

1. Що позитивного відбулося в Україні після здобуття нею статусу 

незалежної держави? 

2. Значення української мови для сучасного українського суспільства. 

3. Спільність шляхів розвитку слов’янських народів 

Завдання ІІ групі 

У яких творах письменників світової літератури звучить мотив любові до 

батьківщини ? 

План відповіді 

1. Прізвища митців і назви творів (зачитати окремі речення) 

2. Чи загрожує ця любов до Батьківщини якоюсь розправою над поетом 

(письменником)? 

3. Чому Шевченка так жорстоко покарали за цю любов ? 

Завдання ІІІ групі 

Прокоментуйте слова Шевченка : «Історія мого життя становить частину 

історії моєї батьківщини» 

План відповіді 

1. Умови культурного і соціального розвитку України у ХІХ столітті. 

2. Методи боротьби з політичними злочинцями ( приклади) 

3. Чи міг Шевченко, зрозумівши суть «національної ідеї», піти іншим 

шляхом? 

• «Мікрофон» 

6 клас. Поділ слів за вживанням. 

 1) Що вивчали на уроці? 
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 2) Які нові слова ви запам’ятали? 

 3) Чому діалекти треба берегти? 

 4) Яка роль термінів і професійних слів у мовленні? 

• «Гронування» 

9 клас. Просте і складне речення. Тренувальні вправи. 

Учні разом із учителем складають інформаційне гроно про складне речення 

 
10 клас. Ольга Кобилянська. Повість «Земля» 

 
3. Методи ситуативного моделювання 

• Рольова гра «Чарівний кубик» 

 Учні по черзі кидають кубик, усно відповідають на те питання, яке їм 

випало на грані. 

1 – Що називається дієприкметником? 

2 – Які граматичні ознаки у дієприкметника від дієслова? 

3 – Що спільного у дієприкметника і прикметника? 

4 – Синтаксична роль дієприкметника. 

5 – Наведіть приклади дієприкметників. 

6 – Визначте граматичні ознаки дієприкметника усміхнений. 

• Вправа з ключем 

«Вправа з ключем» Випишіть словосполучення з неоднорідними 

означеннями, потім з однорідними й поставте між ними коми. 

Знаний молодий поет, зніяковілий розгублений хлопець, вічний глухий 

страх, нескінченний безмежний простір, привітний лагідний голос, очманілий 

поранений кінь, холодна сира погода, довгий літній день, обшморгана гола гілка, 
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чиста прозора вода,столочена витоптана трава, згідливий на все малий чоловічок, 

холодний осінній вечір, високі вкриті снігом гори.  

У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих 

прочитаєте закінчення вислову англійського письменника Оскара Уайльда: «Це 

жахливо важка робота - …». Складіть речення з будь-якими словосполученнями. 

• Вправа «Додай блиску і об’єму» (в результі учні представили проект 

«Весна моїми очима») 

Завдання: поширити речення «»Прийшла весна» другорядними членами та 

ускладненими конструкціями. 

Результати: 

1) Пройнята любов’ю, красою, ніжністю, неначе світлий промінь, 

ПРИЙШЛА ВЕСНА, осяяна радістю, приносячи чудесні спогади про тепло. 

2) ПРИЙШЛА ВЕСНА, привітна, ніжна та ласкава, немов іскринка, немов 

краплинка, як зірка, засвічена на небі, така довгожданна, така незвичайна, люди, 

це вона, весна, красуня, така несподівана, так, саме несподівана і все-таки ждана. 

3) Раптово ПРИЙШЛА ВЕСНА, оповита сонячним теплом, незрівнянна, 

як лицар на білому коні, прийшла, прилетіла, прискакала вона, королева всіх 

чудес світу, наша довгожданна, цікава, світла, сонячна – весна, словом, люди! 

4) Далеко за морями, в країні Україні після зими, сонячна, ніжна, тепла, з 

птахами ПРИЙШЛА ВЕСНА, мов та дівчина, мов сонце довгожданне.  

• Гра «Словникова подорож»: командам треба пройти усі етапи, 

враховується швидкість і правильність, а також презентація результатів кожною 

групою. 

Завдання для І групи Завдання для ІІ групи 
1) Дати визначення таким 

поняттям: синоніми, омоніми. 
1) Дати визначення таким поняттям: 

антоніми, фразеологізми 
2) Дібрати синоніми й антоніми до 

слів друг, хоробрий, зникнути у 
хвилях. 

2) Дібрати синоніми й антоніми до 
слів весела історія, відважний, 
правда. 

3) Увести в речення слова 
синонімічного ряду врятувати, 
визволити, виручити. 

3) Увести в речення слова 
синонімічного ряду образливий, 
грубий, неввічливий. 

4) Скласти речення з омонімами на 
розі – на розі, мати – мати. 

4) Скласти речення з омонімами 
балка – балка, натри – на три. 

5) Увести в речення 
словосполучення золотий голос 
і золотий ланцюжок. 

5) Увести в речення 
словосполучення свіже слово, 
свіжа сорочка. 

6) Пояснити значення 
фразеологізмів грати першу 
скрипку, грати на нервах. 

6) Пояснити значення 
фразеологізмів мати на оці, 
мозолити очі. 

 



 253 

Співпраця вчителя й учня як запорука розвитку  
обдарованих учнів  

 

Кузнєцова Вікторія В’ячеславівна, 

учитель української мови і літератури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

Де немає можливостей для вияву  

здібностей, там не буде здібностей. 

Л. Фейєрбах 
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь 

України, її світовий авторитет, а тому переді мною, учителем-словесником, стоїть 

завдання, спрямоване забезпечити формування інтелектуального потенціалу нації. 

Працюючи над проблемним питанням «Співробітництво вчителя й учня як 

запорука розвитку обдарованих учнів», я ставлю за мету виявити і допомогти 

учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, створити сприятливі умови 

для розвитку цих здібностей, підвищити соціальний статус обдарованої молоді. 

На мій погляд, процес шкільного навчання не повинен обмежуватися тільки 

передаванням учням стандартного набору готових знань, а обов’язково має 

супроводжуватись поступовим формуванням у них творчого мислення. 

Суспільство зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, 

активно діяти, приймати рішення,  адаптуватися до змін умов життя. Тому ставлю 

перед собою завдання підготувати учнів, здатних:  

 • гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно  

набуваючи необхідних знань;  

 •  самостійно критично мислити;  

 •  грамотно працювати з інформацією;  

 •  бути комунікабельним;  

 • самостійно працювати над розвитком особистої моральності,  інтелекту, 

культурного рівня. 

Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в 

активний пізнавальний процес, причому не  процес пасивного оволодіння 

знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на 

практиці цих  знань та чіткого усвідомлення, де, яким чином і для яких цілей ці 

знання можуть бути застосовані.  Цьому сприяє педагогіка співробітництва, яку 

ще називають педагогікою діалогу, що виокремлює вчителя як провідну фігуру 

успішної педагогічної взаємодії й покладає на нього відповідальність оперативно 

враховувати особистісні якості вихованців, які постійно змінюються під впливом 

зовнішніх обставин та індивідуального зростання. 
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У роботі із обдарованою молоддю важливо не тільки створювати сприятливі 

умови для її розвитку на уроках і в позаурочній діяльності, а й психологічно 

готувати її до наполегливої праці: допомогти усвідомити, що розвинути свої 

здібності і досягти успіхів можуть лише ті люди, які готові долати труднощі, 

тобто сильні особистості, здатні виявити наполегливість і дисципліну в 

самоосвіті. Щоб здібності особистості виявлялися, своєчасно й успішно 

реалізовувалися, необхідні як зовнішні сприятливі умови, так і внутрішні 

психологічні зусилля дитини. 

Як в умовах загальноосвітньої школи виростити й підняти до істотних 

наукових висот обдаровану дитину? На мою думку, все починається зі шкільних 

уроків, із психолого-педагогічних учительських спостережень за здібними учнями 

з метою виявлення обдарованості, перших навчальних занять, скажімо, ще в 

п’ятому класі, під час яких учителю-словеснику доводиться бути приємно 

здивованим, коли учень відповідає на найбільш складне для певного віку 

запитання. Поступово, крок за кроком, в учителя-предметника складається 

система різноманітних форм і методів роботи у процесі викладання предмета для 

розвитку обдарованої дитини.  

Як на уроці, так і в позаурочний час створюю комфортні умови, за яких 

кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.  

За умови співробітництва зникає проблема у спеціальній підготовці 

школяра, адже саме педагог, який навчає, досконало знає сильні й слабкі боки 

свого учня, тому й може своєчасно допомогти йому подолати ті чи інші 

прогалини в знаннях. Таку ситуацію психологи вважають найкомфортнішою, по-

перше, тому, що учитель і учень знаходять взаєморозуміння (у них виникає 

взаємне бажання провести спільне дослідження), по-друге, у такому випадку 

учень має необмежену довіру до свого вчителя, відчуваючи його підтримку, 

захист, наставництво, по-третє, дитина не боїться помилитися, експериментує, 

досліджує, тому що впевнена: її робота буде адекватно сприйнята педагогом.  
Використання співробітництва розвиває в школярах навички соціальної 

взаємодії, свідомого практичного їх застосування. Метод полягає в тому, щоб 

учитися разом (під керівництвом учителя) в невеликих групах, командах, де 

кожен учасник має: 

� опанувати необхідний матеріал (при цьому формуються необхідні 

навички самостійної роботи); 

� обов’язково інформувати про свої досягнення всю команду, 

оскільки успіх команди залежить від внеску кожного з її членів. 

Працюючи в групах, учні допомагають одне одному, до того ж разом 

вчитися не тільки легше, цікавіше, а й більш ефективно. 

Технологія навчання через співпрацю передбачає, що учні, отримуючи 

завдання, навчаються в індивідуальному темпі, допомагають одне одному під час 

виконання своїх завдань. Оскільки за успіхами в опануванні нового матеріалу 

(кожного в групі) учні стежать самостійно, педагог має час на індивідуальну 
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роботу з тими, хто потребує допомоги. Умовою та результатом успішного 

навчання через співпрацю є: 

• уміння правильно поводитися в групі, навички спільної праці: розмовляти, 

не підвищуючи голосу, дотримуючись черги, дивитися на свого співрозмовника, 

не переривати його; 

• уміння, необхідні всім членам групи для роботи над завданням, для 

підтримання плідних робочих взаємин: чітко висловлюватися, аргументувати, 

спрямовувати роботу колективу в необхідне русло, підбадьорювати, залучати 

товаришів до співпраці; 

• уміння, необхідні для свідомого, вмотивованого ставлення до надбаних 

знань: систематизувати та переказувати, чітко формулювати свої думки, 

пов’язувати нову інформацію з вивченим матеріалом, перевіряти, чи розуміють 

товариші вивчений матеріал; 

• уміння визначати творчий підхід до справи: аналізувати, інтегрувати різні 

погляди, критикувати ідеї (а не людей). 

Помилково було зводити співробітництво до виключно групової роботи. 

Воно може бути присутнім і в колективній спільній діяльності (під час полілогу, 

мозкової атаки), і під час індивідуальної роботи. Можна зробити висновок, що 

основним методом співробітництва є навчальний діалог. Без діалогічності не 

вийде взаємодії, оскільки будь-яка спільна діяльність потребує уміння 

домовитися, вступити у діалог. Дітей, що виростають в атмосфері 

співробітництва, можна описати так: усі вони вміють і люблять думати; 

процедура думання – цінність для них; усі мають дидактичні здібності: кожний 

може пояснити матеріал іншому; усі мають організаторські й комунікативні 

здібності; усі певною мірою орієнтовані на людей; усі здатні до творчості; усі 

мають почуття соціальної відповідальності. 

На уроках я використовую прийоми, які ставлять учня в активну позицію на 

уроці. До таких можна віднести низку навчальних ситуацій: 

• це насамперед ситуації, в яких учень має захищати свою думку; 

•  ситуації, які спонукають школярів ставити запитання вчителю, 

однокласнику;  

• рецензування відповідей, творчих робіт інших школярів на уроці й у 

позаурочній діяльності;  

• виконання завдань, розрахованих на використання додаткової літератури;  

• вільний вибір завдань, переважно пошукового характеру; 

• створення ситуації обміну навчальною інформацією серед учнів; 

самоперевірка, аналіз власних пізнавальних робіт. 

Зрештою, використовуючи співробітництво як метод навчання, я дійшла 

висновку, що прийоми, які я обираю у своїй роботі, передбачають інтерактивні 

форми взаємодії вчителя й учня. 

ІІІ. Інтерактивне навчання 
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Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове, у співпраці), де й учень, і вчитель є 

рівноправними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із 

приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. 

Інтерактивне навчання — спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, 

яка має конкретну передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких 

кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. 

Інтеракція — взаємодія, динаміка між учасниками, винятково з моделями 

комунікацій, стосунками й рольовими припущеннями. Інтерактивна взаємодія 

виключає домінування як одного учасника навчального процесу над іншими, так і 

однієї думки над іншою. 

У результаті такого навчання засвоєння матеріалу було вдвічі ефективнішим, ніж 

під час монологічного пояснення. 

Понад два тисячоліття тому Конфуцій сказав: «Те, що я чую, я забуваю; те, 

що я бачу, я пам’ятаю; те, що я роблю, я розумію». Ці звичайні слова обґрунтовують 

необхідність використання активних методів навчання. Дещо змінивши слова 

видатного китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного 

навчання: 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. 

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. 
Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Хоча останній метод 

простіший, доступніший і, безумовно, швидший. Проте саме завдяки інтерактивним 

прийомам забезпечується осмислене й продуктивне навчання.  

Найвідоміші інтерактивні прийоми: 
• «Мікрофон»; 

• «Займи позицію»; 

• «Гронування»; 

• «Сенкан»; 

• «Коло ідей»; 

• «Мозковий штурм»; 

• «Закінчи речення»; 

• «Прес»; 

• інтерв’ю з письменником; 

• літературний диктант; 

• «Я — ілюстратор»; 

• «Уявімо персонажа»; 

• «Плутанка»; 

• «Рольова гра»; 
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• «Асоціації»; 

• «Аукціон знань»; 

• робота в парах; 

• «Карусель»; 

• «Акваріум»; 

• «Ажурна пилка»; 

• аналіз ситуації; 

• вікторини; 

• «Літературне лото» 

 Отже, на уроках учитель повинен не просто дати суму знань, а сформувати 

життєву компетентність як здатність особистості до оптимальних дій, що базуються на 

знаннях, досвіді, цінностях, здобутих завдяки навчанню. 

ПРИКЛАДИ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1. Інтерактивна вправа «Карусель» 
Завдання: доповнити ряд слів, назвати орфограму. 
Кожна група отримує завдання і записує слова кольоровою пастою. Через 2-

3 хвилини(зважаючи на рівень підготовки класу) передає наступній команді. 

Отримавши назад картку з написами різнокольоровою пастою, група називає 

орфограму і визначає команду, яка дібрала найбільше слів. 

Картка №1 Картка №2 Картка №3 Картка №4 
Режим –  
Діаграма –  
Інженер -  
Дезінформація -  
(Правопис и, і) 

Марокко -  
панна -  
ірраціональний -  
бароко –  
(Подвоєні букви) 

Ін’єкція -  
Руж’є -  
пюпітр -  
 
(Апостроф) 

Портьєра -  
каньйон - 
шампіньйон 
ательє 
(М’який знак) 

Для прикладу. 

Режим – радист, шифон, штатив, Корсика, кастинг, цистерна, 

вентиляція.  
Діаграма – ажіотаж, радіус, гладіолус, тріумф(Правопис и, і). 

2. Інтерактивна вправа «Закінчи речення» 
(Записати загальні назви – винятки з правила «Подвоєння в словах 

іншомовного походження»). 

Сорт кави - мокко, 

папська грамота – булла, 

гувернантка – бонна, 

вага без упаковки – нетто, 

духмяна речовина – мірра, 

заміський будинок – вілла, 

грошова одиниця в Англії – пенні, 

священик у мусульман - мулла, 

літописи в Римі – аннали, 

 міра ваги – тонна. 

3. Робота в групах  
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Завдання: поставити наголос у словах 

Фольга 
кулінарія 
лате 

Феномен 
індустрія 
асиметрія 

Симетрія 
каталог 
фартух 

Жалюзі 
псевдонім 
кишка 

ІV. Проблемне навчання 
Співробітництво вчителя й учня передбачає спільне вирішення проблемних 

запитань. На мою думку, надзвичайно велике значення в цьому контексті набуває 

проблемне навчання , яке активізує мислення, спрямовує особистість на творчий 

пошук істини в процесі навчальної діяльності. У центрі проблемного навчання є 

проблемна ситуація, спеціально створена учителем, яка спонукає учня до 

мислення, є джерелом творчого шукання нею нових знань.  

Саме проблемне навчання вчить думати логічно, креативно, формує не 

просто знання, а знання-переконання, формує в учнів елементарні навички 

пошукової, дослідницької діяльності, розвиває позитивне ставлення, інтерес до 

навчального предмета. 

У 5-9 класах можна запропонувати учням дослідити питання: «Що робити 

із запозиченнями: активно використовувати в мовленні чи все-таки 
обмежити їх кількість?» Учні виконують низку завдань і вправ. Наприклад: 

Замінити іншомовні слова питомими відповідниками.  

Вправа 1. Мозковий штурм.  
Для команди «Розумників» 
Аероплан - (літак), 
квартира - (помешкання), 
аргумент –( доказ), 
вербальний –( словесний), 
орфографія – (правопис), 
ароматний – (запашний),  
домінувати – (переважати),  
фундатор – (засновник),  
ексклюзивний – (винятковий), 
абсолютний – (цілковитий),  
генерація – (покоління),  
толерантний – (терпимий).  

Для команди «Ерудитів» 
Релаксація – (відпочинок),  
флірт – (залицяння),  
портмоне – (гаманець),  
пейзаж – (краєвид),  
імідж – (образ), 
пріоритет – (перевага),  
аплодисменти – (оплески),  
мемуари – (спогади),  
фонтан – (водограй), 
візит – (відвідини), 
релаксація- (відпочинок), 
електорат – (виборці). 

Вправа «Я – редактор» 
Робота в групах  

Замінити в тексті підкреслені іншомовні слова українськими 
відповідниками. 

Текст для редагування 
Мадам Флора прокинулася у своєму просторому лофті, що знаходився на 

п’ятій авеню. Вона засвітила розкішне бра, що жовтим, як піски Калахарі, 

світлом залило всю кімнату. Попереду був непростий день, оскільки на мадам 

Флору чекало надокучливе інтерв’ю, розмова тет-а-тет із британським аташе. 

Вона посміхнулася до свого відображення в люстрі, адже це було справжнє 

комільфо. Пишне жабо й тепле кашне особливо личили їй. Жінка зайшла в кафе. 

Вагаючись поміж мокко, глясе і капучино, вона замовила улюблене лате. Ранок 

почався вдало. 
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Відредагований текст 
Мадам Флора прокинулася у своїй просторій кімнаті, що знаходилася на 

п’ятій вулиці. Вона засвітила розкішний світильник, що жовтим, як піски 

Калахарі, світлом залив усю кімнату. Попереду був непростий день, оскільки на 

мадам Флору чекало надокучливе інтерв’ю, розмова один на один із 

британським помічником дипломата. Вона посміхнулася до свого відображення 

в люстрі, адже це відповідало правилам пристойності. Пишне жабо й тепле 

пальто особливо личили їй. Жінка зайшла в кав’ярню. Вагаючись поміж мокко, 

глясе і капучино, вона замовила улюблену каву. Ранок почався вдало. 

Зважаючи на те, що наше життя глобалізується, запозичення відіграють 

велику роль у нашому мовленні, але це не значить, що наша мова повинна 

розвиватися «в тіні» англійської, французької чи російської. Адже використання 

іншомовних слів без потреби, на думку науковців, призведе до втрати 

самостійного мислення.  

Але, використовуючи іншомовну лексику, пам’ятаймо про правила їх 

правопису та орфоепії. 

V. Підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах 
Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, 

дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук 

допомагають:  

� олімпіади;  

� конкурс знавців української мови імені П.Яцика;  

� конкурси творчих робіт; 

� конкурс знавців творчості Т.Г.Шевченка; 

� інтелектуальні ігри. 

Олімпіада – це конкурс, у якому переможцями стають найсильніші, а інші 

учасники збагачуються новими знаннями і здобувають необхідний досвід. Тільки 

добровільний принцип і зацікавленість допомагають залучати учнів до 

осмисленої плідної роботи в період підготовки до олімпіад. При підготовці до 

олімпіади я складаю індивідуальну програму для обдарованих учнів. 

Індивідуальна програма розвитку творчих здібностей 

учениці 9- Б класу Форощі Олесі 
Мета: розвиток творчих здібностей, комунікативних умінь і навичок з 

української мови та літератури через використання різноманітних форм навчання; 

розвиток гармонійної особистості, здатності до безперервного самовдосконалення 

шляхом самоосвіти. 

Завдання 

1. Засвоїти теоретичні відомості з української мови та літератури, необхідні 

для вироблення мовних і мовленнєвих умінь і навичок. 

2. Досконало засвоїти орфоепічні та граматичні форми української 

літературної мови. 



 260 

3. Виробити міцні орфографічні та пунктуаційні навички шляхом виконання 

різнорівневих та творчих завдань. 

4. Навчитися користуватися всім багатством мовних і мовленнєвих засобів 

української мови (сприяти постійному збагаченню словникового запасу, 

розвиткові та вдосконаленню граматичної будови мовлення). 

5. Виробити уміння й навички, комунікативно виправдано користуватися 

засобами мови у різних життєвих ситуаціях під час сприймання і створення 

висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету. 

6. Розвивати пам’ять, логічне мислення. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Картка №1 (Апостроф у словах) 
1.  Завдання з ключем. Слова запишіть у дві колонки:  

���� зі вставленим апострофом 

���� без апострофа. 

Св..ятковий, різдв..яний, острів..янин, духм..яний, сурм..яний, медв..яний, 

зм..яклий, присв..ята, слов..яни, тьм..яний, дзв..якнути, цв..ях, пір..я, рутв..яний, 

знічев..я, ін..єкція, моркв..яний, мавп..ячий, з..ясувати, різьб..яр, ім..я. 

Ключ. З других букв першої колонки повинно скластися слово, яким 

закінчується вислів Канта: “Закон, що живе в нас, називається…”.  

2. Доповніть ряд слів, що підпорядковані одному правилу 

���� верф’яний, верб’я, … 

���� під’ їхати, роз’яснити, … 

���� транс’європейський, … 

3. Розподіліть слова на три групи згідно з трьома правилами вживання 

апострофа. 

Лук’янівка, подвір’я, півʼїдальні, забур’янений, Лукʼянченко, пів’ящика, 

панʼєвропейський, міжгір’я, Мінʼюст.  

4. Напишіть якомога більше слів з префіксами об-, з-, після яких ставиться 

апостроф. 

5. Від поданих слів утворіть прикметники, поясніть їхнє написання. 

Морква, свято, тьма, курйоз, кров, трава, мавпа, риба, повітря, соловей, 

різьба, солома, без язика, між ярами. 

Картка №2 (Правопис слів іншомовного походження) 
1. Завдання з ключем. Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак 

або апостроф. Слова запишіть у три колонки: 1) зі вставленим м’яким знаком; 2) 

зі вставленим апострофом; 3) без апострофа і м’якого знака. 

Профіл.., б..юлетень, біл..ярд, мад..яр, ідал..го, бар..єр, антресол.., прес-

пап..є, дос..є, н..юанс, агал..матоліт, інтерв..ю, порт..єра, прод..юсер, ад..ютант, 

ескадрил..я, ф..юзеляж, ал..бом, миш..як, лос..йон, квадрил..йон, б..юро, 

комп..ютер, пас..янс. 

Ключ. З других букв першої колонки повинні скластися два слова з вислову 

В.Крищенка: “Хто ми в світі без … ?” Слів у другій і третій колонках має бути 
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порівно. 

2. Вставте в загальних іншомовних назвах пропущені букви и або і. Слова 

запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. 

Імаж..зм, нарц..с, зеф..р, ет..кет, бат..ст, ех..нокок, окс..ген, мар..онетка, 

неод..м, ларинг..т, експер..мент, баз..ліка, еп..граф, уайт-спір..т, юстиц..я, 

лімуз..н, об’єкт..в. 

Ключ. З перших букв повинно скластися закінчення вислову М.Сома: 

“Земля ніколи небом не була, але ж …” 

3. Доповніть кожен ряд слів: 

���� доісторичний, староірландський, … 

���� прозаїк, наївний, … 

���� Британія, Мадрид, Рим, …  

���� кипарис, лимон, імбир 

4. У кожному рядку знайдіть зайве слово. 

1. Дисципліна, сирена, трикотаж, музика, цистерна, вимпел, шифр, 

вентиляція. 

2. Дезінфекція, дезінформація, дезорієнтація, безідейний, дезінтеграція. 

3. Арбітраж, графіка, саміт, кімоно, антагонізм, ажіотаж, міфологія. 

4. Тріумф, інгредієнт, діадема, авіація, фізіологія, дефіцит, діоптрія. 

Картка №3 (Завдання з граматики) 
1. Відредагуйте словосполучення. 
 Відношення до нього змінилося, вільна вакансія, бувший учень, відкрити очі, 

перевернути сторінку, тратити час даремно, заставляти вчитися, втратити 

свідомість, з цього витікає, являється учнем, мова йдеться, прийшло в голову, 

прийняти належні міри, він вірно вчинив; рахуйтеся з думкою людей, підписка на 

газети, співставити факти, поговорити по душах, можемо навести слідуючі 

приклади, думки співпадають, мені повезло. 

2. Утворіть словосполучення. 

(Неблизький) путь, (дорогий) салямі, (набридливий) цеце, (далекий) Сибір, 

(білий) накип, (п’ятий) авеню, (смачний) кольрабі, (породистий) собака, 

(Чорнобильський) АЕС, (жовтий) таксі, (маленький) какаду, (повноводний) 

Міссісіпі, (якісний) шампунь, (зубний) біль, (високий) ступінь, (смачний) івасі, 

(молодий) шимпанзе, (співучий) колібрі, (смачний) рагу, (іграшковий) поні, 

(фіолетовий) туш, (підтверджений) алібі, (чорний) вуаль, (смугастий) тюль, 

(хронічний) нежить, (другий) степінь, (широкий) Дніпро, (надзвичайний) розкіш, 

(рожевий) фламінго, (надзвичайний) соло, (смачний) манго, (високий) насип, 

(молодий) кюре, (дієвий) МВС, (великий) розпач, (шкіряний) портмоне, (жовтий) 

гуаш, (білий) рояль, (сильний) мігрень, (раптовий) торнадо, (відповідальний) 

СБУ, (теплий) Сочі, (шовковий) жабо, (важкий) бандероль, (широкий) степ, 

(відремонтований) фойє, (промисловий) Чикаго, (зелений) Тбілісі, (дресирований) 

кенгуру, (непрочитаний) рукопис, (гіркий) полин, (смачний) ескімо, (білий) емаль, 

(солодкий) карамель, (нестерпний) коклюш, (європейський) магістраль. 
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3. Запишіть у словосполученнях та реченнях цифри словами, вживаючи 
їх у відповідному відмінку.  

Дістатися до 60 кілометра. За 7 замками. Жонглювати 11 м’ячами. У 90 питаннях 

зі 100. На 136 львівських тролейбусах. Працювали із 27 студентами. Користуйтесь 

8 джерелами. Близько 46 відсотків. Крокувало до 1296 осіб. Торгували на 707 

місцях. Без 15 копійок гривня. Подолали 2/3 шляху. Чи може людина говорити 

20–25 мовами? А 40? Історія зафіксувала: людина може оволодіти 26, 27, 28 

мовами (є такі приклади) чи вільно розмовляти 19 і знати ще близько 12 мов, а зі 

словником працювати ще з 54 мовами. Надіслали вітання 67 працівникам. Вітаю з 

1 (вересня).  

4. Замініть сполучення прикметника з іменником на поєднання 
іменника з іменником на зразок: Кримські гори – гори Криму. 

Університетські приміщення, вокзальна каса, кавказькі звичаї, криворізькі 

студенти, модерністський вияв, листопадові дні, римська історія, китайські 

спортсмени, відмінкове закінчення, паризькі вулиці, гаражні ворота, гамбурзький 

суд, бананова шкірка, народні пісні, санкт-петербурзькі науковці, нью-йоркська 

біржа, тролейбусна лінія, піщана гора, киснева нестача, дощові краплі, сирний 

шматок, кленовий листок, моторні деталі, газопровідне пошкодження, 

телефонний номер. 

5. Поставте наголоси в словах. 
 Дрова, курятина, живопис, олень, решето, спина, сердити, злегка, новий, 

товстий, фартух, феномен, черговий, оптовий, квартал, піна. 

Картка №4 (Завдання з орфографії) 
1. Запишіть слова правильно:  
Різ..ба, тепло/обмінний, як/таки, не/по/людськи, тим/то, неначеб/то, 

віце/президен..ький, соціал/демократичний, сам/один, загально/освітній, 

право/бережний, воле/любний, дерево/обробний, автомобіле/будівний, 

контрольно/вимірювальний, важко/розчинний, мере..тіти, діаметрально/ 

протилежний, гіл..яч..я, пів/міста, суспільно/необхідний, десяти/річний, 

вісімдесяти/поверховий, сто/п’ять, науково/технічний, радіо/технічний, 

всесвітньо/історичний, історико/культурний, ялин..ці, возніс..я, ст..пендія, 

Він..ич..ина, військово/морський, чотир..ма, військово/полонений, кисло/солодкий, 

рожево/білий, жовто/гарячий, південно/східний, 10/поверховий, пів/Києва, 

т..мяно, старий/пр..старий, п..ріг, осві..чений, карпа..ький, мереж..во, мар..во, 

благословен..ий, шале..ий, довгожда..ий, А(а)кадемія наук України. 

Картка №5 (Завдання з синтаксису й пунктуації) 
І. Згрупуйте речення за відповідними правописними правилами та 

коротко їх сформулюйте. 
1. Окрилені хрещатим снігом, співають в квітні юні дні. 

2. І тиха осінь, мрійна, яснолиста, несла в серця надію і тривогу. 

3. Рідну, добру, у крові умиту, я тебе нікому не віддам. 

4. У стремлінні до влади й кар’єри губим небо, ясне, голубе, землю, воду. 
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5. Умитий сонцем, ген над берегами калиновим багаттям жеврів схід. 

6. Ти згадала мене, бездольного. 

7. Сині очі, великі й печальні, розтривожили душу мою. 

8. Слова його, гарячі, могучі, тремтіли у свіжім раннім повітрі. 

9. Багато мені підкорялось доріг – далеких, близьких і крутих. 

ІІ. Кома перед і ставиться в реченні(розділові знаки пропущено) 
1.  Я в пісні молодість знайду і довго-довго буду з нею. 

2.  Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 

3.  Дітям здавалося що вже вечір і що вже невдовзі прийде мама. 

4.  Звідси від цього острівця землі й починається Вітчизна. 

5.  А він сидів зіщуливши ті плечі і звісивши ту голову тяжку. 

6.  Люблю твій шум і шепіт серед поля і серцем чую силу наливну. 

 ІІІ. Доберіть приклад до кожного виду однорідних членів речення. 
Однорідні члени 
речення 
1 підмети 
2 присудки 
3 додатки 
4 означення 

Приклад 
А Поміж замком і ставом розкинулося передмістя. 
Б Чулося гудіння медоносних бджіл, волохатих джмелів. 
В Згори видно скошені жита й залитий водою луг. 
Г У траві палали степові маки й жовті ліхтарики тюльпанів. 
Д Наймилішою й найдорожчою для людини є її рідна мова. 

 VІ. Творчі індивідуалізовані домашні завдання  
Урок є ключовим компонентом у діяльності учителя, спрямованій на 

творчий розвиток здібного учня, бо саме на уроці відбувається все найголовніше: 

здійснюється навчання, у процесі якого виявляються й розвиваються здібності 

дитини, виховується ціннісний ідеал, формується прагнення до самостійного 

пошуку. 
Варто пам’ятати, що саме на уроках обдарована дитина отримує важливу 

самоосвітню компетенцію, яка виховує внутрішню дисципліну, відсутність страху 

перед аудиторією, будь-якою роботою, вміння самоорганізуватися, планувати 

свою діяльність, обирати власні способи вирішення проблем і давати об’єктивну 

самооцінку своїм здобуткам. На навчальних заняттях відбувається і перше 

виявлення творчого потенціалу обдарованої дитини, з’являється зацікавленість 

предметом, що потім приведе її до відповідної наукової діяльності. Саме 

індивідуалізовані домашні завдання стимулюють такого школяра до роботи з 

різними джерелами інформації і написання власних творів. 
Одією з форм індивідуальних домашніх завдань є фанфік. 

Фанфік або фанфікшн (від англ. fan — фанат і fiction — художня 

література) – різновид творчості фанатів популярних творів мистецтва, похідний 

літературний твір, заснований на якомусь оригінальному творі (як правило, 

літературному або кінематографічному), використовує його ідеї сюжету і (або) 

персонажів. 
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ЛИСТ ДО МАВКИ 
(За драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня») 

І. Весна 
Зустрів тебе я ранньою весною,  
Коли буяли в сизім світлі трави, 
Був скорений твоєю я красою, 
Овіяний квітневими вітрами. 
 
Моє життя в ту мить здалось мізерним, 
Всі чудеса земні в тобі сплелися, 
А світ навколо став таким химерним, 
Бо наші душі у одну злилися. 
 
Я жив в очах твоїх зелено-карих, 
Я пив слова твої медові й чисті, 
Купавсь від щастя у прозорих хмарах, 
Плекав у серці квіти променисті. 
 
Шукав тебе у кожній зірці ясній, 
Але вони тьмяніли пред тобою 
 Й перлинами спадали на прекрасне 
Волосся, вкрите срібною росою. 
 
О Мавко люба, лісова цариця, 
Навчила серцем всім мене любити. 
Ти – загадка, шарада, таємниця, 
Яку, мабуть, нікому не розкрити. 
 

ІІ. Літо 
Скінчилось літо – вже й фінал забавам, 
Було нам добре разом, от і все. 
Кохання посивіло, як і трави, 
Воно нам щастя вже не принесе. 
 
Ти боязлива, ніжна до роботи, 
В твоїх думках – лиш ігри та пісні, 
І всі твої оті чудні турботи 
Для мене незбагненні і неясні. 

 
З тобою часу гаять більш не хочу, 
Для нас, людей, ти дика і чужа. 
Тому, не боячись, кажу я просто в очі, 
Що осінь – це для нас кінець, межа. 
 
Стежини наші тільки перетнулись 
Й, не злившись у один-єдиний шлях, 
Побігли в різні боки, розминулись, 
Неначе небо й жито у полях. 
 
Ти краще йди, співай пісень у гаю. 
Розчісуй коси згаслої трави, 
А звідси йди, тебе я відпускаю, 
Прошу лиш – осторонь пливи. 

ІІІ. Осінь 
Я втратив все, себе я навіть втратив. 
Бо поруч мене тебе вже нема, 
Твою святую душу геть розтратив, 
Тепер мою зла доля б’є й лама. 
 
Марою стала зірка моя ясна, 
І мороком покривсь мені весь світ. 
О Мавко, ти була така прекрасна 
І ніжна, мов вишневий білий цвіт! 
 
Тепер краси не бачу я навколо. 
Без тебе поруч – тільки темнота 
Й земля пуста, обшарпана і гола, 
Немов змарновані мої літа. 
 

 Близнюк Юлія, учениця 10 класу 

Лист-звернення до Лавріна 
(За повістю І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я) 

Привіт, Лавріне, менший Кайдашенко, 
Це я, десятикласниця Оленка. 
Пишу тобі, бо маю що сказати, 
Що знаю я, те й ти повинен знати. 
 
Дізнавшись про життя складнеє ваше, 
Про те, як ви виносите на люди сміття, 
Про біди твої і Мелашки, 
Злякалась я, які у вас жахіття. 
 
Якщо дозволиш, дам тобі пораду, 
Щоб знав, як повести себе в сім’ ї, 
Посеред лиха ти знайди собі розраду, 
Послухай вказівки мої. 
 

Послухай брата: він все ж старший тебе, 
Піди на компроміс чи поступись. 
Тоді розвидниться над вами небо, 
За злагоду в сім’ ї завжди борись. 
 
І ще я хочу в тебе запитати, 
Чому ти батька слухать перестав? 
Як смієш ти Омелька зневажати? 
Тиж в його домі змалечку зростав? 
 
Спрадавна ще всі поважали батька  
Священним слово це було колись. 
Як тата поважали – було гладко, 
Всі цього вчились – ось і ти повчись. 
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Чому з Карпом ти сваришся постійно? 
Як можна так! Ви ж рідні! Ви ж брати! 
Я розумію, що ви дуже емоційні, 
Але хіба вам не набридли ці сварки? 

 

Ну що ж, Лавріне, добрий друже, 
Я вже прощаюся, бувай. 
Нехай в сім’ ї все буде добре дуже. 
Як що було не так – то вибачай. 
 

Засунько Олена, учениця 10-Б класу 
VІІ. Результативність роботи 
Як відомо, в учительській роботі кінцевий результат визначається успіхами 

вихованців. У цьому й полягає головний сенс педагогіки співробітництва, яка 

відбиває науково-методичну концепцію творчого пошуку, націлює педагогів на 

використання досконалих методів і прийомів співпраці. 

Як приклад вдалої співпраці учителя і учня можуть слугувати досягнення 

моїх вихованців. 

ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ 
2011- 2012 н.р. 

• ІІ місце в ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури Філончук Тетяна(10 клас) 

2012- 2013 н.р. 

• ІІ місце в ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури Томіленко Оксана(11 клас);  

• ІІІ місце в ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури Зирянова Дарія(10 клас);  

Результати ЗНО 2012- 2013 н.р. 

Кількість балів 
Взяли 
участь 

100- 
123,5 

124 – 
135,5 

136 
–  
150 

150,5-  
161,5 
 

162- 
172,5 

173- 
183 

183.5- 
190 

190,5- 
195 

195,5- 
199,5 

200 

39 0,00 0,00 2,56 7,59 20,51 17,95 23,00 12,83 15,38 0,00 
• ІІІ місце в ІІІ етапі у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови 

та літератури Зирянова Дарія (11 клас); 

• ІІІ місце в ІІІ етапі у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури Яцкєвіч Валерія ІІІ місце(9 клас)  

• ІІ місце в ІІІ етапі у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. 

П. Яцика Гайдай Дар’я ІІ місце(11 клас)  

Результати ЗНО 2013- 2014 н.р. 

Кількість балів 
Взяли 
участь 

100- 
123,5 

124 – 
135,5 

136 
–  
150 

150,5-  
161,5 
 

162- 
172,5 

173- 
183 

183.5- 
190 

190,5- 
195 

195,5- 
199,5 

200 

34 0,00 0,00 2,94 11,73 23,53 20,59 14,71 17,65 5,88 2,94 
2014-2015навчальний рік 

• І місце у ІІІ етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Журба Крістіна, 

учениця 7-Б класу; 
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• ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури Засунько Олена, учениця 8-Б класу;  

• ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури Яцкєвіч Валерія, учениця 10-А класу. 

2015-2016 навчальний рік 

• І місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури Леся Фороща, учениця 8-Б класу;  

2016-2017 навчальний рік 

• І місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури Леся Фороща, учениця 9-Б класу;  

• ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури Засунько Олена, учениця 10-Б класу. 

Рекомендації для роботи з обдарованими учнями 
� Підхоплювати думки учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх 

оригінальність, важливість, інтерес до нового.  

� Стимулювати й підтримувати ініціативу учнів, самостійність.  

� Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, уяви. 

� Розвивати критичне сприйняття дійсності. 

� Вчити доводити починання до логічного завершення.  

� Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з 

обов’язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий 

оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).  

� Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних 

видів масових заходів, відкритих занять, свят.  

� Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої 

пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, 

створювати розвивальні ситуації.  

� Активно залучати до участі у Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, 

виставках.  

� Впливати особистим прикладом.  

Пам’ятати, що «своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і 

здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – 

це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу» 

(В.О.Сухомлинський). 
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Розвиток критичного сприйняття діяльності через створення 
проблемних ситуацій, які вимагають прогнозування, уяви, 

альтернативи 
 

Скочинська Юлія Володимирівна, 

учитель української мови і літератури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії  

 

Головним завданням сучасної освіти є формування відповідальної 

особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє використовувати 

набуті знання для творчого розв’язання проблем, опрацьовувати різноманітну 

інформацію, прагне змінити на краще своє життя та життя інших. Таким чином, 

завданням учителя є розвиток в учня такого типу мислення, який забезпечить 

йому можливість адекватно оцінювати нові обставини, формувати стратегію 

подолання перешкод, уможливлюватимуть пристосування випускника до нових, 

часом непередбачуваних, ситуацій.  

Критичне мислення – це складний процес, який починається із залучення 

інформації і завершується прийняттям рішень. Критично мислити – це означає:  

- використовувати такі мисленнєві операції як аналіз, синтез, оцінка;  

- ставити питання різних типів і відповідати на них, виходячи із ситуації 

та інформації;  

- ефективно здійснювати пошук нового та оцінювати факти від думок;  

- будувати власні висловлювання.  

Проте не можна вважати критичне мислення за об’єкт вивчення, воно є 

результатом навчання. Учитель повинен так пов’язати навчальний матеріал із 

проблемами, які хвилюють дітей, щоб вони змогли критично оцінити себе і все 

навколо. Помилкою є нав’язування своїх думок. Учень не повинен відчувати себе 

«об’єктом виховання і навчання», «носієм чужої думки». Необхідно надати йому 

можливість думати, шукати. 

У процесі застосування технології критичного мислення виробляються 

вміння працювати в групах, уміння розподіляти матеріал за ступенем новизни, 

уміння бачити чужі помилки та свої; доводити, аргументувати, переконувати.  

Інформацію, отриману на уроках, учні повинні не заучувати, а розуміти й 

усвідомлювати.  

Проблемні ситуації – це усвідомлене суб’єктом утруднення, шляхи 

подолання якого потребують пошуку нових способів дій. Для подолання 

труднощів необхідні дві умови: 

• необхідно усвідомити, побачити утруднення; 

• важливо, щоб виникла потреба, бажання вирішити це утруднення. 
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Те, що проблемні ситуації – джерело мислення, не означає, що будь-яка 

проблемна ситуація неодмінно спонукає мислення. Процес мислення виникає, 

якщо у суб’єкта (учня) є певні знання в цій галузі. Разом з тим він повинен 

усвідомлювати недостатність своїх знань для вирішення проблем. 

Як психологічна категорія проблема – явище суб’єктивне, вона втрачає 

психічний стан під час зіткнення з суперечністю. 

Проблемний характер мають лише ті завдання, у яких міститься практична 

чи теоретична трудність, яка потребує дослідницької активності. При подоланні 

індивідом трудності завдання втрачає свій проблематичний характер. 

Отже, саме проблемна ситуація допомагає викликати пізнавальну потребу в 

учнів, тим самим створити умови для засвоєння нового матеріалу. Тому, 

враховуючи могутній потенціал, я часто використовую проблемні завдання і 

запитання, проте поєднуючи їх з іншими не менш продуктивними методами. 

Проблемні ситуації доречно створювати на уроках української мови та 

літератури не лише під час вивчення матеріалу, а й під час роботи з підручником 

(основним текстом, документами, ілюстраціями), з різноманітними наочними 

засобами навчання (комп’ютерні ресурси, медіа-ресурси) тощо. Завдання вчителя 

– прогнозувати, коли саме проблемне завдання чи запитання допоможе 

реалізувати ряд освітньо-виховних завдань. 

Відомо, що проблемність у навчанні може використовуватися як на різних 

етапах уроку (для актуалізації опорних знань, мотивації навчальної діяльності, 

вивчення нового матеріалу; закріплення, узагальнення й систематизації 

вивченого), так і в домашній самостійній роботі учнів. Таке навчання по суті є 

аналогом певної дослідницької діяльності. Вивчаючи такий спосіб словотвору, як 

перехід із однієї частини мови в іншу, чи омоформи, можна дати додому таке 

завдання: 

Доведіть, що подані нижче слова можуть виступати різними частинами 

мови: ніс, ніж, коти, біг, тепло, три, коло, край, діти, батьків, утворивши 

словосполучення. 

Інколи проблемне питання може стати лейтмотивом цілого уроку. 

Наприклад, розглядаючи образ Чіпки із роману Панаса Мирного «Хіба ревуть 

воли?», можна перед учнями поставити питання: «Чи винний Чіпка?». 

Результатом стає обговорення того, що за законом вина безсумнівна, але всі 

оточуючі в деякій мірі винні в тому, що він виріс таким. Розглядаючи роман у 

віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай», шукаємо відповідь на питання: «Чому 

письменниця показує особисту драму на розгорнутому історичному тлі?». 

У педагогічній літературі зазвичай виділяють приблизно такі види 

проблемних ситуацій: 

• проблемно-інформаційні, засновані на різному ступені інформованості 

співбесідника, коли один співбесідник щось знає, а інший хоче ще знати; 

• проблемно-спонукальні, коли один спонукає до діяльності іншого; 
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• проблемно-оцінюючі, коли співбесідника спонукають до висловлення 

свого ставлення, своєї позиції. 

Важко сказати, який із названих видів частіше використовується на уроках 

української мови та літератури. Хоча прослідковується певна послідовність. 

Наприклад, у 5-7 класах діти у порівнянні з вчителем мають мало знань, 

нерівномірний їх рівень і серед учнів класу. Тому проблемна ситуація викликає 

потребу оволодіти певними знаннями. Фактично, учитель може і не озвучувати 

проблему: вона виникає безвідносно від його слів. 

Наприклад, вивчаючи тему «Відмінювання іменників 2 відміни», даю 

завдання утворити словосполучення і виділити закінчення: 

Підійти, стіл; поїхати, Харків; немає, дощ. 

Учні в ході виконання зустрічають труднощі, сумніваючись – стола чи 

столу, Харкова чи Харкову, доща чи дощу. 

Отже, проблема поставлена, і вчитель може пояснювати матеріал. 

При створенні проблемних ситуацій другого типу обов’язково вказую, що 

учням потрібно буде знайти відповідь на питання, висловити свою думку, 

виконати певні дії і зробити висновки. Наприклад, у 8 класі під час вивчення теми 

«Вставні слова, словосполучення, речення. Розділові знаки при них» пропоную 

учням дві групи речень: 

1. Я, здається, вас один раз десь зустрічав. 1. Мені осіння ніч короткою 

здається. 

2. Я, може, спізнюсь на хвилин двадцять. 2. Що може бути благородніше 

від гордості нової людини,творця! 

Після того, як учні ознайомляться зі змістом речень, даю проблемні 

завдання групам: 

І – порівняти, чи однаково вимовляються виділені слова в обох колонках. 

ІІ – визначити синтаксичні зв’язки між словами в реченнях. 

ІІІ – чи зміниться зміст речень лівої колонки, якщо вилучити виділені слова? 

І, нарешті, проблемно-оцінюючі ситуації, які найпродуктивніші у роботі з 

старшими школярами, особливо на уроках української літератури. 

Хоча тут слід зауважити, що є один важливий момент. При зіставленні 

протилежних висловлювань двох літ. критиків про один і той же твір, ліричного 

героя, майстерність художнього зображення. – не слід допускати суб’єктивізму 

учнів в оцінюванні мистецьких явищ. 

На уроці літератури основою є текст, тому ми активно працюємо з 

першоджерелом. Розв’язання будь-якого проблемного питання потребує тезової 

визначеності. Підтвердження обраної тези потребує експериментальної перевірки, 

яка полягає в цитуванні тексту. Говоримо про рису характеру героя, зачитуємо 

рядки, що підтверджують наші думки. Цитуємо найцікавіші моменти і робимо ряд 

висновків на їх основі. Тобто учні повинні говорити не з приводу тексту, а про текст. 

Старшокласники, чуючи свою близкість до дорослого віку, можуть захопитися 

занадто формулюваннями просто власних думок з приводу прочитаного. Завдання 
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педагога: навчити дитину аналізувати текст, спираючись на авторські думки, тобто 

на літературний твір; іншими словами – треба не стільки прагнути висловити, що 

думає читач з приводу прочитаного, скільки зрозуміти, що висловив письменник. 

Тільки після трактування думок творця з’ясовуємо, які думки виникли у учня під час 

читання, чи актуальний твір для сучасників. 

Розглядаючи творчість українських письменників-емігрантів, починаємо 

урок з проблемних запитань: «Справжній і фальшивий патріотизм», «Чи можна 

вважати патріотом України людину, яка покинула Батьківщину?», «Як можна 

зупинити «переманювання» з України талановитої молоді?». Учні висловлюють 

різні думки про причини еміграції, про те, що справжній патріот – це той, хто 

залишився в Україні. 

Але що б сталося, якби письменники не виїхали з України, адже багатьох 

репресували, вбили, деякі покінчили життя самогубством, а ті, які вижили в 

еміграції, створювали українські навчальні заклади за кордоном, утверджували 

українське слово, видавали українські книги і журнали, писали правдиві твори 

про Україну і радянську систему. Отже, справи емігрантів були великими, і 

багатьох із них ми вважаємо справжніми патріотами. 

На мотиваційному етапі під час вивчення поеми Шевченка «Кавказ» можна 

запропонувати дев’ятикласникам проблемні питання: «Яка суспільно-політична 

ситуація на землях Кавказу сьогодні?», «Чи можна виправдати будь-яку війну?». 

Такі питання дають поштовх до вдумливого аналізу розуміння подій минулого й 

сучасного. Після прочитання поеми учні доводять, порівнюючи власну позицію з 

авторською, що не можна виправдати загарбницьку політику царської Росії проти 

народів Кавказу, як і будь-яку війну взагалі. 

Звичайно, елементи проблемного навчання найбільш органічно вписуються 

в урок літератури, де сам твір допомагає вчителю віднайти проблемні питання, 

створити проблемні ситуації. На відміну від багатьох точних дисциплін, де 

правильною може бути лише одна точна відповідь, у літературі, навпаки, 

схвалюється такий погляд, коли існує кілька варіантів відповіді на одне й те ж 

запитання. Це і є одним із найважливіших елементів творчості. 

Проте, якщо у 5-7 класах для створення проблемної ситуації достатньо 

простого питання, але такого, відповідь на яке важко знайти на основі існуючих 

знань, або такого, відповідь на який можна знайти, проаналізувавши текст, то у 

старших класах питання може бути дискусійним, спонукаючим до несподіваних 

рішень і творчості. Особливо уважно слід вислуховувати відповіді учнів-

старшокласників, які прагнуть бути оригінальними, часто мислять нестандартно. 

Наприклад, при вивченні в 11 класі теми «Література 20-30-х років ХХ 

століття» можна поставити ряд проблемних питань: 

1. Якби треба було зобразити добу 20–30-х років ХХ ст. в кольорі, які б 

фарби ви вибрали? Чому? 

2. Що, на вашу думку, дало підставу М. Хвильовому назвати літературу 

1920-х років «азійським ренесансом»? Чи згодні ви із цим твердженням? 
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3. Чому в 20—30-ті роки ХХ ст. різко активізувалися проблеми «митець і 

влада», «свобода творчості»? 

4. Що сприяло тому, що українська література ХХ ст. стала новим етапом 

в історії національної культури? 

5. Чим пояснити стильове розмаїття мистецтва 1920-х років? 

6. Чому «українське відродження» розстріляли? 

Важливим моментом під час роботи на уроках розвитку зв’язного мовлення 

є занурення учнів у атмосферу творчості, налаштування їх на потрібну хвилю. І 

перший дотик до майбутньої творчої роботи відбувається через підсвідомість і 

емоції, коли називається елементарна тема твору, яка є згустком ідеї, поштовхом 

до наступної креативності. Тут уникаємо шаблонів і стандартів. Учителі на 

власному досвіді переконалися, що стандартні теми провокують учнів 

скористатися уже готовими творами на запропоновану тему, віднайти сьогодні які 

не складно. А якщо сформулювати тему творчо, наприклад, так: 

1. Розкрийте проблему українізації в п’єсі М.Куліша через призму 

сприйняття одного із героїв твору (Мини, Мокія, тьоті Моті, дядька Тараса) 

2. «Що ж це виходить? Зрадити в житті державу — злочин, а людину — 

можна?» (Л. Костенко). 

Нема ризику того, що учні скористаються готовим варіантом, і така тема 

однозначно створює проблемну ситуацію. 

Не обмежуймо свободу творчості учнів: можна запропонувати їм самостійно 

добирати теми творів, спрямовуючи при цьому їх у відповідне русло - вивчений 

твір, тема, герої, події, вчинки. 

Зрозуміло, що в середніх класах не можна застосовувати прийоми, які 

використовуємо на уроках в 10-11 класах. Але якщо чекати, поки учні 

подорослішають, марно буде очікувати від них у старших класах продукування 

творчих ідей. Тому, враховуючи вікові особливості дітей, закликаємо їх до 

діалогу. Так при вивченні у 5 класі казки «Цар Плаксій та Лоскотон» 

В.Симоненка можна запитати: 

- Сміх Лоскотона – це зброя чи ліки? 

- Чи є у вашому житті люди, схожі на персонажів казки? 

- Чи схожа історія, описана у казці, на сучасне життя? Чим? 

Вивчаючи оповідання В.Винниченка «Федько-халамидник», ставлю ряд 

проблемних запитань, наприклад: 

- Чи можна, на ваш погляд, вважати Федька особистістю, що вже 

сформувалась? Свою відповідь обґрунтуйте. 

Як ви гадаєте, хто найбільше винен у трагедії з Федьком? 

Проблемні запитання можуть бути різними і з погляду інтенсивності 

розумових зусиль, які необхідно прикласти для розв’язання. Використання 

технології проблемного навчання на уроках сприяє глибокому засвоєнню знань, 

одночасно формуючи розвиток дитини. На таких уроках успіху досягають навіть 
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найслабші учні. Вони приєднуються до пошуку істини і непомітно для себе 

включаються в колективний діалог. 

Різною є роль учителя у вирішенні проблемної ситуації: визначаючи її, 

керуюсь в першу чергу віковими і індивідуальними особливостями певного 

класного колективу. В залежності від ролі вчителя у вирішенні проблеми, 

розрізняють такі її різновиди: 

*** Вчитель може сам ставити проблему і вирішувати її , демонструючи 

шлях наукового пошуку- це проблемний виклад матеріалу. 

*** Ефективність вища, коли учні самі розв’язують проблему. Іноді на 

проблемі може триматися вивчення всього твору. 

*** Пошуково-частковий рівень – коли вчитель пояснення матеріалу 

здійснює інформаційним шляхом, на певному етапі ставить проблемні запитання. 

Особливо вдалим у 5-7 класах є поєднання проблемного методу з ігровим, 

діти одночасно вирішують проблему та зацікавлюються матеріалом. 

До прикладу, при вивченні теми «Складні слова» слід подати таку ситуацію: 

До редакції рекламної газети прийшла бабуся і попросила молоду 

працівницю допомогти написати оголошення. Та погодилась і визначила, що 

вартість одного слова – 1 гривня. 

Текст оголошення наступний: 

Віддам у добрі руки короткошерстих цуценят чорно-білої масті породи 

російсько-європейська лайка.(діти записують його у зошит і рахують кількість 

слів). 

У працівниці газети вийшло 14, але бабуся заперечила і сказала, що слів 

тільки 11. Хто правий? 

Наведені приклади показують, що суть проблемного навчання полягає в 

тому, що вчитель планує етапи пошуку учнів, кожний з яких потребує вияву 

певних ознак творчої діяльності. Інакше кажучи, вчитель демонструє перед 

учнями самий шлях наукового мислення, змушує їх слідкувати за рухом думки до 

істини. 

Таким чином, можна зазначити, що впровадження у навчальний процес 

проблемного викладу має низку переваг (формує логіку мислення, викликає 

інтерес до предмета, сприяє міцному засвоєнню знань). 
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Розвиток творчої уяви в процесі роботи над казками на уроках 
української мови і літератури у 5-му класі 

 

Шандрук Наталія Анатоліївна, 

учитель української мови і літератури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

Казкотерапія – це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов’язані з 

реальним спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, 

регулювання дитиною власного емоційного стану. 

Казкотерапія сприяє розвитку у -школярів: 

• активності; 

• самостійності; 

• емоційності; 

• творчості; 

• зв’язного мовлення. 

Казкотерапія – це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції 

особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з 

навколишнім світом. До казок у своїй творчості звертались відомі закордонні та 

вітчизняні психологи: Е. Фромм, Е. Берн, Е. Гарднер, А. Менегетті, М. Осоріна, Є. 

Лисіна, О. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зінкевич-Євстигнєєва. 

Казка – це образне зображення життєвих реалій. Дії, що відбуваються в 

казках, можуть трапитись і в реальному житті, але не в буквальному смислі. За 

допомогою казкових сюжетів дошкільники вперше опановують основні життєві 

принципи, можуть порівняти добрі та погані вчинки. Діти можуть самостійно 

вирішувати, хто позитивний герой, а хто – негативний. І хоча діти не відразу 

зможуть це зрозуміти, однак, саме в дошкільні роки вони отримають перші 

уявлення за допомогою казок. 

Казкотерапія – це вплив практичної психології на внутрішній світ і дитини, і 

дорослого. Казкотерапія більше зорієнтована на дітей шкільного віку тому, що 

вони ще не здатні оцінити події, які відбуваються в реальному житті, та 

проаналізувати їх для прийняття самостійних рішень. Діти потребують допомоги 

дорослих. Але і дорослі не завжди вчасно можуть зрозуміти деякі негаразди в 

житті дітей, адже не завжди мають відповідь на те, що саме спонукало дитину так 

вчинити. 

Під час гри, перевтілюючись у казкового героя, малюк може спокійно 

розповісти про свої почуття, думки. Саме під час сеансів казкотерапії діти 

засвоюють необхідні моделі поведінки, учаться реагувати на життєві ситуації, 
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підвищують рівень знань про себе й оточуючих, тому що казки зрозуміліші їм 

порівняно з поясненнями педагогів та батьків. 

Казки сприяють пізнавальному розвитку дітей, виховують моральні почуття, 

впливають на уявлення особистості дитини, спрямовуючи розвиток бажань і 

вчинків малюка. Казки спираються на те найкраще, що вже є у кожної дитини. 

Кожна дитина саме з казок дізнається, що добро майже завжди перемагає зло, а 

негативні герої будуть покарані за свої вчинки. 

Педагоги та батьки здебільшого розповідають або читають дітям казки. Але, 

якщо дорослі пам’ятатимуть про те, що можна обговорити казку, пояснивши 

незрозуміле, то де допоможе дитині засвоїти уроки, які згодом доведеться 

розв’язувати самостійно. Знаючи основи казкотерапії, батьки зможуть у 

необхідний момент допомогти своїй дитини впоратися з труднощами, якими б 

вони не були. 

Казкотерапія – це не один окремий сеанс, а копітка робота з певною метою. 

Вони дають кожній людині, а особливо дитині до те, що необхідно: свободу 

думок, бажань, дій, почуттів. Казки допомагають дітям і дорослим подолати 

страхи, невпевненість, допомагають фантазувати, приймати нестандартні рішення 

та розуміти, що всього можна досягти, якщо є бажання. 

У процесі казкотерапії використовують різні жанри та види казок. Серед 

жанрів можна визначити: притчі, байки, легенди, міфи, билини, казки, анекдоти та 

інші. 

Казки залежно від своєї мети можуть бути діагностичними, коригувальними 

і психотерапевтичними. 

Діагностичні казки застосовуються на початковому етапі казкотерапії, 

оскільки дозволяють діагностувати, виявити певні властивості особистості, 

проблеми, рівень розвитку необхідних знань про навколишню дійсність, життєві 

цінності тощо. 

Після проведення діагностики використовуються казки основною метою 

яких є корекція, тобто зміна, розвиток необхідних навичок, умінь, набуття знань, 

що можуть допомогти людині надалі. За допомогою коригувальної дії виявляється 

вплив на поведінку людини, формується позитивний стиль поведінки. 

Наприклад, якщо проводиться сеанс казкотерапії із замкнутою, невпевненою 

в собі дитиною, у процесі діагностичної роботи з’ясовується, що причиною такої 

поведінки є не просто певні риси темпераменту, а дитячі страхи, то психолог, 

проводячи корекцію, використовує в своїй роботі такі казки, що допомогли б 

позбавити дитину них. 

Після декількох сеансів Казкотерапії дитина набуває упевненості в собі, їй 

легше впоратися зі своїми труднощами, спілкуватися з оточуючими. 

Психотерапевтичні казки можуть застосовуватися як на завершальному 

етапі казкотерапії, так і на будь-якому іншому. Тобто вони можуть бути 

використані замість коригувальних або замість діагностичних. Основним 

завданням психотерапевтичних казок є дія не безпосередньо на образ мислення 



 275 

людини або її поведінку, а на сферу її несвідомого, тобто на її духовну складову. 

Вони не дають конкретних готових відповідей на запитання, що хвилюють 

людину, а дозволяють їй самій знайти їх. 

Особливістю цього виду казок є те, що вони здебільшого використовуються в 

роботі з дорослими, оскільки у дитини ще бракує знань, щоб самій знайти вихід із 

ситуації, що склалася, вона потребує допомоги і підтримки з боку дорослих. 

Казки можуть класифікуватися залежно від того, ким вони написані. Існують 

авторські та народні казки. 

Авторські казки складають казкотерапевти, батьки або вчителі залежно від 

того, у чому необхідно допомогти дитині, які проблеми необхідно розв’язати, яких 

навичок набути. 

Народні казки – де казки різних народів світу, відомі всім із дитинства. Вони 

дуже важливі для дітей. Необхідно читати українські народні казки і казки інших 

народів, оскільки діти засвоюють із них не тільки моральні Цінності, у них 

формується дружнє ставлення до інших народів, національностей. Ці самі казки 

дозволяють дитині дізнатися особливості побуту і культури інших народів. 

Важливим критерієм для класифікації казок є вибір об’єктів або аудиторії, 

для якої вони призначені. Тут можливим є розподіл казок на індивідуальні та 

групові, спрямовані на дитячу аудиторію, підлітків і дорослих людей. 

Групова казкотерапія застосовується здебільшого в дитячих садках і школах 

із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. Група дітей повинна містити 

від 3 до 10 осіб. Чим більше дітей у групі, тим важче відстежити проблеми кожної 

дитини і подолати складнощі в інтерпретації казок. Діти цього віку орієнтуються 

на думку однолітків і схильні до впливу більшості. Отже, доцільніше проводити 

казкотерапію індивідуально або в невеликих групах. 

Казки, призначені для дитячої аудиторії, підлітків і дорослих, різняться 

своїми метою і проблемами, що порушуються в них. 

Так, наприклад, казки, що використовуються в роботі з підлітками, 

спрямовані на подолання комплексу неповноцінності, поліпшення взаємин з 

однолітками і батьками. 

Казкотерапія для роботи з дітьми спрямована на подолання дитячих страхів, 

підвищення самооцінки, розвиток творчих здібностей, соціальної компетентності, 

моральних якостей тощо. 

Казки необхідно добирати залежно від мети, яку ставлять психолог, педагог і 

батьки; від ситуації, що склалася в житті дитини, її проблем, від бажаного 

результату процесу казкотерапії. 

Структура казок 

Кожна «чарівна» казка неоднорідна і складається з декількох 

взаємопов’язаних частин. 

Перша частина, початок казки, знайомить читачів із сюжетом, основною 

темою, готує до подальших подій. Це – вступна теоретична частина. 
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Її завдання – розкриття головної проблеми, висвітленої в казці; підготовка 

читача до відповіді про те, що читач може дізнатися з цієї казки і чого вона може 

навчити. 

Основна частина – розвиток сюжету – відіграє практичну роль. Вона 

відображає позицію головного героя, у ній до кінця розкриваються: 

1 проблеми, які доводиться розв’язувати героєві; 

2 засіб (здебільшого – це казковий помічник), який допомагає героєві казки 

упоратися з труднощами, що виникають, і досягти поставленої перед ним мети; 

3 ставлення головного героя до себе, його самооцінка; ставлення до 

навколишнього світу і тих казкових героїв, які його оточують. 

З цієї частини казок дуже важливо зробити висновок, зрозуміти й усвідомити 

основні проблеми і труднощі героя, допущені ним помилки, щоб, маючи справу з 

подібними ситуаціями в реальному житті, по можливості, не припускатися таких 

помилок самому. У дітей, які тільки-но починають вивчати життя, розуміння цих 

проблем відбувається більше на підсвідомому рівні, у дорослих же усвідомленіше, 

хоча компонент несвідомого, поза сумнівом, присутній. 

Завершальною складовою кожної казки є розв’язання проблеми, 
конфлікту, що виник у другій частині. У ній герой долає всі труднощі, 

нагороджується долею за створене ним добро, а зло, що неодмінно присутнє в 

кожній казці, виявляється переможеним і покараним. 

Кінець казки є найважливішим для дитини, оскільки саме наприкінці казки 

висловлюється її мораль і робляться необхідні висновки, що необхідно було 

донести до дитини зі всієї казки. 

Таким чином, кожна казка є сукупністю структурних елементів, що 

допомагають здійснити основні функції казок і досягти поставленої мети. 

Поступово, проходячи з головним героєм усі етапи, дитина засвоює необхідні 

життєві цінності, учиться долати труднощі та розв’язувати проблеми. 

Теми, що порушуються в казках 

Казки з різною тематикою обираються залежно від мети казкотерапії, від 

віку, індивідуальних особливостей дитини та конкретної ситуації. 

Основною темою дитячих казок є боротьба добра зі злом. Такі казки образно 

розкривають перед дитиною головну проблему протиборства доброго і злого 

начал, присутніх у кожному з нас. Вони вчать дітей доброти, чуйності, співчуття. З 

них дитина дізнається, що, здійснюючи хороші вчинки, роблячи добро не тільки 

близьким людям, але і навіть зовсім незнайомим, отримуєш винагородження, а, 

коли заподіюєш біль і зло, обов’язково будеш за де покараний, хай не людьми, але 

долею, яка незалежно від людини та її бажання розпорядиться по-своєму. 

Також казки можуть бути спрямовані на боротьбу зі страхами. Ці казки 

застосовуються для роботи як із дітьми, так і з дорослими. Страх - це фізіологічна 

реакція організму на навколишню дійсність, він за своєю природою властивий 

кожному незалежно від його статі, віку, матеріального положення тощо. 
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Не можна однозначно сказати, що страх – негативне явище. Страх може, 

навіть, приносити користь людині, стимулюючи її життєві сили, її приховані 

ресурси для боротьби з різними труднощами в житті. 

Якщо страх є безпідставним, починає спричиняти незручності, стає 

всеосяжним, тоді людина неодмінно потребує допомоги. Її можна надати, 

використовуючи казки. 

Казки, спрямовані на позбавлення від страхів, за допомогою яскравих 

образів і сюжетів ненав’язливо пояснюють, що не слід боятися невідомого і 

незрозумілого, необхідно всього лиш придивитися до дійсності — і все стане не 

таким уже і страшним. 

Наступною темою казок є позбавлення людини від негативних особливостей, 

які їй заважають, наприклад агресії. 

Не варто забувати, що агресія є в кожній людині, але якщо вона виявляється 

в міру і тільки з потреби — це норма, якщо ж вона заважає повноцінному 

спілкуванню з оточуючими, адаптації до змінних умов, то необхідно працювати 

над собою, намагаючись поводитись інакше. 

У кожній казці обов’язково присутній негативний герой, який проявляє свою 

агресію стосовно інших героїв. Саме на прикладі таких негативних героїв дитина 

розуміє, що своєю агресією можна зашкодити не тільки іншим людям (казковим 

героям), але, в першу чергу, собі. Тобто агресія має властивість бумеранга – 

повертатися в початкове положення, в цьому випадку — до агресивної людини. 

Коли ж людина творить добро, вона викликає у інших людей тепле і позитивне 

ставлення. Не дарма всі казки завершуються перемогою добра над злом. 

Не менш важливими є казки, спрямовані на підвищення самооцінки дитини, 

що розвивають у неї впевненість у собі. Самооцінка і віра в себе безпосередньо 

залежать від образу мислення людини, від її уявлень про щастя і від бажання його 

досягти. На прикладі таких казок дитина розуміє, що, для того, щоб досягти своєї 

мети, не обов’язково бути найрозумнішим і найгарнішим, щастя залежить зовсім 

не від цього, а від віри в себе і завзятості в розв’язанні поставлених завдань. 

Казки, спрямовані на розвиток у дитини сміливості, рішучості та завзятості в 

досягненні своєї мети, тісно пов’язані з іншими видами казок. Необхідно спочатку 

розібратися в причинах: чому дитина проявляє боязкість і нерішучість у своїй 

поведінці та спілкуванні. Причин може бути багато. Наприклад, це може 

відбуватися через те, що дитина боїться засудження з боку однолітків. У такій 

ситуації дітям необхідні казки, у яких вони могли б дізнатися, що їхні слова і 

вчинки не стануть предметом засудження, а їхні думки є важливими і не мають 

бути осміяні; 

Невпевнена поведінка дитини може свідчити про деякі особливості прояву 

темпераменту. У такому разі дитині необхідно читати казки, безпосередньо 

спрямовані на розвиток сміливості та впевненості в собі. Наприклад, такі, в яких 

герой винагороджується за свою активність і сміливість. 
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Боязкість у поведінці дитини може бути пов’язана зі стресом. Багато хто 

помилково вважає, що таке напруження можливе тільки в житті дорослих людей, 

але насправді це не так. До стресових ситуацій діти теж схильні, просто через свій 

вік вони ще не можуть пояснити нам, дорослим, у чому полягає їхня причина. 

Якщо батьки помітили у дитини боязкість і невпевненість у поведінці, 

сором’язливість, яких раніше не помічали, то слід їй більше читати казок із 

позитивним змістом, з яких легко зрозуміти, що життєві труднощі не існують 

одвічно, усі печалі та тривоги минають, і все завершується добре. 

Прихованою темою деяких казок може бути їхня спрямованість на розвиток 

у дитини фантазії та творчих здібностей, що особливо необхідно в ранньому віці. 

Прикладом може бути казка про “Мудру дівчину”. Головна героїня знаходила 

вихід зі складних ситуацій, вона не просто виконувала те, що її просили 

(наказували), а ставилася до цього неординарно, проявляючи фантазію і творчі 

здібності. 

Такі казки вчать дітей не пасувати перед труднощами, проявляти кмітливість 

і фантазію для розв’язання проблем. Чим більше дитина слухатиме і читатиме 

таких казок, тим природнішим для неї буде творчий підхід до будь-якої справи. 

Діти зможуть утілити свої мрії та бажання в життя тільки в тому випадку, 

якщо батьки і вихователі розвиватимуть у них здібності, що допоможуть їм багато 

чого досягти. 

Звісно, це не всі теми, що можуть порушуватися в казках, вони добираються 

для кожної людини індивідуально, зважаючи на потреби. 

Підбиваючи підсумок, можна зробити висновок про те, що майбутнє наших 

дітей – цілком у руках дорослих. Тільки завдяки дорослим та їхній активності діти 

засвоюють необхідні для них знання і набувають основних навичок.. 

Розвиваючи дітей за допомогою казок, батьки та вчителі допомагають їм 

краще адаптуватися в навколишній дійсності, долати труднощі та проблеми, що 

виникають у житті. 

Прийоми роботи з казкою 

Аналіз казок 
Мета: усвідомлювати; інтерпретувати те, що приховане за кожною казковою 

ситуацією, за конструкцією сюжету, за поведінкою героїв. Наприклад, для аналізу 

обирається відома казка. 

Після прослуховування казки дітьми їм ставиться низка запитань: 

— Як ви вважаєте, про що (про кого) ця казка? 

— Хто з героїв вам найбільше сподобався (не сподобався)? 

— Як ви гадаєте, чому той або. інший герой здійснював ті або інші вчинки? 

— Придумайте, що було б, якби головний герой не зробив певного вчинку? 

— Як ви вважаєте, якби в казці були тільки хороші герої (або тільки погані 

герої), то що це була б за казка? 

— Навіщо в казці є погані та хороші герої? 

Запропонована форма роботи застосовується для дітей у віці від 9 років. 
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Аналіз казок і казкових ситуацій може бути побудований у формі як 

індивідуальної роботи, так і групової дискусії, де кожна дитина висловлює свою 

думку щодо того, що «зашифровано» в тій або іншій казковій ситуації. 

Розповідь казок 
Мета: розвивати фантазію, уяву, здатність до творчої самореалізації, зв’язне 

мовлення. 

Дитині або групі дітей пропонується розповісти казку від першої або від 

третьої особи. 

Можна запропонувати дитині розповісти казку від імені інших дійових осіб, 

які беруть або не беруть участі в казці. Наприклад, як би казку про Колобка 

розповіла Лисиця, Баба-Яга або Василиса Премудра. 

Переписування казок 
Переписування і дописування авторських та народних казок має сенс тоді, 

коли дитині чимось не подобається сюжет, розвиток подій, ситуацій, кінцівка 

казки тощо. 

Переписування казок – важливий діагностичний матеріал. Переписуючи 

казку, дописуючи свій кінець або вставляючи необхідні персонажі, дитина сама 

обирає найбільш відповідний її внутрішньому стану розвиток подій і знаходить 

той варіант розв’язання ситуацій, що дозволяє їй позбутися внутрішнього 

напруження – у цьому полягає психокоригувальний сенс переписування казки. 

Постановка казок за допомогою ляльок 
Мета: удосконалювати і проявляти через ляльку ті емоції, які зазвичай з 

якихось причин дитина не може собі дозволити проявити. 

Працюючи з лялькою, дитина бачить, що кожна її дія негайно відбивається 

на поведінці ляльки. Це допомагає їй самостійно коригувати свої рухи і робити 

поведінку ляльки максимально виразною. 

Складання казок 
Мета: виявити внутрішні конфлікти та ускладнення. 

Дитина може складати казку, самостійно обираючи тему або за заданою 

першою фразою. У першій фразі дорослий може повідомити про головних героїв і 

місце дії. У власній казці дитина відображає свою проблемну ситуацію і способи 

її розв’язання. 

Схема психологічного аналізу казок 

Для того щоб скласти схему психологічного аналізу казки, необхідно 

визначити ключові характеристики казки. 

Ключові характеристики це якісні показники за допомогою яких можна 

описати авторську казку. Ключові характеристики допомагають психологом 

виявити відправні точки аналізу казки для розумінь внутрішнього світу клієнта та 

особливостей його взаємин із навколишнім світом. 

Ключові характеристики казки: 

1 енергоінформаційне поле казки; 

2 основна тема казки; 
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3 сюжет казки; 

4 лінія головного героям 

5 символічне поле. 

Енергоінформаційне поле казки 
Це особлива енергія казки, що залишає у слухача певний стан, що виникає 

після почутої казки і складається з відчуттів, думок і вражень. 

Кожна казка володіє частиною енергії свого автора і містить інформацію про 

його внутрішні процеси. Таким чином, людина, яка читає або слухає казку, має 

справу з її енергоінформаційним полем. 

Це поле може впливати на психосоматичний стан людини, її настрій, 

розумові процеси. 

Слухаючи або читаючи казку, необхідно помічати зміни в своїх відчуттях і 

враженнях, але не прямувати за нею, а знайти можливість абстрагуватися і 

«подивитися з боку». 

У підготовленого психолога виникає адекватна відповідь на енергетику казки 

і починає працювати «робочий стан» , перша ознака якого щирий інтерес до казки. 

Основна тема 
Основна тема – це ідея сюжету казки, що відображає актуальні життєві 

цінності, потреби, зазначає те, що є для клієнта найбільш важливим у цей момент, 

до чого він прагне, над чим він свідомо або несвідомо «працює». 

Найпоширеніші теми казок: 

• любов; 

• дитячо-батьківських взаємини і стосунки у сім’ ї; 

• особисте зростання; 

• основні життєві цінності; 

• дружба. 

Для того щоб визначити основну тему, потрібно поставити собі або авторові 

запитання: «Про що ця казка? Чого вона вчить?» 

Основна тема може бути подана на декількох рівнях: 

1 ціннісному, що містить загальні життєві цінності, і виявлені в казці; 

2 ментальному, що відображає розуміння, ступінь свідомості автором подій, 

покладених в основу сюжету казки; 

3 емоційному, що демонструє якість смислового змісту основної теми; 

4 вітальному, що свідчить про ступінь задоволеності автора у зв’язку з 

актуалізацією основної теми казки; до цього рівня належить вплив подій, що 

відбуваються в казці, на життєдіяльність героїв. 

Сюжет казки 
Це виклад подій. Працюючи з сюжетом авторської казки, потрібно звернути 

увагу на: 

1 Оригінальність сюжету – це новизна, незвичність сюжету, його несхожість 

на популярні фабули. Оригінальні сюжети придумують автори з добре 

розвиненою уявою, схильні до індивідуалізму, які. прагнуть нових відчуттів і 
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переживань. Традиційні сюжети свідчать про. взаємодію автора з пластами 

колективного несвідомого. 

2 Жанрові форми казок можуть різнитися, іноді бути абсолютно 

нестандартними: 

1 Жанр казки авантюрно-пригодницькі – в основу сюжету покладені 

відверті авантюри або пригоди; 

2 містичні – основу сюжету складають містичні події; 

3 сентиментально-драматичні – в основі сюжету – розповідь про 

зворушливі взаємини, що мають драматичні наслідки; 

4 любовно-романтичні – основу сюжету складає історія любові; 

5 реально-драматичні – в основі сюжету – реальні драматично 

забарвлені взаємини; 

6 інтрапсихічні – основу сюжету складають внутрішні переживання 

автора, передача його процесу рефлексії; 

7 морально-етичні – в основі сюжету – опис чесноти або пороку з 

неодмінним покаранням останнього; 

8 філософські – основу сюжету складає драматизація філософської 

ідеї, життєвого принципу або явища; 

9 історії життя; 

10 змішані. 

Жанр казки свідчить про актуальний для автора характер переживань та його 

інтереси. 

3 Послідовність казкових подій. Працюючи з казкою, важливо 

проаналізувати послідовність подій у ній. 

Лінія головного героя 
Це ключова характеристика» що відображає актуальне самовідчуття і 

прагнення автора. 

Головний герой — це образ автора, реальний або ідеальний. Важливо 

прояснити: 

1 Відображення себе, ставлення до себе, динаміка змін ставлення до 

себе. Це виявляється через характер опису головного героя: яким він постає 

перед читачем – красивим або потворним, успішним або неуспішним; чи 

змінюється його статус і можливості протягом казки. 

2 Образ мети, до чого прагне головний герой. Це з’ясовується з фіналу 

казки, оскільки можливо відповісти на питання: чого хотів герой насправді. 

3 Мотиви вчинків головного героя визначаються за сюжетом казки. 

4 Взаємини з навколишнім світом визначаються за вчинками героя і 

характером впливу на нього інших персонажів. У цьому аспекті також 

актуальний критерій «руйнівник —творець». 

Символічне поле казки 
Воно відображає інформацію про внутрішній світ клієнта, зашифровану в 

образах і символах. Працюючи з символічним полем казки, необхідно виписати 
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найяскравіші образи і досліджувати їх значення на особистому і глибинному 

рівнях. 

Особисте значення можна визначити, поставивши авторові запитання: «Чим 

для вас є такий-то образ?» Глибинне значення виявляється шляхом роздумів і 

вивчення спеціальної літератури. 

Після аналізу казки за її ключовими характеристиками складається висновок 

про конфліктний і ресурсний зміст казки, визначаються перспективні завдання 

психологічної роботи з автором. 

Конфліктний зміст казки – це сукупність деструктивних елементів, 

виявлених за кожною ключовою характеристикою. 

Ресурсний зміст казки – це сукупність творчих, конструктивних елементів 

(духовного, ментального, емоційного, поведінкового плану), виявлених за кожною 

ключовою характеристикою. 

Основні етапи психологічного аналізу казок 

1 Визначити енергоінформаційне поле казки. Необхідно прислухатися до 

власних відчуттів і вражень після прочитання казки: зафіксувати й описати їх. 

2 Визначити основну тему казки. Необхідно поставити собі запитання: про 

що ця казка, чого вона вчить? Відповідь розглянути з погляду чотирьох рівнів: 

ціннісного, ментального, емоційного, вітального. 

3 Проаналізувати сюжет казки. Необхідно визначити ступінь оригінальності 

сюжету і його жанр, з’ясувати послідовність подій. 

4 Проаналізувати лінію головного героя. Лінія головного героя розглядається 

з чотирьох сторін: відображення себе, образ мети, мотиви вчинків героя, взаємини 

з навколишнім світом. 

5 Проаналізувати символічне поле казки. Необхідно визначити найяскравіші 

образи і визначити їх символічне значення на очевидному та глибинному рівні. 

6 Скласти висновок про конфліктний і ресурсний зміст казки. 

Проаналізувати ключові характеристики з позиції віддзеркалення конфліктного і 

ресурсного змісту. Зрозуміти співвідношення конфліктного і ресурсного аспектів, 

Визначити ступінь сформованості «етичного імунітету». 

7 Визначити перспективні завдання психологічної роботи з автором, виявити 

його «основну проблему» і знайти ресурси для роботи з нею. Виявити 

перспективи та індивідуальні засоби формування «етичного імунітету». 

Казкотерапевтичні заняття з дітьми необхідно проводити із залученням до 

цієї роботи і батьків, і педагогів. Існує безліч методів та прийомів щодо залучення 

дорослих до співпраці. 

1. Під час проведення індивідуальної роботи з дитиною батьки і педагоги 

отримують домашнє завдання: прочитати й обговорити з дитиною казку або 

історію, виготовити ляльку, використати при цьому різні метафори, притчі, 

провести з дітьми казкову драматизацію або гру тощо. За у мови, активної участі 

педагогів і батьків результат такої роботи може змінити стосунки з дитиною та її 

стан. 
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2. Якщо проводиться групова робота, то педагоги і батьки розпочинають 

брати участь у ній на певному етапі (5-те, 6-те заняття), тоді психолог або вчитель 

проводить спільне батьківсько-дитяче заняття. Для цього необхідно бути 

готовими. На спільних заняттях, як правило, пропонується виготовлення складних 

ляльок у парах (маріонетки), спонтанні імпровізації з ляльками, парні імпровізації 

на музичних інструментах, парні танцювальні композиції тощо. 

3. Метою групових занять тільки для батьків або педагогів може бути 

згуртованість педагогічного колективу і створення команди, позбавлення 

синдрому емоційного вигорання, переорієнтація батьківського або педагогічного 

світогляду та поведінки. 

4. Використання казки на батьківських зборах, методичних нарадах, 

педагогічних годинах тощо. 

Казкотерапія з батьками і педагогами може допомогти налаштувати 

контакти, знайти своє місце в загальній діяльності колективу з найменшими 

емоційними втратами для всіх учасників казкотерапії. Активну участь у ній може 

брати адміністрація, адже основна мета практики казкотерапії – згуртованість 

колективу, розвиток креативності вихователів за допомогою різних арт-

терапевтичних методик і медитативних методів. Крім того, більшість цих технік 

вихователь може використовувати в своїй роботі з дітьми. Заняття можуть 

проводити психологи, методисти, соціальні педагоги один раз на місяць. 

Ігри, вправи в роботі з дорослими 
Вправа «Пригадай казку» 

Ведучий. Мабуть, немає людини, яка не любила б казки. Ті з нас, хто не 

зацікавлений у класичних казках, переглядають сучасні фільми, читають 

детективи, романи тощо. Але ж це і є сучасні казки. 

Люди завжди обмінювалися історіями. Зараз я пропоную вам згадати ту 

казку, що вам дуже подобалася в дитинстві, і по черзі її представити. Чим вона вам 

подобалась, що в ній ви запам’ятали найкраще? 

Гравці пригадують. 

Яка в нас вийшла чудова галерея казок! Які почуття виникли у вас після 

цього? 

Гра «Чарівні фарби» 

На підлозі розстелені газети і приготовлено все, що необхідно для 

приготування фарб: борошно, сіль, олія, клей, вода, гуаш. Ведучий дає завдання 

вихователям (батькам) Виготовити фарби, потім вмикає, спокійну музику і всі 

працюють. 

Після виконання завдання ведучий ставить запитання: 

 Що ви відчували під час виготовлення «чарівних» фарб? 

 Чого ви сьогодні навчилися? 

Гра «Чарівні створіння» 

Ведучий. Колись давно одну країну населяли чарівні створіння, але налетів 

ураган і знищив їх. Тільки в глибоких печерах залишилися яйця цих чарівних 
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створінь. Зараз я дам вам по такому яйцю (надуті повітряні кульки), зігрійте їх 

своїм теплом, і з них вилупляться чарівні створіння. 

Гравці за допомогою фломастерів малюють різні створіння на кульках. 

Ведучий ставить запитання: 

 Хто у вас «вилупився»? 

 Як його звуть? 

 Який він? 

 Які почуття виникали під час роботи? 

Вправа «Вигадування казки» 

Ведучий. Підведіться ті, кому в дитинстві подобалися казки про тварин! 

Четверо гравців, хто підвелися першими, мають право набрати свої підгрупи. 

Кожна підгрупа створює своє маленьке коло і протягом 10 хвилин вигадує 

казку з обов’язковою участю всіх казкових героїв, які будуть запропоновані в цій 

підгрупі. Потім казки зачитуються і вправа обговорюється. 

Гра «Казковий дощик» 

Гравці стають одне за одним. 

Ведучий. У казковій країні йде дощик, але не простий, а казковий. Він стукає 

по шиї, по плечах, по спині тощо. 

Усі гравці рухаються по колу. Кожний гравець відповідно до слів ведучого за 

допомогою легких постукувань 

Пальцями робить масаж учасникові, який іде попереду. 

Потім усі повертаються в зворотній бік і роблять те саме. 

Гра «Галявина » 

Ведучий. Пройшов чарівний дощик, і ми опинилися на казковій галявині. 

Розкажіть, хто з’явився на галявині? 

Кожен гравець обирає, ким він буде на галявині. 

Ведучий ставить запитання-підказки. 

 Де ти стоїш? 

 Скільки тобі років? 

 Що ти робиш на галявині? 

 Який зараз день і пора року? 

Так програються всі ролі, потім усі гравці розташовуються на галявині, і 

галявина «оживає» на 7-10 хвилин. 

Згодом усі сідають у коло, і кожен гравець говорить від імені свого героя. 

Після цього гравцям необхідно по черзі промовити фразу: «Я не (герой), я – 

(своє ім’я). Гра обговорюється. 

Вправа «Подорож» 

Перед початком вправи вмикається спокійна музика. 

Ведучий. Заплющте очі... Уявіть, що ви вирушили у подорож. Ви об’ їздили 

багато країн, познайомились із різними людьми. 

І ось одного разу ви їхали через поле. Навкруги літали метелики, співали 

птахи – вони раділи, що ви їдете через їхнє поле. Пахло квітами і свіжою 
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полуницею. І ось на горі ви побачили Прекрасний Палац. Щось підказало вам, що 

вам дуже важливо потрапити туди. І ви вирушили до Палацу. 

Коли ви ввійшли в Палац, то були вражені його красою. Усе тут було 

зручним і красивим. Нібито хтось будував цей Палац саме для вас. І ви зрозуміли, 

що в ньому ви знайдете щось дуже важливе для себе. 

Уявіть, що ви наближаєтеся по Палацу й знаходите для себе те, що ви 

хотіли... 

Усе те, що ви знайшли для себе в цьому Прекрасному Палаці, залишається 

вам, і ви візьмете це з собою, коли повертатиметеся. А зараз ви робите глибокий 

вдих... і видих. Візьміть із собою все те хороше, що було з вами. І повільно 

розплющуйте очі, повертайтеся до кімнати. 

Казкові зачини 

На індивідуальних і групових заняттях із батьками і педагогами можна 

використовувати казкові зачини (початок казки), що можуть бути оформленими у 

вигляді карток. 

Дорослим дається завдання, що можна виконувати як індивідуально, так і в 

парах. Наприклад: 

1. Придумати декілька варіантів продовження казки. 

2. Розіграти казку за ролями. 

3. Придумати зачин до казки. 

• Школа Мудрої Сови розташовувалася у казковому лісі. Усі звірі вважали, 

що вона знає відповіді на всі запитання і може розв’язати будь-яку ситуацію. Але 

одного разу... 

• На зеленому листочку жили-були дві крапельки. Вони познайомилися після 

того, як пройшов теплий літній дощик. Після цього вони вирішили заховатися від 

сонечка у лісовий дзвіночок. Але одного разу подув холодний вітер і... 

• У чудовій кольоровій коробці з олівцями мешкав маленький Олівчик. А 

друзями його були фарби. Щоранку Олівчик розпочинав подорожувати на 

аркушах паперу і вихвалявся, що він головний. Але сталося так, що одного дня 

фарби образились на нього і... 

• В одному місті жила-була чарівна сім’я. Вона мешкала в казковому 

будинку. Захотілось членам цієї сім’ ї вирушити подорожувати в пошуках щастя... 

• Жили-були літери. Кожна з них Мешкала в своєму будиночку. Літери не 

спілкувались одна з одною, тому не знали своїх імен. І навіть сонечко до них не 

зазирало, і не було до них жодної стежинки. Дізнались про це батьки дітей, які 

відвідують дитячий садок, і... 

Існують прості способи вигадування героїв казки. 

Перший спосіб. Необхідно сісти за стіл із аркушем та ручкою. Спробувати 

забути про повсякденні проблеми та турботи і подумати, які асоціації у вас 

виникають, коли ви згадуєте казки. Потім написати декілька слів, що першими 

спадуть на думку. Це і буде початком казки. А далі спробуйте вигадати героїв та 

створити цікавий сюжет. 
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Другий спосіб. Необхідно уявити, про що б хотілося поговорити з дитиною, 

яка тема хвилює вас. Це може бути будь-яка тема. Навіть складну інформацію 

можна донести до дитини так, щоб їй було і зрозуміло, і цікаво. 

Кожна дитина зіштовхнеться з життєвими проблемами, а тому чим раніше з 

нею говорити про це, навіть «казковою» мовою, тим простіше їй буде в житті. 

Ваша дитина буде вам дуже вдячна, якщо ви виявите трішки терпіння і стільки ж 

фантазії, розповідаючи їй Казку. 

Казка, як унікальний вид творчості, ближче всього дитячої душі. Вона 

змушує дитину сміятися, переживати і сподіватися, одним словом відчувати. А 

тонко відчуває людина здатна на справжню творчість. 

У нашому класі робота з народними й авторськими казками може 

проводитися з використанням різноманітних стратегій та організаційних форм. 

Окрім занять, це можуть бути різноманітні ігри та вправи, малювання, ліплення, 

конструювання, творчі завдання. 

Дуже важливо, щоб батьки і вчителі після читання казки обговорювали з 

дітьми життєві проблеми, порушені у ній, а діти вчилися думати і висловлювати 

свої думки в творчості. Тому до кожної казки пропонуються питання, ігри та 

творчі завдання, які розвивають уяву та інтуїцію, спритність ; вчать спілкуванню і 

спостережливості; виховують почуття взаємодопомоги; допомагають дитині 

глибоко і активно опановувати основи рідної мови, математики, мистецтва. 

Вся робота проходить у формі гри, але при цьому зберігаються елементи 

пізнавального і навчального спілкування. Роль педагога у спільній доросло-

дитячої діяльності при роботі з казкою полягає в тому, щоб відійти від 

традиційних методів і прийомів роботи з казкою (читання, розповідання, переказ, 

перегляд вистав, м / ф і кінофільмів за казками) і підійти до використання 

казкового матеріалу нетрадиційно. Це означає, ініціювати у дітей уміння 

нестандартно, оригінально сприймати зміст казок, відображати його у всіх видах 

діяльності, а також створювати передумови для твору дитиною власної казки. При 

цьому, враховуються індивідуальні психофізіологічні особливості дітей; 

дотримується принцип "Від простого — до складного"; створюється в групі 

комфортне предметно-просторове розвиваюче середовище. 

Важливо не дати дитині готову відповідь, а допомогти знайти цю відповідь 

разом; хотіти вислухати дитину; посміхатися і використовувати м’які інтонації; 

перебувати у позиції очі — в — очі. 

Розглянемо окремі методи і прийоми роботи з казкою. 

Моделювання казок. Використання моделей для складання казки дозволяє 

дітям краще засвоїти послідовність дій персонажів казки і хід казкових подій; 

розвиває творчу уяву і абстрактно-логічне мислення, вміння оперувати символами 

і знаками; збагачує словник, активізує мова; впливає на всі органи чуття. 

У своїй роботі ми пропонуємо використовувати в якості заступників 

різноманітні геометричні фігури. 

Заміна здійснюється на основі кольору і співвідношення величин героїв. 
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Наприклад, у казці "Три ведмеді" це три коричневих кола різного діаметра, а 

в казці "Теремок — смужки різної висоти і кольору (відповідає кольору 

персонажа: жаба — зелений; лисиця — помаранчевий і т.д.). 

Піктографічні зображення. Дитина виділяє кількість картинок, які будуть 

"планом" казки і з допомогою піктограми зображує їх. 

Виразні рухи. Головним завданням при використанні в роботі з казкою 

виразних рухів є розвиток творчих здібностей дітей. Засвоєння того чи іншого 

виразного руху, жесту відбувається у спеціально підібраних вправах, також у 

вільних іграх. Допоміжними засобами освоєння виражальних рухів виступають 

слово і музика. 

Наприклад, при передачі психоемоційного стану "Смуток" звучить п’єса 

"Хвороба ляльки" з "Дитячого альбому" П.І. Чайковського. 

Наприклад, зображуючи розгорається "Вогонь" під "Танець з шаблями" А. 

Хачатуряна, діти передають цей образ різкими рухами, мімікою. 

Проблемні ситуації (від грецького problema — завдання, завдання та 

латинської situation — становище) — це ситуації, для оволодіння якими індивід чи 

колектив повинні знайти використовувати нові для себе засоби і способи 

діяльності; вчать мислити і творчо засвоювати знання. Вихід із проблемної 

ситуації — це відкриття нового, ще невідомого знання. Проблемні ситуації 

активізують пізнавальну, мовну, творчу діяльність дітей і будуються за 

матеріалами розвитку дії, на подієвої стороні твору. Створення проблемної 

ситуації вимагає постановки проблемного питання: 

· Чому маленька Герда виявилася могутнішим Снігової Королеви? (Г.-Х. 

Андерсен "Снігова Королева?). 

· Чому з Шапокляк ніхто не хотів дружити? (Е. Успенський "Крокодил Гена"). 

· Чому посварилися лисиця і заєць? ("Лисиця і заєць". Російська народна 

казка). 

Творчі завдання можуть бути індивідуальними і колективними. Результатом 

виконання творчих завдань є поява продукту, що відрізняється новизною, 

оригінальністю, унікальністю (нового образу, малюнка, казки) 

Наведемо приклади виконання дітьми творчих завдань за казкою "Ріпка". 

· Розповісти знайому казку по колу. 

· Розіграти казку. Діти розподіляють ролі. 

· Розповісти про користь ріпи і про те, які страви з неї можна приготувати. 

· Придумування своєї казки "Морквина" (за аналогією). 

· Оформлення книги "Корисні казки" (обкладинка, ілюстрації). 

· Виготовлення костюмів-нагрудників "Овочі" (тканина, папір). 

· Розігрування придуманих казок. 

Можуть бути й інші творчі завдання 

Казки, але по-новому — діти наділяють знайомих героїв казок 

протилежними для них якостями 

Колобок добрий вовк 
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Лисиця хитра колобок 

Казки про побутові предмети — початком казки є розповідь про будь-

побутовому предметі. 

Реальний початок казкове продовження 

Дізнайся казку по пісеньці героїв: 

Не сідай на пеньок, не їж пиріжок ("Маша і ведмідь") 

Скріпи, нога, скрип, липова! ("Ведмідь — липова нога") 

Козлятушки, ребятушки! 

Відчиніть, відчиніть! ("Вовк і семеро козенят") 

Продовж казку — замість відомої кінцівки казки треба придумати свою. Діти 

вчаться фантазувати, міркувати. 

Від точок — до казки 

Точка — шифр, знак. Поєднуючи точки, дитина отримує малюнок героя 

казки чи предмета з казки, згадує цю казку, розповідає її. 

Намалюй казку — діти малюють ілюстрації до знайомих або своїм казкам, 

використовуючи нетрадиційні способи (монотопія, пальцевий живопис, 

малювання аквареллю по-мокрому). 

У своїй роботі також використовуємо такі методи для розвитку творчої уяви: 

«Закінчуємо казку» — суть методу полягає в тому, щоб дитина не придумала 

закінчення до казки, яку ви йому розкажете. А його мета: розвинути творче та 

логічне мислення, вміння правильно закінчувати думку і осмислювати почуте. 

Для цього, необхідно озвучити дитині початок придуманої казки. Наприклад: 

"Пішла дівчинка Таня в гості до бабусі передати гостинці від мами. Йшла вона 

довго по лісі. І раптом виявилося, що вона забула дорогу — заблукала. Довго 

блукала Таня по лісу, поки не зустріла зайця. Ось заєць Тетянці і говорить ..." . 

Нехай дитина сама продовжить казку у відповідності зі змістом. Якщо будуть 

виникати труднощі, можна задати дитині уточнюючі питання, спостерігаючи за 

реакцією дитини, і спонукаючи його обдумувати свою відповідь. В кінці можна 

навіть попросити дитину проілюструвати продовження історії. 

«Розповідь про конкретний персонаж» — суть методу в вигадуванні 

персонажа казки, визначенні його характеру, вчинків, цілей і дій. Мета методу: 

розвиток творчої уяви, формування морального виховання дитини, а також 

навичок міжособистісного спілкування з дорослими і однолітками. 

Будь-яка казка будується за певною структурою. У ній є головний герой, інші 

люди, перешкоди, які він долає, життєві уроки, які персонаж витягує у підсумку. 

Пропонуємо дитині придумати власного персонажа, наділити його думками і 

почуттями. Нехай він створить герою труднощі, і оточуючих людей, з якими він 

буде взаємодіяти. Дитина повинна описати дії головного г ероя, і результат, до 

якого герой у підсумку прийде. Дитина має навчитися міркувати про те, як 

змінився персонаж в кінці його казки, які висновки зробив. А потім, придумати 

назву власної казки. 
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«Казка за допомогою картинок» — суть методу: у тому, щоб за серією 

картинок дитина змогла не тільки розповісти про героїв, які зображені на 

малюнках, а й поміркувати, що відбувається навколо. Мета методу: розвиток 

творчої уяви, навчання дитини навичкам правильного підбору дієслів і 

прикметників для характеристики персонажів, навчити дитину вибудовувати 

сюжет в логічній послідовності, давати оцінку місцю дії. 

У роботі використовується матеріал, що складається із серії картинок. Для 

цього підійдуть картинки з дитячих книжок. Показуємо дитині картинку, і 

просимо детально розглянути зображення, а потім описати те, що вона бачить. 

Можна допомогти дитині навідними питаннями, або звернути уваги на деталі, які 

малюк не помітив. Можна запитати дитину, куди прямує герой на картинці, що він 

думає, хороший він чи поганий, що на це вказує і т.д. 

«Інсценуючи казку» — суть методу: втілення сюжету прочитаної або 

складеної казки, у вигадуванні образів і костюмів під конкретних казкових 

персонажів відповідно до їх характерами. Мета методу: активізація творчого 

ставлення до слова, вироблення навичок поєднувати казковий образ з 

драматичним. 

Для того щоб інсценувати казку, необхідно задіяти групу дітей. Підготувати 

потрібні костюми або ляльки. І дати можливість дітям самим подумати над 

характером того чи іншого персонажа, над декораціями і постановкою казки. 

Розподіляти ролі необхідно з урахуванням індивідуальних особливостей дітей та 

характеру самих персонажів казки. 

При роботі над казками з дітьми необхідна щира зацікавленість дорослого в 

зростанні творчого потенціалу дітей, посмішка і похвала. Бажано залучити до 

оцінки самої дитини: Що тобі сьогодні вдалося? Що не зовсім вийшло? 

Необхідно чергувати різні типи завдань, не грати в одну гру багато разів 

підряд. Дорослий повинен перебувати поруч, але не треба виконувати завдання за 

дитину. Починати потрібно з завідомо легких завдань, враховувати темперамент 

кожної дитини, продумати варіанти одного і того ж вправи. 

Не треба пропонувати відразу багато ігор, завдань. На одному занятті брати 

кілька ігор, різних за своїм характером. Враховуючи подібний характер мислення 

школярів, проводити пожвавлення різних ігрових ситуацій. 

Конспект заняття для дітей «Весняна казка» 
Програмні завдання: вчити складати казку на запропоновану тему і 

зображати її на папері, передаючи особливості казкового жанру. Тренувати в 

підборі синонімів і антонімів, визначень до заданими словами. Формувати вміння 

узгоджувати прикметники з іменниками в роді. Закріплювати вже відомі способи 

словотвору. Розвивати здатність передавати інтонацією різні почуття. Розвивати 

художні і творчі здібності. 

Матеріал й устаткування: іграшка «Сонячний зайчик»; весняні і зимові 

пейзажі; великі аркуші білого паперу з наклеєними зображеннями персонажів 

казки К. Ушинського «Ранкові промені», акварельні фарби, пензлі 2-х розмірів (на 
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кожну дитину); палітра, картки з графічними вправами (на кожну дитину); 

спокійна музика (за вибором) 

Хід заняття: 

Прислухайтеся. Ви нічого не чуєте? Хто це так тихо прокрокував за вікном? 

Хто прийшов так тихо-тихо? 

Ну, звичайно, не слониха, 

І, звичайно, бегемот 

Тихо так пройти не міг. 

І ніхто з вас не чув, 

Як листок із бруньки вийшов, 

І почути не могли ви, 

Як зелені травинки, 

Знявши зелені черевики, 

Тихо вийшли з землі. 

І пролісок тихо вийшов. 

І всюди тиша. 

Це значить, це означає: 

Тихіше всіх прийшла весна. 

Ось і до нас прийшла весна. Ви вже здогадалися, що говорити ми сьогодні 

будемо про весну. Ви знаєте, що у кожного слова є слова-родичі. Цієї зими було 

багато снігу. Підберіть слова-родичі до слова «сніг» (сніжок, сніжинка, сніжна, 

підсніжник). А зараз знайдіть родичів до слова «весна» (весняночка, веснянки, 

весняні і т.д.). Про що можна сказати «весняний»? (Струмок, дощ, день, сад). 

«Весняна»? (Вода, калюжа, крапель, проталінка, річка). «Весняне»? (Хмара, 

настрій, сонце, небо, ранок) Придумайте визначення до слова «весна». Яка вона? 

(Тепла, красива, добра, рання). 

Як можна ласкаво назвати сонце? (Сонечко). Молодці! Ось скільки хороших і 

гарних слів ми згадали! 

У гості до нас хтось прийшов. Хто ж це? Це сонечко послало нам свій 

чарівний промінчик (вносить іграшку Сонячний зайчик). Зараз цей добрий 

чарівник доторкнеться до кожного з вас, і ви, перетворитеся на великих казкарів! 

Давайте порадуємо нашого гостя весняної казкою? Допоможе нам скласти казку 

чарівне блюдце. 

Ой, весна моя, ти весняночка. 

З-за темних лісів, 

Через синіх морів приходь, 

Сонцем, світлом осяй. 

У нашу казку прийди ти. 

Ти, яблучко чарівне, котись! 

Наша казка розкажи! 
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Тільки в казці відбуваються чудеса, у казці можуть ожити і заговорити 

струмочок, трава, дерево, звірі ... На наш чарівний блюдце хтось оселився. Це кіт. 

Давайте складемо разом казку. А називатися вона буде «Бурулька і кіт» 

«Жив був кіт. Звали його ... ... .. Він дуже любив гуляти, але господиня рідко 

випускала його взимку на вулицю. Але ось прийшла тепла, ласкава ... ... ... Вийшов 

кіт на ганок на сонечку погрітися. Тільки влігся, як раптом щось капнуло йому на 

ніс. Подивився кіт наверх і побачив блискучу ... ... .. »І так далі. 

Наше чарівне заняття триває. Сонячний зайчик знову торкнувся нас своїми 

промінчиками. Тепер він перетворив дітей у художників. Отже, казка 

продовжується. 

Щоб намалювати весняну казку, потрібно прокласти в казку весняні доріжки. 

(Діти виконують графічні вправи на картках) 

/ / / / / / / 

| | | | | 

- — - - 

7 7 7 7 7 7 7 

~ ~ ~ ~ ~ 

Що ж, доріжки у казку прокладені. А ось і сонечко зійшло і стало розсипати 

всюди свої золоті струмки, будити землю. Перший промінець торкнувся зайчика, 

поворушив вушками зайчик і весело застрибав до .... . Другий промінчик потрапив 

в струмочок, задзюркотіла, задзвенів струмочок і побіг до ... І так далі. 

А намалювати весняну казку нам допоможуть акварельні фарби, в яких 

заховані і сонечко, і струмочок. І блакитне небо ... Ми повинні їх звільнити. Кого 

можна звільнити з коричневої казки? (Горобця, мурашки) А з блакиті? І т.д. 

Діти малюють на аркушах паперу свою казку. 

Казки можна складати де завгодно, коли завгодно і про що завгодно. Існує 

безліч методик по роботі над казками, які дозволяють розвивати творчу уяву дітей, 

а також поповнити словниковий запас, закріпити граматичний лад мови, навчити 

виражати емоції, розвинути мова. 

Використання казки дає дуже високі результати в плані дитячого розвитку 

(пізнавального, емоційного, особистісного, творчого). 

Необхідною умовою розвитку творчої уяви дітей є включення суб’єкта в 

активні форми діяльності і, перш за все, предметно-творчої. Казка може бути 

успішно використана в розвитку творчої уяви у дітей. 

Взаємозв’язок казки з грою створює у дітей особисто значущий для кожної 

дитини мотив діяльності, а це в свою чергу забезпечує її ефективність. І результат 

діяльності виходить більш високий, так як дитина не просто придумує казки, а 

передає в казках образи, що сприяє розвитку творчої уяви.  
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Дадоток А 

Зразки учнівських творів-казок. 

Знахідка горобчика 
Сніговий килим вкрив землю. Мороз лютує. Холодно і голодно пташкам, які 

залишились зимувати. Ні комашки, ні зернинки в морозний зимовий день не 

знайдеш. 

Голодний горобчик полетів на пошуки їжі. Нічого не видно крім засніжених 

кущів і дерев. І от, раптом горобець помітив червні намистинки під білим коміром 

на кущі. Підлетів ближче. Вирішив спробувати яскравих ягід. Смачними, 

солодкими і соковитими вони виявилися. От так знахідка!!! От так горобець-

молодець!!! 

Корчук Юлія 

Сонячний промінь 
Стояв листопад. 

Усі мешканці лісу готувалися до зими. Їм треба було добре заліпити усі 

щілини, щоб ніякий мороз не пробрався до мурашника. 

Земля вже вкрилася інеєм. У верхівках дерев гули холодні вітри. Раптом 

крізь темну хмару пробрався Сонячний Промінь. Усі невдоволено загомоніли. 

“Прибирали, прибирали і знову буде брудно”, - казали мурашки. “Сонце засліплює 

мені очі”, - бурчав пугач. Сонячний Промінь побіг далі. Річка вже вкрилася 

кригою. Діти випробували її міцність.“Треба кого-небудь зігріти?”- спитав 

Сонячний Промінь. “Ні, ні!”- закричали діти. “Нам і так спекотно,а ти можеш 

розтопити кригу”. І Сонячний Промінь побіг далі. Ось він заглянув у маленьке 

віконце і побачив дівчинку, яка стояла біля квіткового горщика і гірко плакала. “Чи 

можу я тобі чимось допомогти?” - запитав Промінь. “Так! - зраділа дівчинка. - Я 

посадила квітку навесні. Вона росла так гарно, а тепер зовсім зів’яла”. Сонячний 

Промінь засвітив тепло і лагідно. Квітка ожила, а у дівчинки замість сліз з’явилася 

посмішка. 
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Сонячний Промінь зник. Йому треба було поспішати додому,адже день вже 

закінчився. Сонячний Промінь всівся на край сонця і став згадувати свою 

подорож. Йому було приємно,що він зміг хоч кого-небудь втішити і розвеселити. 

А це означає, що він зробив добру справу! 

Ось і казочці кінець, а хто слухав — молодець! 

Суботін Ілля 

Казка з мовленнєвим завданням: 
побудувати сюжет на основі назв фільмів, мультфільмів, серіалів. 

“ Діло було у Пенькові” 
Жили собі дві подружки “Червона Шапочка” та “Пеппі Довгапанчоха”. У 

них було багато спільного: обидві були «Розумними та вродливими», “Татусевими 

доньками”, любили читати “Книги джунглів”, ходили на концерт “Ранеток”, 

захоплювалися “Кадетами” та “Морським патрулем”. У обох дівчаток були 

домашні улюбленці: у Червоної Шапочки — «Гарфілд», у Пепі Довгапанчоха — 

«Балто». «Подруги» були «Щасливі разом», такі, що «Вам і не снилось». Свої 

таємниці вони могли довірити лише одна одній. І дружба їх була щирою та 

міцною, як «Міцний горішок». Словом, це були справжні Друзі. 

Та коли дівчатка підросли, доля їх розвела. «Червона Шапочка» стала 

«Агентом національної безпеки» і переїхала на «Петрівку 38», а «Пеппі 

Довгапанчоха» — «Принцесою цирку» в «Районі Беверлі хілз». 

Але впродовж всього життя подруг зігрівали спогади про їхню незрадливу 

дружбу. Вони “Завдячували небесам”, що така дружба мала місце в їхньому житті. 

Бойченко Карина 

Пригоди в Канцелярії 
Колись в одній країні під назвою Канцелярія жив пенал, у якому була пані 

Ручка та пан Олівець. Заробляли вони на життя, працюючи у дитячих зошитах: 

вирощували речення, саджали слова, виділяли серед них унікальні сорти 

фразеологізмів, висаджували словосполучення. Олівець любив пхати носа у 

справи головних і другорядних членів речення. 

І якось у пані Ручки закінчилось чорнило, і тоді Олівцю довелося дуже важко 

працювати, щоб купити новий заряд енергії (тобто чорнило) для своєї подруги. 

Він так наполегливо і старанно працював, що став аж на два міліметри нижчим. 

Ви не повірите, у нього все вийшло. Адже дружба і добро можуть здолати всі 

негаразди. 

Із тих пір пан Олівець і пані Ручка жили довго і щасливо. 

Наливайко-Ляхович Святослав 

Чиж і зима 
“Тихо-техесенько падає сніг, лунає на вулиці радісний сміх й допоки 

сніжинки падають діти з нього снігову бабу ліплять”,-радісно вигукували діти,бо 

падав перший сніг. Та не всі про це знали.Малий горобчик Чиж щойно прокинувся 

і, побачивши, що з неба падає якийсь білий пух запитав маму: “Мамо, а чому наш 

вічно-зелений луг покривається якимось білим пухом та ще й такий холодний 
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вітер дме?” Мама засміялась і сказала: ”Синочку,це ж сніг! Розумієш кожного року 

зима-чарівниця дарує нам сніг’’. “ А! Так це сніг, а я думав, що пух із неба 

сиплеться!” - вигукнув Чиж і побіг на вулицю гратися в сніжки. 

Мацепура Діана 

Країна Навпаки 
Одного разу я потрапив у країну Навпаки. Не повірите: там було дуже цікаво. 

У цій країні було все шкереберть. Усі мешканці були не здорові, а хворі, бо їх усіх 

здолала недуга. Вони не ходили, а літали. Діти відвідували школу, щоб не учитися, 

а навпаки забувати все, бо при народженні вони вже все знали. У магазин ходили 

не купувати продукти, а продавати. А немовлята возили у візочку своїх батьків, бо 

були набагато дорослішими. Повітря у цій країні було прекрасне, бо замість того, 

щоб вирубувати дерева вони їх саджали. Усі невільники тут були на свободі. Мені 

дуже сподобалося у цій країні! 

Сидорчук Олександр  

Країна Навпаки 

То був прекрасний день. Оленка поверталася зі школи радісною. “Нарешті 

закінчилося перше півріччя”, – радісно думала дівчинка, біжучи додому. Оленка 

так поспішала, що ненароком впала в яму. Вона падала, падала... аж на дні 

провалля побачила щось дивне: люди йшли дорогою, а автомобілі рухались 

тротуаром. По центру дороги стояла не новорічна ялинка, а там сяяла вогнями, а, 

точніше, сяяв новорічний дуб. Сумні діти йшли зі школи, адже починалися 

канікули. “Не світ, а незрозуміло що!” - обурилась Оленка. Раптом вона побачила 

табличку, на якій було написано “Икапван”. Дівчинка здогадалась прочитати це 

слово навиворіт: “На-впа-ки”, але раптом: “Доню, прокидайся! До Діда Мороза 

поїдемо! “ Оленка зраділа, що то був лише сон, і промовила: “Звичайно, мамо, 

їдьмо!” 

Віценко Руслана 
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Пробудження уяви та фантазії в процесі творчої діяльності  
на уроках зарубіжної літератури 

 

Маркєвіц Людмила Євгеніївна, 

учитель зарубіжної літератури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

В основі розвитку обдарованої особистості 

лежить розвиток її творчих здібностей. 

 В.А.Сухомлинський  
Головна мета розвитку особистості – повна реалізація своїх здібностей і 

можливостей. Творчі ресурси дитини величезні, тож завдання вчителя сприяти їх 

якіснй реалізації. Школа повинна забезпечити розвиток інтелектуальної, творчої 

та ініціативної особистості, здатної реалізувати себе в житті, бути успішною і 

сприяти розвитку суспільства. Це означає не лише дати учням певний обсяг знань, 

але й сформувати людину, здатну творчо мислити, самостійно приймати рішення, 

брати на себе відповідальність. Сучасна освіта вже неможлива без впровадження 

в навчально-виховний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

яки сприяють процессу виховання творчої уяви та яскравої фантазії учнив.  

Основні вимоги до змісту та організації навчальної діяльності для 

обдарованих дітей у сфері розвитку творчих здібностей, це:  

1. Орієнтація на інтелектуальну ініціативу. Інтелектуальна ініціатива – це 

прояв дитиною самостійності при вирішенні різноманітних навчальних і 

дослідницьких завдань, прагнення знайти оригінальний альтернативний шлях 

вирішення проблеми, розглянути цю проблему на більш глибокому рівні або по-

іншому підійти до неї. Підтримка і розвиток цих здібностей повинні бути 

постійною турботою вчителя.  

2. Домінування власної дослідницької практики над репродуктивним 

засвоєнням знань. Ще А. Дістервег (видатний німецький педагог) говорив про те, 

що поганий учитель підносить істину, хороший – вчить її знаходити. В результати 

власної дослідницкої роботи учень отримує навички високого рівня, які 

формують його розумову діяльність та високий творчий потенціал. 

Шкільна практика свідчать, що при розробці змісту навчання дітей зміни 

одних лише кількісних параметрів навчальної діяльності явно недостатньо. 

Необхідно поєднувати ці заходи з якісною відмінністю змісту, форм та методів 

навчання. Важливою умовою успішного навчання обдарованих дітей є 

максимальна індивідуалізація їх навчальної діяльності з урахуванням здібностей 

кожного учня.  

«Глина, з якої ти зліплений, висохла і затверділа, і вже ніщо і ніхто на 

світі не зуміє пробудити в тобі заснулого музиканта, або поета, або 
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астронома, який, можливо, жив у тобі колись». Ці слова Антуана де Сент-

Екзюпері начебто звернені до кожного вчителя. Все, що потрібно для того щоб 

учні змогли проявити свої обдарування, – це вміле керівництво з боку дорослих 

зокрема нас, вчителів. Обдаровані діти це в першу чергу творчо обдаровані діти. 

Тому навчання повинно стати справжнім творчим процесом, як для 

вчителя так і для учнів. У кожного вчителя є свої улюблені прийоми і методи, 

що народилися у повсякденній праці. І самими виправданими є ті, що 

включають учнів в активну, розумову, творчу діяльність – в цьому і полягає 

повноцінність сучасного уроку зарубіжної літератури.  

Кожен урок – це спільна кропітка работа учителя і учня, де панують 

взаєморозуміння, бажання розв’язати мету і завдання; сприйняти і творчо 

осмислити почуте, або прочитане самостійно. Лише при таких умовах ця робота 

буде прямувати в бажаному напрямку і принесе бажані результати, як вчителю, 

так і учню. Тому вчитель повинен бути постійно в творчому пошуку. І до цього 

привчати своїх учнів, створюючи для них всі умови для розвитку їх активної 

творчої діяльності. 

Практика свідчать, що при розробці змісту і матеріалу для навчання 

обдарованих дітей змінити одни лише кількісні параметри навчальної діяльності 

недостатньо і в корні невірно. Необхідно поєднувати дослідницку діяльність та 

шукати різноманітні форми та методи навчання обдарованих дітей. Важливою 

умовою успішного навчання обдарованих дітей є максимальна індивідуалізація 

їх навчальної діяльності з урахуванням здібностей кожного учня.  

Для мене уроки зарубіжної літератури є важливою ланкою розвитку 

розумової діяльності, формування творчої особистості учнів, їх умінь і навичок у 

спілкуванні, умінь розв’язувати самостійно проблемні завдання, конкретизувати 

зв’язки між окремими предметами і явищами, які стимулюють пізнавальні 

інтереси, допитливість, дослідницьку активність, бажання знаходити сучасні, 

оригінальні рішення. А ці навичкі тісно пов’язані з розвитком уяви та з вмінням 

конструктивно фантазувати.  

Свою роботу з обдарованими учнями практично на кожному уроці я будую 

на моделюванні дослідних ситуацій. Навчаю учнів ставити проблеми, висувати 

свою (інколи фантастичну) гіпотезу, спостерігати, порівнювати, класифікувати, 

групувати, шукати власні шляхи доказів, узагальнювати отримані результати. 

Одним з самих універсальних засібів стимуляції здібностей, обдарованості, 

таланту людини – є праця. «Геніальність – це дев’яносто дев’ять відсотків поту і 

один відсоток натхнення» – писав Едісон.  

Тому моя задача навчити дитину плідно і творчо працювати, отримуючи від 

цього насолоду та задоволення. Але для творчої атмосфери необхідні свобода і 

відчуття впевненості у тому, що творчі прояви кожного учня будуть помічені, 

прийняті і правильно оцінені вчителемя, однокласниками. Я вчу дітей любити те, 

що вони роблять на уроках, отримувати від своєї роботи насолоду, ставитися до 

роботи з повагою і з гідністю. При оцінюванні творчих робіт я завжди проявляю 
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терпіння («швидких» результатів практично не буває), доброзичливість, 

делікатність.  

Переді мною завжди стоїть питання: «Як відкрити, пробудити, запустити 

процес творчості в учнях? Адже творчість та самостійність – самий потужний 

імпульс у розвитку кожної дитини». Я намагаюся вибрати те «зерно», що дасть 

мені змогу створити свою міні-методику.  

У своїй педагогічній практиці я впроваджую метод інтеграції окремих 

елементів таких сучасних технологій навчання: 

• ігрова технологія, 

• особистісно зорієнтоване навчання, 

• проблемне навчання, 

• елементи дослідницької роботи, 

• проектне навчання, 

• технологія критичного мислення. 

Використовуючи на уроках прийоми інтерактивного навчання, активізую 

навчальну діяльність учнів, стаю організатором учнівського колективу, 

консультантом. Розумію, як необхідно учням набувати на уроках світової 

літератури комунікативних умінь і навичок спілкування. Це сприяє підвищенню 

їхньої мотивації до самого процесу навчання. Активними формами роботи з 

учнями на моїх уроках є інтерактивні вправи: «Мікрофон», «Мозковий штурм», 

«Аналіз ситуації», «Асоціативний ланцюжок», «Ситуативне моделювання», 

«Рольова гра», тести, вікторини, літературні диктанти.  

Вивчаючи вірші, учні на уроці виконують як традиційні завдання ( готують 

виразне читання вірша напам’ять, пояснюють його зміст, тему, ідею, визначають 

художні засоби), так і нові, креативні - «малюють» вірш (символи, образи), дають 

кольорову оцінку образам, зіставляють словесне пояснення з художнім, 

пропонують передивитися власно створені до теми буклети. 

Вивчаючи сонети В. Шекспіра та Ф. Петрарки (8 клас), учні крім виразного 

читання сонетів напам’ять, пояснюють їх зміст, тему, ідею, визначають художні 

засоби, «малюють» сонет (символи, образи), дають кольорову оцінку образам, 

дають визначення сонета, пропонують передивитися власно створені до теми 

міні-проекти (буклети, тощо). У дружному колі учнів ми аналізуємо результати 

самостійної дослідницької роботи. 

Використання інтерактивних методів дає мені можливість створювати таку 

атмосферу на уроці, яка сприяє тісному співробітництву, надає можливість 

якнайповніше реалізувати творчий потенціал кожного учня.  

Для цього я використовую такі форми організації навчальної діяльності: 

• групова – одночасно спілкуюся з усім класом; 

• парна – взаємодія «учень – учень», «вчитель – учень»; 

• кооперативна (індивідуальна) – навчання у малих групах учнів, об′єднаних 

спільними інтересами; 
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• індивідуальна – самостійна робота учня. 

При використанні таких форм на уроці зарубіжної літератури учням або 

групам учнів можуть бути надані певні ролі (таку роботу діти особливо 

полюбляють): «читець»; «художник»; «критик»; «керівник»; «літературознавець»; 

«один з героїв твору». 

На уроці я часто застосовую інтерактивні вправи та прийоми, які сприяють 

формуванню в учнів власної думки та активної громадської позиції. Це 

такі вправи та прийоми: «Продовжте речення», «Вислови власну думку», «Твоя 

позиція», «Спіймай помилку». Пояснюючи новий матеріал, я застосовую 

прийом «Спіймай помилку», про що заздалегідь обов’язково попереджаю учнів, 

які знаходять та виправляють допущену мною помилку. Щоб заохотити до 

активності і почути думку кожного учня, використовую прийоми «Мікрофон», 

«Форум» або «Журналістське дослідження». 

Для формування читацької культури і компетентності учнів, розвитку їхніх 

творчих здібностей, навичок самостійного аналізу прочитаного застосовую 

елементи технології критичного мислення: 

• «Гронування» – до творчості поетів, письменників, вивчених творів. 

• «Кола Вена». За темою «Горацій «Пам′ятник» учні здійснюють 

порівняльний аналіз поезій Горація «Пам′ятник», Державіна «Пам′ятник», 

О. С. Пушкіна «Пам′ятник». Таким чином, одразу можна зрозуміти, що 

є спільного та відмінного в цих творах. 

• «Вільне письмо». Учні записують свої асоціації та думки щодо 

прочитаного. Висловлюють свої враження від творчості письменника. 

• «Сенкан». Учні складають п’ятирядковий неримований вірш, який 

будується з одинадцяти слів. Він спонукає їх до глибокого аналітичного 

розмірковуванням над темою. 

• «Порушена послідовність». Вимагае від учнів детального знання тексту 

художнього твору. 

• «Запитання до автора». Учні формулюють запитання та шукають 

відповіді в тексті (Що автор прагне нам сказати? Чи зрозуміло пояснив це 

автор?) 

Цього року учні п’ятих класів з особливим інтересом поставилися до роботи 

над творчими проектами:  

 1. «З якого матеріалу була зроблена туфелька у Попелюшки?» 

 2. «Чи є серед нас Гаррі Поттер?» 

В процесі роботи над поставленою проблемою («З якого матеріалу була 

зроблена туфелька у Попелюшки?») учні класу розділилися на групи: «керівник 

проекту», «вчені-дослідники», «арт - менеджер», «веб-дизайнери», «фотографи-

стилісти», «актори-аматори». 

Уже ці незвичайні назви викликали величезний інтерес, який і став 

поштовхом для активної творчої діяльності учнів. Це був необмежний простір для 

розвитку уяви та фантазии кожного учня. Протягом цілого тижня п’ятикласники, 
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перетворившись у фахівців, самостійно або за допомогою моїх консультацій 

«добували» цінний матеріал і працювали над ним. Робота проходила в формі 

змагання між командами двох класів. Це дало можливість, підбиваючи підсумки, 

порівняти, проаналізувати, показати різний підхід до вирішення проблеми, 

підкреслити найбільш вдалі моменти в кожній роботі, загострити увагу на вмінні 

учнів фантазувати та уявляти собі неіснуючий предмет. Також для учнів ця 

робота стала першою спробою дослідити давно знайомий матеріал. Така 

дослідницька діяльність розглядається як «засіб розвитку творчих здібностей», 

стимулює формування «дослідницької поведінки», яка характеризується умінням 

висувати гіпотези, бачити проблеми, ставити питання, відбирати і 

систематизувати матеріал. 
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Щоб викликати зацікавленість художнім твором пропоную учням творчі 

завдання: 

• «Напиши казку» 

• «Доповни сюжет»- своерідний приклад написання фанфіків.  

• «Лист до героя».  

• «Лист до письменника».  
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• «Моя розмова з літературним героєм».  

Особливо активно учні працюють над моделюванням сюжетної ситуації.  

Творчо ставляться до усного малювання (портрети героїв, пейзажі).  

Завдання скласти казку або змінити фінал вивченого твору не тільки 

допомагають «оживити» процес вивчення змісту навчального матеріалу, а й 

створити умови для активізації творчого мислення. Такі прийоми сприяють 

розумінню письменницького стилю, специфіки мови художнього твору, 

оволодінню основними видами мовленнєвої діяльності, розвитку здібностей, 

ведуть учня до написання творчих робіт різних жанрів та висловленню власної 

точки зору щодо порушених у творі проблем. Така робота сприяє підготовці учнів 

до написання робіт на олімпіадах та конкурсах МАН. 

Завдання, які передбачають придумування, спочатку сприймаються учнями 

як гра, так як дозволяють переключитися з одного виду діяльності на інший. Але 

в грі народжується гнучкість і оригінальність мислення, уява і здатність до 

творчості, формується здатність до фантазування. 

Моя робота и спрямована на виховання в учнів стійкого інтересу до 

вивчення предмету, позитивного ставлення до навчання вцілому, стимулювання 

інтелектуальних та естетичних потреб, дає змогу підтримувати здібних та 

обдарованих учнів, постійно підвищувати їх творчий потенціал. 

У своїй професійній діяльності я чітко розумію, що сучасне навчання 

повинно стати великим творчим процесом, як для учнів так і для вчителя. У 

кожного вчителя є свої улюблені прийоми і методи, що народилися у 

повсякденній праці. І самими виправданими є ті, що включають учнів в активну, 

розумову, творчу діяльність – в цьому і полягає повноцінність сучасного уроку 

мови, літератури, музики, малювання.  

Урок – це спільна кропітка работа учителя і учня, де панують 

взаєморозуміння, бажання розв’язати завдання; сприйняти і творчо осмислити 

почуте, або прочитане. Лише при таких умовах ця робота буде прямувати в 

бажаному напрямку і принесе бажані результати. Тому вчитель повинен бути 

завжди в творчому пошуку. Вести своїх учнів у світ знань, створюючи всі умови 

для розвитку їх активної творчої діяльності.  
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Додаток А 
Презентація до уроку 

 
 

 
 

 



 303 

 
 

 
 

 



 304 

 
 

 
 

 



 305 

 
 

 
 

 



 306 

 
 

 
 

Додаток Б 
Презентація учениці на конкурсі-захисті МАН 
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Розвиток творчої особистості на уроках англійської мови з 
використанням інтерактивних технологій 

 

Міщенко Ольга Михайлівна, 

учитель іноземної мови 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії,  

звання «старший вчитель» 

 

Ще з дитинства мріяла стати вчителем англійської мови. Я люблю дітей. 

Іншого життя та іншої роботи для себе навіть не уявляю. Робота вчителя 

англійської мови надзвичайно цікава і різноманітна. Час невичерпно крокує 

вперед. 

До школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, 

динамічному, емоційно напруженому середовищі. Предметами загального вжитку 

вже давно стала комп’ютерна та цифрова техніка. Адже щодня потрібно 

познайомити дітей із чимось новим, створити цікавий урок, захопити учнів і 

невичерпне бажання вчитися. Вдосконалююся разом зі своїми дітьми. 

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, 

діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Тому 

завдання вчителя не тільки виявляти, розвивати таких учнів, а й привернути до 

них увагу науковців, психологів, педагогів, батьків. Розвиток творчих здібностей 

необхідно розпочинати із ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини, адже 

саме в цей період більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень більше 

здібний до творчості, ніж у зрілому. 

Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є 

створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, 

властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення 

матеріального світу або духовної культури. 

Творча особистість – це значною мірою результат навчально-виховного 

процесу. Ми маємо справу з людиною, обдарованою інтелектуальними, морально-

вольовими та фізичними здібностями. Тому моїм завданням є спонукати учнів до 

розвитку їх творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб 

кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності 

та інтереси. 

Розвиваючи творчі здібності учнів на уроках англійської мови, потрібно 

дотримуватися певних принципів в організації навчання: 

• принцип зв’язку з практикою життя; 

• принцип саморозвитку; 

• принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм 

навчально-творчої діяльності; 

• принцип інформативності; 
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• принцип віри в сили і можливості дитини. 

Розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактико- 

методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес, 

виходячи із поставленої мети. 

Тож створення умов для розвитку особистості – як неповторної 

індивідуальності здатної до творчої самореалізації та до навчання впродовж 

усього життя – завдання вчителя на уроці.  

Інноваційне навчання, на мою думку, на відміну від традиційного, має на 

меті не тільки подання суми знань, а насамперед – забезпечення розвитку 

особистості учня. Головною дійовою особою цього навчального процесу є не 

вчитель, а учень. Вчитель – це «особа, що стимулює навчання», полегшує процес 

учіння. На мою думку, головне для вчителя – не боятися використовувати нові 

прийоми та методи, використовувати їх регулярно, постійно поповнювати свій 

досвід новими прийомами, методами та структурами, тоді навчання буде цікавим, 

а головне – результативним. 

Для того, щоб реалізувати поставлені перед собою цілі, постійно перебуваю 

у пошуках методів виховання і розвитку дітей засобами свого предмету в процесі 

навчальної та позакласної діяльності. 

Йдучи на урок у будь-який клас, щоразу задумуюся, яким же має бути 

сучасний урок, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну 

віддачу?  

Вчитель ніколи не повинен зупинятися ні в своєму навчанні,ні в творчості,ні 

в оволодінні новими методами і прийомами. Вже декілька років я впроваджую на 

своїх уроках інтерактивні технології. Намагаюсь будувати урок так,щоб 

максимально надати учням можливість розмовляти англійською мовою,створити 

такі умови,за яких говоріння за даною темою було б природно 

мотивованим,можливість висловлювати думки та обговорювати їх. Недаремно 

слово «інтерактив» (переклад з англійської “inter”- взаємний, “act” – діяти) 

означає взаємодіяти. Інтерактивне навчання – специфічна форма організації 

пізнавальної діяльності,яка має передбачувану мету – «створити комфортні умови 

навчання,за яких кожен учень відчуває свою комфортність, успішність, 

інтелектуальність, спроможність». 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому,що навчальний процес 

відбувається за умови постійної,активної позитивної взаємодії всіх учасників. Це 

взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними,рівнозначними суб’єктами. 

У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – 

як традиційних так новітніх. Сьогодні у свою шкільну практику активно 

впроваджую інтерактивні технології,які ефективно сприяють засвоєнню 

матеріалу,оскільки впливають на свідомість учня,на його почуття та 

волю,формують творчу особистість,що здатна у ефективно застосовувати набуті 

знання,уміння і навички у виконані завдань. Ось чому на уроках англійської мови 

варто використовувати методи,що стимулюють учнів до творчої,продуктивної 
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праці,викликають прагнення до активних дій,спілкування і висловлювання 

власних думок англійською мовою. Означеним вимогам найкраще відповідають 

саме інтерактивні методи навчання. 

Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямків активної взаємодії у 

процесі якої учень вступає в діалог з учителем або іншими учнями, бере активну 

участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, пошукові, проблемні завдання 

у парі або групі. Джерелом активності учня є його мотиви і потреби;навчальне 

середовище,в якому він перебуває, особистість учителя, рівень навченості учнів, 

як партнерів у спілкуванні; засоби діяльності; форми мовленнєвої та соціальної 

взаємодії, що використовується у навчанні. 

Інтерактивне навчання має такі позитивн сторони: 

1. Розширення пізнавальних можливостей учнів (здобуття, аналіз, 

застосування інформації з різних джерел) 

2. Високий рівень засвоєння знань 

3. Оптимальний контроль учителя 

4. Взаємодія та партнерство між учителем та учнем 

5. Пошук альтернативного підходу в оцінюванні знань учнів 

6. Участь у роботі всіх учнів класу 

7. Вміння працювати в команді 

8. Вироблення доброзичливого ставлення до опонента 

9. Можливість висловити власну думку 

10. Створення ситуації успіху 

11. Можливість засвоєння великої кількості матеріалу за короткий проміжок 

часу 

12. Формування навичок толерантного спілкування 

13. Уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативні рішення 

проблем.  

Перевагу надаю наступним формам проведення уроку: семінар, 

інтегрований урок, урок-ділова гра, урок-подорож, урок-екскурсія, урок-

конференція, урок-практикум. 

Щоб навчити своїх учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, 

вдосконалювати навички і культуру міжособистісного співробітництва на уроках 

англійської мови я вважаю доцільним використовувати такі методи та прийоми 

навчання: 

а) інформативно-рецептивні (розповідь, робота з підручником, 

демонстрація моделей, структурно-логічних схем, живих об’єктів, історичні 

довідки, вірші); 

б) репродуктивні (тести, диктанти, ділові ігри); 

в) пошукові (евристична бесіда, створення проблемної ситуації, робота в 

малих творчих групах); 

г) застосувально-творчі (повідомлення учнів, випуск тематичних виставок, 

складання тематичних збірників цікавих фактів, кросвордів). 
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Широко використовую міжпредметні зв’язки (географія, хімія, медицина, 

історія, математика, література, фізика, міфологія) в практиці проведення уроків.  

Учні виявляють зацікавленість на таких уроках і заходах. На відміну від 

традиційних уроків, коли вчитель переважно розповідає, а учні слухають, 

застосування інтерактивних методів навчання забезпечує активну участь кожного, 

творчу співпрацю учнів між собою і з учителем. 

Важливе місце у моїй роботі посідає пошук нових форм і методів 

формування творчої діяльності учнів. З цієї точки зору цікавими є проведення 

КВК, брейн-рингів, організація наукових конференцій. 

Використанння на уроці інтерактивних технологій сприяє : 

1) ефективному повторенню вивченої лексики 

2) поповненню словникового запасу 

3) глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції 

4) розвитку уваги , пам’яті, мислення 

5) формування вмінь працювати в парах, групах 

Діти шкільного віку хочуть, щоб їх любили,цінували однолітки. На своїх 

уроках в молодших класах часто використовую метод ранкової зустрічі. Під час 

вітання кожна дитина з повагою звертається до інших на ім’я, створюється 

доброзичливий настрій. Існують ще інші різноманітні стилі та форми вітання: 

передавання предмета, абеткове вітання. Використовую також групові заняття 

такі як: «доторкнись до синього», «створення класного оповідання», «уявіть це». 

Також ще один цікавий вид роботи, який я використовую на уроках 

англійської мови – це метод проектів. Проектна робота – вид роботи (переважно в 

групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійської мови – альбому, 

подання інформації тощо. Мета цього виду роботи – дати учню можливість 

виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови, уміннях та навичках, 

здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. З досвіду роботи, деякі 

учнівські роботи вимагають більше практики усного мовлення, інші більше 

спрямованні на розвиток навичок письма, ще інші вимагають застосування певних 

артистичних здібностей. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. 

Виконуючи проект , вони часто щось вирізують, зафарбовують ,про щось пишуть, 

шукають інформацію в книжках. Але ключем до успіху проектної роботи є добра 

підготовка і організація. Не менш важливим етапом в роботі над проектом є його 

оцінювання. Учні завжди хочуть почути відгук про свій проект від мене. Оцінюю 

роботу учнів не тільки з точки зору лінгвістичної правильності, але наскільки 

творчою і оригінальною є робота і як багато зусиль було докладено для її 

виконання. Таким чином, учень розвиває свої інтелектуальні вміння , такі риси 

характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність, креативність, що є 

важливим в сьогоднішньому швидкоплинному світі. 

Уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативні рішення 

проблем.  
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Отже, інтерактивне навчання представляє модель процесу комунікації 

англійською мовою, забезпечуючи практичне оволодіння мовою. 

На інтерактивних уроках учні мають змогу : 

• Аналізувати начальну інформацію та творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу. 

• Формувати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну 

точку зору, аргументувати й дискутувати. 

• Моделювати власний соціальний досвід через включення в різні життєві 

ситуації. 

• Розвивати навички творчої та проектної діяльності, самостійної роботи. 

Використання інтерактивних технологій навчання – не самоціль. А лише 

засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка сприяє співробітництву, 

порозумінню та доброзичливості. 

Творчі можливості учнів на уроках англійської мови ефективно 

реалізовуються в різних видах діяльності, зокрема у грі, діалогічному та 

монологічному мовленні, у груповій та проектній роботі тощо. Як творчість слід 

сприймати не лише кінцевий результат діяльності, а й прийоми та операції, за 

допомогою яких вона здійснюється. Та й самі по собі знання не гарантують появи 

нових оригінальних ідей. Тому особливу увагу слід приділяти розвитку таких 

якостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті 

знання. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови безумовно 

вимагає від учителя чимало зусиль при виборі та постановці завдань, 

спрямованих на розвиток креативності учнів. 

Дослідивши форми і методи роботи на уроці англійської мови, спрямовані на 

розвиток творчих здібностей учнів, робимо висновки, що найбільш дієвими і 

ефективними є інтерактивні технології, що сприяють розвитку креативного 

мислення учнів. 
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У сучасної практиці навчання іноземним мовам в українських школах 

широко використовується метод проектів, який передбачає опору на творчість 

школярів, заохочення їх до дослідницької діяльності, дозволяє реально 

інтегрувати різні навчальні предмети, використовувати різні режими роботи 

учнів, організовувати навчання в співпраці. 

Метод проектів дозволяє розв’язати проблему мотивації, створити 

позитивну атмосферу навчання, навчити дітей застосовувати свої знання на 

практиці для розв’язання життєвих і особистісних проблем. 

Актуальність використання проектної роботи учнями є дозвіл проявити 

самостійність у виборі джерел інформації,способу її викладу і презентації. 

Актуальність придбання комунікативних навичок та вмінь,тобто умінь працювати 

в різноманітних групах,виконуючи різні соціальні ролі. Ролі лідера, виконавця або 

посередника. Актуальність широких людських контактів, знайомства з різними 

культурами, різними поглядами на одну проблему. 

Проектна робота – вид, метою якої є підготовка кінцевого продукту 

англійською мовою – плакату, презентації, подання інформації тощо. Мета цього 

виду роботи – дати учню можливість виконати незалежну роботу, побудовану на 

знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення 

теми. Слід пам’ятати: щоб вирішити проблему, яка лежить в основі проекту, 

школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими та 

комунікативними вміннями. До них можна віднести уміння працювати з текстом, 

аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, вміння працювати з 

різноманітним довідковим матеріалом. До творчих умінь відносяться:уміння 

вести дискусію, слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору, 

вміння лаконічно висловлювати думку. Таким чином, для грамотного 

використання методу проектів потрібна значна підготовка, яка здійснюється в 

цілісній системі навчання, причому необов’язково, щоб вона запобігала роботу 

учнів над проектом. Така робота повинна проводитися постійно. 

На першому етапі я розробляю план проектної роботи та систему 

комунікативних вправ, що забезпечує її мовний рівень. Учні повинні вільно 

володіти активною лексикою і граматикою в рамках навчальної теми, перед тим 

як переходити до обговорення проблемних питань. 

Другий етап забезпечує мовні і мовленнєві вміння школярів. Паралельно з 

цим проводиться поетапна робота над проектом . Тексти з підручника є 

змістовною базою для розвитку мовленнєвих і дослідницьких умінь учнів.Можна 
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запропонувати учням розробити в парах невеликий діалог з використанням даних 

комунікативних фраз. При цьому виді діяльності учні не тільки запам’ятовують 

нові кліше і закріплюють лексику, але і вчаться зв’язному логічному 

висловлюванню думок. 

Третій етап – захист і обговорення проектів. Кожен учень захищає перед 

класом свій проект за раніше згаданим планом. Я, аналізую висловлювання учнів, 

стежу за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони вживають граматичні 

структури, оцінюю відповіді.  

В 5-му класі при вивченні теми «My Family» учні малювали сімейне дерево, 

на якому розташовували в правильній послідовності своїх родичів: починаючи з 

дідусі та бабусі і закінчуючи двоюрідними сестрами та братами. Для цього вони 

використовували невеликі фотографії або малюнки своєї сім’ ї, які вони 

підписували. На основі вивченої лексики учні повинні були написати твір про 

свою сім’ю. На підсумковому уроці за темою вони захищали свої роботи, 

розповідаючи про свою сім’ю. Прослухавши розповіді учні задавали питання 

своїм однокласникам, в тому випадку якщо якісь факти були упущені.  

 Учнями 9-х класів були створені проекти за темою "Sport" («Незвичайні 

спортивні змагання»).Презентації були підготовлені учнями заздалегідь як 

домашнє завдання. Такого роду завдання дуже захоплюють учнів, вони з 

інтересом і відповідальністю беруться за виконання такої роботи. При цьому вони 

освоюють такі навички, як робота з програмою Microsoft Power Point, вміння 

знаходити цікавий матеріал, ілюстрації. А при самому виступі учні вчаться 

декларувати, розвивають свої ораторські здібності і не боятися публічних 

виступів, стають впевненими у собі.  

Ніхто не стверджує, що проектна робота допоможе вирішенню усіх проблем 

у навчанні, але це ефективний засіб від нудьги. Вона сприяє розвитку учнів, 

усвідомлення себе як члена групи, розширення мовних знань. Проект - це також 

реальна можливість використовувати знання, отримані на інших уроках засобів 

іноземної мов.  

Метод проектів має велике значення для розвитку життєвої, соціальної, 

інформаційної, предметної компетентностей учня. 

Потрібно пам’ятати, що будь-який проект - це тільки частина загального 

об’єму роботи, яку діти виконують протягом усього мовного курсу, і оцінити 

грамотність учитель може в інших видах діяльності. А проектна робота дає 

можливість учням по-новому розкрити себе незалежно від рівня володіння 

мовою, учить їх прийомам співпраці і взаємодії в роботі, допомагає розвивати 

творчі здібності і навички дослідження. Вважаю, що проектна методика є 

ефективним прийомом організації навчальної діяльності. 
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З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні 

завдань як художнього так і особистісного розвитку, громадського і духовного 

становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою 

сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці 

образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-

захоплюючих форм творчості. 

Образотворче мистецтво є засобом збагачення духовного світу людини, 

виховання любові до рідного краю, України. Воно є унікальним чинником 

пізнання навколишнього світу, розкриття почуттів та роздумів, радощів і 

страждань людини. Інтерес до наукових і виховних можливостей образотворчого 

мистецтва останнім часом зростає.  

В аспекті зазначеного проблема радикального поліпшення емоційно-

естетичного і духовно-морального виховання диктує такий розподіл акцентів 

завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких виховні та художні 

розвиткові були б провідними стосовно навчальних. Адже саме вирішення 

художньо-розвиткових завдань передусім формує рівень художньо-творчої 

свідомості індивіда, що й визначає ступінь включення учнів у глобальні 

культурогенні процеси. З огляду на викладене – мету художнього виховання 

засобами образотворчого мистецтва в стислій, сконцентрованій формі можна 

визначити як розвиток у дітей високих естетичних ідеалів, формування потреб і 

здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу. 

Відомо, що здорове сприйняття в будь-якому віці домінує над іншими. Через 

це важливо якомога раніше закласти фундамент для подальшого активного 

вдосконалення зорової системи учнів. 

Художня діяльність дитини починається ще задовго до того моменту, коли 

вона вперше переступить поріг школи. Більшість наших дітей, відвідує дитячі 

садки, а пізніше художні школи, де наступає досить широке знайомство з олівцем, 

папером, фарбами і пензлем. 

Ми знаємо, що в дитячих художніх школах діти часто малюють, вирізують з 

паперу, наклеюють, займаються з різними природними матеріалами. Все це 

сприяє розвиткові творчих здібностей дитини. Дитина часто починає малювати 

ще до відвідання школи. Як тільки може втримати олівець, починає ним креслити 
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впевнені лінії по папері, хоч у той час ще не надає малюнкам будь-якого змісту. 

Проте це ще не творчість, а немов підготовка руки, ока, мислення до творчості, 

яка наступає в школі. 

Досвід роботи в загальноосвітніх і дитячих художніх школах, студіях і 

гуртках образотворчого мистецтва показує, що всіх дітей можна навчити 

образотворчого мистецтва. Багато дітей, які вступають до студій, у дитячі 

художні школи з низьким або незадовільним рівнем образотворчої підготовки, 

завдяки застосуванню відповідних форм і методів навчання згодом успішно 

закінчують школу, а в ряді випадків – художні училища і художній інститут. 

Діти, які закінчивши художню школу чи студію і не займаються мистецтвом 

професіонально, на все життя зберігають любов до нього і малюють як кажуть “для 

душі”. Вони стають активними пропагандистами образотворчого мистецтва і в міру 

можливостей вносять елементи творчості в навчання або в роботу за фахом. 

Трапляються випадки, коли діти, які на думку педагогів мають дуже 

посередні здібності до малювання, стають потім художниками-професіоналами. 

До дитячих художніх закладів треба приймати всіх дітей: і тих, які бажають 

малювати, ліпити тощо, незважаючи на ступінь обдарованості, і тих, які не 

виявляють особливого інтересу до образотворчого мистецтва. 

Специфіка уроків образотворчого мистецтва визначає і засоби естетичного 

виховання дітей.  

Вчитель зосереджує їхню увагу на оформленні альбомів. Слід з самого 

початку осудити неакуратність в оформленні альбомів і малюнків, що досить 

розповсюджено в учнів молодших класів. Виникає це тому, що діти дошкільнята 

головну увагу звертали на малювання будинку, а не на його виконання. Вони 

нищили багато листів паперу. Альбом викинути не можна, тому що це є 

документ, який характеризує роботу школяра. Потрібно вчити дітей з перших 

кроків правильно розміщувати малюнок на аркуші, рівно і акуратно 

розфарбовувати його, початий малюнок обов’язково закінчити. Ці вимоги 

важливо в доступній формі пояснити учням і домогтися того, щоб саме так вони 

підходили до оцінювання своїх робіт і робіт товаришів. 

 З часом вимоги до їх робіт зростають. Вчитель поступово веде дітей до того, 

щоб вони виконували малюнки гарно, по-своєму, індивідуально. Уроки 

образотворчого мистецтва можуть бути тісно пов’язані з виставками, різними 

святами, конкурсами. 

Можна провести конкурс на кращий малюнок. Організувати виставку 

кращих робіт дітей, брати участь в оформленні залу до свята, все це є важливим 

доповненням до уроку. 

Можливості учбового процесу в естетичному вихованні можуть бути значно 

посилені проведенням різноманітної позакласної роботи. 

Так вчитель повинен координувати свою роботу на уроках з завданням 

образотворчого мистецтва, заохочувати дітей до малювання і творчого підходу до 

всіх уроків. 
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На уроках образотворчого мистецтва здійснюється первинне знайомство з 

творами художників, використаних із метою характерного виховання, розвитку 

художнього смаку дитини і її художньо-творчих здібностей. 

Та не можливо собі уявити, щоб мова про естетичне виховання йшла лише 

тоді, коли змістом уроку є витвір мистецтва, коли діти малюють, читають вірші і 

розглядають картинки, говорять про ліс, про осінь або про весну. Задача вчителя 

стоїть в тому, щоб завжди, на кожному уроці підтримувати своєрідний тонус, 

формувати естетичне відношення до змісту і організації творчої праці. 

Слід пам’ятати про розвиток можливостей різних видів мистецтва. Живопис, 

скульптура, архітектура, допоможуть сформулювати почуття симетрії, пропорції, 

відчуття ліній, кольору і колориту, просторову уяву. 

Формування художньо-творчих здібностей, в свою чергу потребують 

особливої методики. Важливо своєчасно виявити природні задатки, схильність 

дитини, стимулювати творчу діяльність, закріпити досягнутий успіх постійними 

тренуваннями. Поступово ускладнювати навики уміннями і навичками. При 

цьому треба пам’ятати, що заняття малюванням лиш тоді збагачують учня 

естетикою, коли вони несуть йому радість. Важливими умовами успіху є 

об’єктивна оцінка художньої творчості дітей. 

Специфіка роботи на уроках образотворчого мистецтва полягає у створенні 

під час уроків особливої “атмосфери” мажорного настрою, відчуття радощів, 

задоволення і розкріпачення, коли діти можуть вільно рухатися, розмовляти, 

висловлювати свої думки і почуття, навіть співати і танцювати. З цією метою 

педагог обирає стиль спілкування за осбистісно-орієнтованою моделлю, девізом 

якої є: “Не поруч і не над, а разом!”. Позиція педагога грунтується на інтересах 

кожної дитини та перспективах її подальшого розвитку. Дорослий створює умови 

для повноцінного розвитку особистості, її гуманізації, для спільної насолоди 

мистецтвом, для виявлення і розвитку творчих, художніх здібностей дитини.  

Пряме керівництво не знаходить втілення в умовах роботи і поступається 

місцем співробітництву, співпраці, а також непрямим методам – зображувальним 

і літературним аналогіям, наштовхувальним питанням, пошуковим завданням. 

Індивідуальний підхід на уроках образотворчого мистецтва виявляється і в 

тому, що діти одержують варіативну наочність, можуть самостійно добирати 

матеріали та засоби виготовлення, знаходити гарні кольорові сполучення, як 

прикрасити свій вироб, де його розмістити.  

Вчитель в своїй роботі з дітьми може орієнтуватись на такі прогностичні 

показники, які виявляють сформованність естетичного відношення до мистецтва і 

визначать уміння, якими мають оволодіти учні на кінець навчального року: 

� наявність безпосередніх емоційних реакцій, щирість і глибина переживань, 

почуття радості від зустрічі з творами мистецтва; 

� повноцінне естетичне сприймання і створення яскравого емоційного 

образу; 

� здатність до оцінки творів мистецтва; 
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� виникнення стійких інтересів і потреб до художньої діяльності, захоплення 

художньою творчістю; 

� розвинути художні здібності, які дозволяють вирішувати завдання; 

� багатство і виразність емоційної мови ; 

� знання особливостей різних видів образотворчого мистецтва; 

� уміння складати гармонійні кольорові сполучення; 

� уміння виготовляти свої творчі роботи різні за змістом і видами; 

� уміння знаходити вдалі композиційні рішення в залежності від виду і 

змісту твору; 

� використання отриманих знань і умінь в повсякденному житті: 

виготовлення подарунків, сувенірів, прикрас. 

Для гарного засвоєння знань, умінь і навичок маленькій дитині потрібно не 

тільки почути, але й побачити і потримати в руках, зробити самому. Тому вчитель 

повинен на уроці застосовувати різноманітні методи і прийоми навчання: 

словесні, наочні і практичні. Дуже добре коли педагог, використовуючи художнє 

слово, підкріплює його зразком, які діти потім будуть малювати. 

Навчання повинно проходити планомірно, постійно, від простого до 

складного. Часта зміна напрямків важлива для дітей тому, що не забуваються 

набуті знання і вміння, які потрібно постійно закріплювати. Методика роботи по 

ознайомленню дітей з кожним видом образотворчого мистецтва аналогічна: 

починаючи з теорії і переходячи до практики. В роботі з дітьми початкових класів 

рекомендується не проводити чистих теоретичних занять, а поєднувати теорію з 

практикою, тобто проводити комбіновані уроки.  

Уроки образотворчого мистецтва мають важливе значення для дітей. При 

залученні їх до образотворчого мистецтва розвиваються естетичні смаки і 

можливості. Цьому слід приділити більше уваги. Потрібно тактично пропонувати 

допомогу дитині, підтримувати її зацікавленість, заохочувати.  

Введення в навчальну програму поширених уроків з образотворчого 

мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і 

естетично обізнаним.  

Так, засобами живопису, скульптури, архітектури, графіки виражається 

краса життя, природи, виражаються високі думки, почуття. Твори образотворчого 

мистецтва кличуть до боротьби за прекрасне, відіграють велику роль в 

повсякденному житті. Талант розуміти і тонко відчувати прекрасне в 

образотворчому мистецтві, а у деяких дітей і талант створювати прекрасне в 

живописі, скульптурі, графіці, паперопластиці, малюванні починає формуватися в 

процесі особистої творчої діяльності, в процесі ознайомлення з образотворчим 

мистецтвом. 

Цілком природно, що питання змісту і напряму виховання молоді засобами 

образотворчого мистецтва набирає великого значення. 

Багато передових митців звертаються до скарбниці народного мистецтва, 

запозичуючи і розвиваючи кращі надбання народу, надаючи їм нового змісту. 
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Думки часу, епохи, найважливіші події сучасності, обов’язково знаходять 

своє відображення в дитячому малюнку. Допитливе дитяче око проникає в 

багатогранне і цікаве життя і передає його в своїх малюнках з несподіваною 

своєрідністю і гордістю. 

Уроки образотворчого мистецтва прищеплюють любов до рідного краю, 

його народу і народного мистецтва, знайомлять дітей з мистецтвом графіки, 

живопису та культури, поглиблюють та розширюють загальний культурний 

рівень дітей. 

В нашій країні проводяться виставки образотворчого мистецтва дітей, які 

привертають увагу тисяч відвідувачів, художників і всіх, хто і захоплюється 

дитячим мистецтвом. 

Чим же так захоплюють малюнки дітей? Тим, що в них яскравість і свіжість 

вражень, несподівана сміливість, експресія, комічна наївність та наївна 

переконаність. Тим, що в них проявляються ті якості, які інколи з роками 

губляться у людей: здатність розділити, дивуватись, завидна спостережливість та 

ілюзія. Допитливе дитяче око проникає в навколишнє середовище і цікаве життя, 

помічає те, на що дорослі звичайно не звертають увагу. 

Для дитини малюнок є виявленням її емоційного ставлення до оточення. 

Вчитель образотворчого мистецтва повинен розкривати очі дитини на красу 

світу, а не намагатися зробити малюнок красивішим. Малювання є одним з 

найперших проявів образного вираження думки, уяви дитини, розвитку її творчих 

здібностей. 
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 Додаток А 

План-конспект уроку  
образотворчого мистецтва, 5 клас 

Тема: Зимовий краєвид. 

Мета: Поглиблювати знання дітей з кольорознавства. Розвивати творчу уяву, 

відчуття колірної гармонії. Формувати навички використання кольорів та 

відтінків холодної гами. Пробуджувати естетичне ставлення до природи. 

Формувати вміння виконувати зимовий пейзаж на тонованому папері. 
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Тип уроку: Урок використання знань, умінь та навичок. 

Хід уроку: 

I. Організаційний момент. 

II. Актуалізація знань учнів. 

1. Бесіда: 

— Яка зараз розпочалася пора року. 

— Які кольори притаманні цій порі року? 

— Як називаються ці кольори? (Холодні). 

III. Мотивація навчальної діяльності. 

Дітям пропонують згадати колірну гаму і назвати холодні кольори та їх 

відтінки. 

IV. Оголошення теми і мети уроку. 

V. Сприйняття та усвідомлення матеріалу. 

1. Розгляд та аналіз ілюстрацій зимових краєвидів. 

2. Спогади про подорож чи екскурсію в парк, ліс тощо. 

VI. Осмислення знань. 

1. Створення ескізу краєвиду олівцем на тонованому папері, 

VII. Узагальнення та систематизація знань. 

1. Учні малюють фарбами холодних відтінків зимовий краєвид.  

VII. Підсумок уроку. 

1. Перевірка і оцінювання робіт учнів. 

2. Збереження робіт в індивідуальних папках. 

3. Прибирання робочих місць. 

Послідовність виконання зимового краєвиду 
1. Для виконання даного малюнка краще взяти тонований папір голубого чи 

світло-фіолетового кольору. 

2. Виконуючи лінійний рисунок простим олівцем, позначаємо лінію 

горизонту.  

3. Наносимо контури об’єктів дальнього плану: лісу, горбів, гір. 

 
4. Малюємо об’єкти ближнього та середнього плану: ялини, сосни, місяць 

тощо. 
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5. Стираємо невидимі контури, отримавши лінійний рисунок краєвиду. 

 
6. Використовуючи синю фарбу (акварель, гуаш) та її відтінки, 

розфарбовуємо небо, землю та ліс, гори на дальньому плані. 

 
7. Виконуємо в кольорі місяць, дерева зеленою, коричневою, жовтою 

фарбами та їх відтінками. 
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8. Білою гуашшю наносимо мазки у вигляді снігу на деревах та землі. 

 
9. Останній штрих: за допомогою зубної щітки вмоченої в білу гуаш 

робимо набризги у вигляді падаючого снігу — сніжинок. 
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Розвиток активності, ініціативності, свідомості, відповідальності і 
наполегливості в процесі виховної роботи 

 
Вишнік Оксана Ярославівна, 

заступник директора з виховної роботи 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

«Виховує, – писав А. Макаренко, – все: люди, речі, явища, але насамперед і 

найбільше – люди. З них на першому місці – батьки і педагоги. З усім складним 

світом навколишньої дійсності дитина входить у незліченні стосунки, кожен з 

яких неминуче розвивається, переплітається з іншими стосунками, ускладнюється 

фізичним і моральним зростанням самої дитини. 

Увесь цей «хаос» не піддається начебто жодному облікові, проте він створює 

в кожен даний момент зміни в особистості дитини. Спрямувати цей розвиток і 

керувати ним – завдання вихователя». 

На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед школою постає 

складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, 

інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно 

розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям 

національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті. 

Сучасна школа не просто повинна дати учневі багаж знань, умінь і навичок, 

а й зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і 

використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе 

відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що поважає чужу 

історію та культуру. Усе це потребує переорієнтації процесу виховання на 

розвиток особистості учня і проведення цієї ідеї через усі компоненти навчання. 

Ідеалом виховання є всебічно розвинена, компетентна особистість, здатна до 

самореалізації. А виховання громадянина України – це, передусім, виховання 

особистості, яка здатна реалізовувати себе повноцінно в усіх сферах 

життєдіяльності, прагнучи до гармонії, добра, справедливості.  

Основою виховного процесу є система стосунків, яка визначає взаємодію 

між учителем та учнем. Виховання є вплив, дія з боку педагога на учня з метою 

організації життя дитини, але цю дію слід розуміти не як механічну або словесну, 

а як глибинну внутрішню роботу вихователя і вихованця, яка спричиняє 

активність обох сторін. Будуючи стосунки між учителем і учнем на основі поваги, 

підтримки гідності учня, зацікавленості його особистістю, ми і намагаємося 

реалізовувати гуманізацію відносин, гуманізацію та демократизацію виховання в 

цілому. 

Педагог має розглядати процес виховання як послідовність етапів, знання 

яких допоможе йому спланувати виховну роботу, передбачити її зміст і методику 

проведення на кожному етапі. Управління процесом виховання – діяльність 
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педагогів, що забезпечує планомірний і цілеспрямований виховний вплив на 

вихованців. 

У реалізації змісту виховання важливо, щоб його форми, методи і прийоми 

імпонували школярам, що допоможе зробити виховний процес цілеспрямованим і 

систематичним. Суть управління виховним процесом полягає у виявленні 

виховних можливостей сім’ ї, громадських організацій, культурно-освітніх 

установ, засобів масової інформації для ефективного використання їх впливу на 

школярів.  

У процесі управління вихованням важливо організовувати і спрямовувати 

колективне та індивідуальне життя й діяльність учнів, створювати умови для 

збагачення їх власного досвіду. Тому першорядне значення має встановлення 

гармонійних стосунків між вихованцями і вихователями на демократичних і 

гуманістичних засадах. Авторитарний стиль педагогів зумовлює формування 

безініціативного виконавця чужої волі, невпевненої у власних силах людини. 

Іншою крайністю є відсутність вимогливості та контролю за поведінкою дітей, що 

сприяє формуванню безвідповідальності, недисциплінованості та інших 

негативних рис особистості. 

Управління процесом виховання має спрямовуватися на формування 

гуманних взаємин між учнями. Тому важливо не лише навчити дітей бути 

доброзичливими й гуманними до однокласників, а й формувати організаторські 

навички, виховувати вимогливість до товаришів, непримиренність до порушень 

дисципліни і порядку в школі та за її межами.  

У процесі виховної роботи значне місце посідає розвиток пізнавальної 

активності дитини. Пізнавальна активність дитини – це її внутрішня готовність до 

подальшої участі у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками та 

виявлення самостійності й творчого підходу до виконання різнопланових завдань. 

У центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Активність, бажання і 

здатність до навчання, уміння спілкуватися, співпрацювати, міркувати, 

обґрунтовувати свої думки, бути собою закладаються у процесі навчання на 

уроках, а вихователь у свою чергу повинен вміти підтримати і продовжити 

розвивати ці вміння в учня. Сьогодні перед школою стоїть завдання домогтися, 

щоб діти не лише засвоїли матеріал, а й могли вільно оперувати ним, 

застосовувати його для вирішення навчальних та життєвих проблем, для 

розширення свого пізнавального досвіду. 

Також позакласне вихоння спрямоване і на розвиток самостійності, 

ініціативності школярів. Для цього педагоги повинні націлювати учнів на 

самостійний пошук цікавих видів діяльності, самостійне забезпечення необхідних 

для їх здійснення умов, допомагають їм самостійно організовувати діяльність у 

школі та за її межами. Виховання самостійності, ініціативності школярів не 

повинне применшувати керівної ролі педагога як мудрого старшого друга і 

наставника дітей, налаштованого на співпрацю з ними. 
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Структура процесу виховання, спрямованого на формування особистості, 

охоплює свідомість особистості, емоційно-почуттєву сферу, навички та звички 

поведінки. Провідну роль тут відіграє розвиток свідомості дитини. Через 

свідомість учні в процесі навчання і виховання набувають знань, умінь та 

навичок, засвоюють досвід поведінки. Їх свідомість виявляється у ставленні до 

навчання та інших видів діяльності, до людей і суспільства, до себе, навчальних 

та інших обов’язків. 

Важливе місце у вихованні дітей посідає виховання в них поняття та почуття 

відповідальності. Особливо цінний внесок у розуміння відповідальності як 

моральної категорії, її ролі в становленні особистості зробив В. Сухомлинський. 

Він доводив, що відповідальність знаходиться у тісному взаємозв’язку із 

громадянськістю, яка, за його твердженням, є неспокійним і суворим сторожем 

розуму. Поєднуючи ці три найважливіші людські якості (громадянськість, 

відповідальність і совість), він виділяв їх специфічну ознаку, яка характеризує 

здатність особистості самостійно обирати моральні обов’язки, вимагаючи від себе 

їх виконання, здійснюючи самооцінку та самоконтроль. 

Стосовно особистості учня відповідальність є не лише “усвідомленою 

необхідністю”, а й внутрішньою потребою і практичною готовністю творчо й 

результативно виконувати свій громадянський обов’язок. Відповідальність 

передбачає усвідомлення учнем важливого значення своїх дій, об’єктивну оцінку 

власних можливостей, активну життєву позицію, здатність передбачати наслідки 

своєї поведінки. 

Розвиток відповідальності як особистісної якості відбувається завдяки 

самоконтролю, внаслідок чого особистість перетворюється з простого виконавця 

зовнішніх норм і розпоряджень на активного й творчого суб’єкта діяльності. За 

таких умов людина свідомо обирає напрям особисто значущої й водночас 

соціально відповідальної поведінки. Зовнішні норми, що регламентують її 

поведінку, переходять у внутрішні регулятори, коли вже сама особистість 

визначає норми поведінки, масштаби своїх дій і відчуває відповідальність за їх 

результати. На основі знань про соціальні норми й правила поведінки, 

позитивного емоційного ставлення до них відбувається формування операційної 

сторони відповідальності – здатність діяти відповідально й ефективно. 

З’ясовано, що формування відповідальності є невід’ємною складовою 

педагогічного процесу, зумовлюється його загальною спрямованістю й суттєво 

позначається на результатах усієї навчально-виховної роботи школи. 

Виховна робота у школі безпосередньо пов’язана і з розвитком в учнів такої 

важливої якості характеру, як наполегливість. Наполегливість – це особистісна 

якість, яка характеризується здатністю долати зовнішні і внутрішні перешкоди 

при досягненні поставленої задачі. У досягненні успіху наполегливості 

відводиться значне місце. Вона сприяє звільненню від нерішучості, бездіяльності і 

зволікання. За допомогою цієї внутрішньої якості людина ризикує і долає 

перешкоди. Наполегливість підкріплює волю до перемоги. Вона створює 
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можливості в роботі над собою та допомагає долати несприятливі обставини з 

найменшими втратами. Безперечною перевагою наполегливості є непідробний 

інтерес до власного життя. Саме завдяки цим характеристикам слід виховувати в 

учнів цю чудову якість, яка потім у подальшому житті їм знадобиться. Зробити це 

можливо за допомогою різних завдань, ігор, цілей, які вихователь-педагог 

ставитиме перед учнем і навчатиме їх досягати. 

Слід пояснювати учням, що не гребує починати вчитися володіти собою з 

дрібниць – саме так і робили багато відомих сильних особистостей. З чого слід 

починати виховання наполегливості у дітей? Простіше за все почати з досягнення 

не надто важких цілей, поступово їх ускладнюючи. Це дасть можливість зміцнити 

віру в себе і придбати необхідний досвід. Рішення треба приймати обдумано і 

вміти відмовлятися від них у разі обставин, що змінилися, не пручатися. Якщо ж 

рішення продовжує залишатися правильним, то не слід відмовлятися від нього 

через перешкоди, що можуть виникнути у будь-яку хвилину. 

У позакласній діяльності дитина не просто відтворює те, що засвоює. 

Завдяки своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та 

навички, вдосконалює їх. Саме в цьому полягає закон творчої поведінки і 

поведінка методики позакласного педагогічного процесу, яка будується на 

обов’язковому заохочені різнобічного творчого самовиявлення школярів, 

багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, котрі є 

джерелом продуктивної творчої діяльності дитячої спільності. Тому принципове 

значення має розгляд позакласного педагогічного процесу як цілісної системи 

безперервної освіти, формування її у специфічних умовах життєдіяльності – у 

сфері дозвілля. Отже, позаурочна виховна робота має бути органічним 

продовженням освітньої діяльності основної школи і передбачати широке 

використання різноманітних форм та методів творчої діяльності, що спрямовані 

на розвиток в учнів таких чудових якостей, як: активність, ініціативність, 

свідомість, відповідальність та наполегливість. Це гарантуватиме творення 

творчої особистості, формування її життєвих компетентностей та мобілізацію 

творчої активності. 
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Співпраця вихователя та батьків щодо забезпечення  
розвитку обдарованої дитини  
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КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 
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Генії не падають з неба, 

вони повинні мати можливість  

отримати освіту 

 і мати умови для розвитку. 

А. Бебель 
Розвиток творчих здібностей особистості — це одвічний гуманістичний 

принцип. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього 

інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти. Особлива роль у 

розвитку обдарованих дітей належить школі. За останні роки змінилися погляди 

батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають 

можливість вибирати ту школу, яка на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а 

й виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Таким закладом є КЗ КОР 

«Фастівський ліцей-інтернат». 

Здібності та задатки дитини розвиваються та реалізуються при умові 

сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх факторів. 

Педагогічний колектив КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» створює 

сприятливий психолого-педагогічний мікроклімат в школі, переміщає акценти з 

дозованої суми знань, що вкладається в дитину, на уміння мислити, самостійно 

здобувати знання, розвивати критичне мислення, доводити почате до логічного 

завершення, самореалізуватися. Проблему виявлення, розвитку й педагогічної 

підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу, 

культивації творчої атмосфери вважаємо однією з основних в нашій школі. Ми 

визначаємо обдаровану дитину як таку, що відрізняється від однолітків 

видатними здібностями, або має внутрішні передумови для високих досягнень в 

тому або іншому виді діяльності. Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях , 

яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Частіше за інших вони 

займаються складними інтелектуальними видами діяльності, вільно і швидко 

оволодівають відповідними вміннями і навичками, як правило показують високий 

рівень навчальних досягнень.  

Важливою складовою навчально-виховного процесу обдарованої дитини є 

взаємозв’язок в роботі вихователів з батьками. Саме батьки зобов’язані дбати про 

своїх дітей створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей 

та пізнавальних інтересів. Координацію виховних дій сім’ ї покладено на освітній 

заклад і від того як організовано роботу з батьками залежить процес навчання та 
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виховання. Співпрацю з батьками проводимо в різноманітних формах, із 

використанням різних методів педагогічної діяльності. Провідною формою 

роботи з батьками є батьківські збори.  

На батьківські збори рекомендовано винести питання “Значення 

обдарованості в житті дитини”, “ Роль батьків у вихованні обдарованої дитини”. 

Знайомимо батьків з поняттям “обдарованість” зазначаємо, що загальна розумова 

обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного 

здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість 

пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається. 

Розрізняють обдарованість:  

- соціальну — лідерську; 

- художню — музичну, образотворчу, сценічну; 

- психомоторну — спортивні здібності; 

- інтелектуальну — здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти; 

- академічну — надзвичайна здатність до навчання; 

- творчу — нестандартне бачення світу і не шаблонне мислення. 

Сама система роботи ліцею допомагає дітям визначитися з творчими 

здібностями. Цьому сприяють заходи, які проводяться в системі виховної роботи. 

Це і тематичні свята, інтелектуальні ігри, колективні творчі справи, диспути, 

спортивні змагання, трудові десанти та інше. Участь дітей у колективних заходах 

допомагає вихователю визначити обдарованість особистості у певній галузі. 

Завдання вихователя — підсилювати інтерес учнів до нового, пропонувати цікаві 

факти, ідеї, стимулювати і підтримувати ініціативу, самостійність, створювати 

проблемні ситуації, що потребують альтернатив, розвивати критичне мислення. 

Тісна співпраця педагога з батьками сприяє розвиткові здібностей учня. Вчасно 

розпізнавши тип обдарованості, батьки віддають дітей до музичних чи 

спортивних шкіл, технічних гуртків. Іноді шукають шлях методом проб і 

помилок, змінюючи навчальні заклади і види діяльності. В такому випадку 

вихователь рекомендує звернутися до шкільного психолога, який за допомогою 

тестів допоможе визначити спеціальні здібності дитини.  

Вихователям слід наголосити батькам, що особливу увагу треба приділяти 

розвиткові пізнавальних інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні 

інтелектуальні вміння, необхідні для засвоєння знань. Дитина повинна не тільки 

засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти 

взаємозв’язок між поняттями. А досягти цього можливо лише засобами, що 

активізують пізнавальну діяльність. 

 Дорослі повинні допомагати дитині у вирішенні її проблем. Головне 

завдання — прагнути, щоб навчальна праця дитини приносила їй радість. Батькам 

та вихователям варто знати, що обдарована дитина прагне довірливого 

спілкування, щоб дорослі сприймали їх, як рівноправних партнерів.  

Найперше — треба любити дитину, приймати її такою, якою вона є, беручи 

участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав’язуючи свої інтереси, давати дитині 
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можливість вибору. Тому, готуючи різноманітні заходи, слід доручати ті 

завдання, які якнайповніше дозволять їй реалізувати творчий потенціал, дадуть 

змогу застосувати свої знання та вміння, формуватимуть наполегливість та 

отримати задоволення від процесу творчості.  

Вихователі повинні донести до батьків правило “ Не зашкодь!”. Адже 

обдарована дитина більш чутлива, ранима, тому потрібно давати їй вільний час 

для того, щоб побути на самоті, поміркувати, пофантазувати. В спілкуванні з 

такою дитиною рекомендовано використовувати демократичний стиль, не 

боятися несподіваних запитань, поєднувати вимогливість до дитини з повагою до 

неї, а також усіляко підтримувати самостійність.  

Перед батьками та педагогами постає задача — допомогти дитині не тільки 

пізнати свої нахили і здібності, а й створити відповідну мотивацію, поставити 

перед дитиною привабливу ціль, для досягнення якої необхідні постійні заняття 

улюбленою справою, навчити дитину використовувати свої розумові здібності. 

Так, починаючи з 7 класу, готуємо дітей до вибору профілю навчання, що 

сприятиме майбутньому вибору професії. В класі створюємо банк професій, 

влаштовуємо зустрічі з людьми різних професій, намагаємося залучати батьків. 

Разом з ними спонукаємо дітей до прийняття рішень та розв’язання проблем. 

Спільно з батьками обдарованої дитини ми повинні навчати її долати труднощі і 

переживати поразки. Але вона не має постійно перебувати в стані ейфорії, 

викликаної власними здібностями. Батькам потрібно пояснити, що не варто 

сподіватися на постійний успіх, слава, а треба налаштовувати дітей вчити і ті 

предмети, які їх мало цікавлять, щоб потім обирати подальший шлях. Потрібно 

завжди пам’ятати чим більше у дитини обдарувань, тим легше їх втратити. Вона 

має працювати інтенсивніше, ніж однолітки. Такій дитині потрібно постійно 

давати складні завдання, можливо, навіть такі, які вона зможе виконати лише 

разом з дорослим. Якщо дитина займатиметься лише тим, з чим прекрасно 

справляється сама, то розвиток може зупинитися. У результаті, дитина не лише 

перестає розвиватися, а й з віком починає втрачати набуті навички.  

Отже, співпрацюючи, вихователі та батьки допомагають дитині знайти своє 

життєве покликання, реалізувати себе, як талановиту особистість. Ми не маємо 

права втратити обдаровану дитину, бо втрачаючи талант, здібність ми втрачаємо 

майбутнє. 
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Формування та розвиток комунікативних, соціальних 
та предметних компетентностей учнів в умовах 

природничо-математичного ліцею 
 

Горчинська Ольга Юріївна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Сучасне суспільство потребує від освіти підготовки молоді, здатної відповідати 

на виклики часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці, яка має 

громадянську позицію та ефективно здійснює діяльність, саморозвивається та готова 

навчатися протягом життя. Тому навчально-виховний процес у закладі повинен 

будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, 

зростання їхньої самостійності й творчої активності, формування загальної культури 

учнів. За допомогою педагогів, психологів учень проходить нелегкий шлях 

особистісного становлення, у процесі якого формуються якості характеру, без яких 

неможливо стати соціально зрілою особистістю.  

Соціальна зрілість випускника включає такі показники: системність знань про 

світ, цілісність світогляду, стійкий професійний вибір і висока мотивація досягнення 

життєвого успіху, здатність до саморегуляції поведінки, адаптації в соціумі і 

самореалізації в діяльності, стійкість соціально-моральних орієнтацій, громадянська 

позиція, високий духовно-моральний потенціал розвитку особистості. 

Щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів, то можна сказати, що ця 

проблематика мотивації навчальної діяльності учнів останнім часом привертає 

дедалі більше уваги психологів. Адже для успішного виконання будь-якої операції 

потрібні сформовані мотиви, які лежать в основі активності людини. Чим вищий 

рівень мотивації, чим більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим 

кращих результатів вона може досягти. Навчально-мотиваційна сфера особистості - 

це особлива сфера психічного життя дитини, яка спонукає її до продуктивної 

пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Нині спонукати учнів 

до навчальної діяльності переконанням про важливість знань недостатньо. І тому 

перед психологами та педагогами постає завдання – допомогти учням сформувати 

бажання вчитися, розвинути в них позитивний мотив до навчання. Це питання є 

досить важливим і потребує кропітливої роботи для його втілення. Педагогу слід 

побачити в кожному учневі особистість, яка прагне до успіху, але успіх цей для 

кожного особливий – у різних напрямках, предметах і видах діяльності. 

Успіху дитина може досягти тільки за умови гарного емоційного стану. За 

наявності настрою, завдяки позитивній атмосфері учні прагнуть досягнути успіху, 

проявляють наполегливість, активність у досягненні мети, що сприяє виникненню 

мотивації до отримання нових знань. Чим більше учень буде вірити у свій успіх, тим 
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більше зусиль він докладатиме, тим сильнішою буде мотивація до навчальної 

діяльності. У разі очікування високого результату, за умови віри у свої здібності, 

у власні сили і можливості щодо подолання труднощів, посилюється почуття 

ефективності, яке спонукає працювати активніше. 

Щодо формування загальної культури учнів, то можна умовно зазначити 

більш загальні риси, зокрема, це: культура спілкування, культура зовнішнього 

вигляду та культура побуту. Завдання виховання культури поведінки: 

- вироблення вмінь і навичок культурно-розумової праці (здатність робити все 

точно й акуратно, тримати в належному вигляді робоче місце, навчальні посібники, 

приладдя); 

- виховання моральних почуттів і на їх основі вироблення навичок моральної 

поведінки; 

- виховання основ трудової культури (формування прагнення сумлінно і 

відповідально працювати, бережливого ставлення до результатів праці та до людей 

праці); 

- формування розуміння прекрасного, любові до нього, виховання естетичних 

почуттів, потреби і здатності створювати прекрасне. 

У нашому навчальному закладі реалізуються найактуальніші напрямки 

діяльності щодо забезпечення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня 

навчальних досягнень і формування життєвої активності та загальної культури учнів. 
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Додаток А 

ЯРМАРОК СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙ  
Сценарій КВК 

Актуальність проблеми 
У житті кожної людини з’являється момент, коли вона вимушена 

замислитися про своє майбутнє після закінчення школи. І питання про пошук, 

вибір професії є одним з головних, і в цьому сенсі навіть доленосним, оскільки 

задає напрям всій подальшій професійній дорозі. Тому так важливо для людини, 

що тільки стоїть на порозі світу професій, зробити правильний вибір.  

Мета 
Активізація процесу професійного самовизначення, розширення та 

систематизація знань про сучасні професії.  

Завдання 
1. Формування оптимістичного ставлення до свого професійного 

майбутнього; 

2. Інформування учнів про особливості вибору професії. 

Устаткування: картки з конкурсними завданнями; картки з 

профессіограмами; картки із словами: хочу, можу, треба; фонограма музичного 

завдання. 

Вступна частина 
Вибір професії є важливим моментом в житті кожної людини. Правильно 

вибрати професію – означає знайти своє місце в житті.  
Вірний вибір професії – це запорука вашого майбутнього успіху, а головне, 

вашого задоволення тією справою, якою ви займатиметеся.  

Вибираючи професію, не варто в першу чергу орієнтуватися на те, що 

популярно в даний момент на ринку праці. Потрібно спиратися: 

на свої сильні сторони, на свої особисті якості, на свої схильності. 
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Необхідно враховувати також і свої слабкі сторони, оскільки стати по 

справжньому успішним можна лише в тій сфері діяльності, до якої у тебе лежить 

душа, до якої у тебе є схильність.  

На сьогоднішній день багато хто при виборі професії орієнтується на її 

«прибутковість», але, повірте, хороший, високо ефективний фахівець в будь-якій 
області отримуватиме заробітну плату вище, ніж людина, що закінчила 

юридичний або економічний факультети, що найбільш популярні зараз, але ні в 

який мірі не уявляє себе в даних професіях.  

Є два способи вибирати професію. Один – метод “спроб і помилок”, коли 

шукаєш всліпу, пробуючи себе в різних сферах діяльності, поки не знайдеш ту 

єдину професію, яка приноситиме тобі не лише кошти для гідного існування, але і 

радість від самого процесу роботи. На це може піти велика частина життя, адже 

професій – десятки тисяч. Можлива інша дорога: вивчити, перш за все, самого 

себе – свої інтереси і схильності, особливості мислення, пам’яті, уваги, 

властивості нервової системи – словом все те, що робить кожну людину 

індивідуальною. Потім ознайомитися зі світом професій, взнати вимоги професії 

до людини і співвіднести їх зі своїми особливостями. Лише тоді вибір професії 

буде точним і осмисленим. 

При виборі професії слід враховувати бажання, інтереси, схильності. Все це 

ми позначимо словом "хочу" (показ картки). 

Обов’язково потрібно звернути увагу на можливості особи, тобто знання, 

здібності, психологічні особливості, особливості здоров’я. Це ми виразимо 

словом "можу". 

А також необхідно враховувати запити ринку праці, потребу в кадрах. Це 

позначаємо словом "потрібно". 

Дорогі ліцеїсти! При виборі професії не забувайте ці слова: “хочу”, “ можу”, 

“потрібно”.  

Конкурсна частина 
Ведучий. Дорогі ліцеїсти! 

У нас такий прекрасний вік – вік пізнання і перших самостійних рішень, 

вік дружби, яку проносять потім через усе життя, вік, коли закладаються основи 

успішності у майбутньому житті.  

 Ведуча. Щоб впевнено крокувати вперед назустріч майбутньому, потрібно 

вчасно стати на шлях отримання якісної освіти. Вибір професії - це лише перший 

крок на шляху до особистого успіху. Важливо щоб професійне становлення було 

не абстрактним, а конкретним, відповідним часу. Це допоможе оптимально 

розподілити власні ресурси, активізуватися і досягти бажаного. 

Ведучий. Отже, наша порада, як стати щасливим: шукайте інтерес у житті! 

Ми впевнені, що якщо жити цікаво, то знайдеш у собі сили подолати будь-які 

труднощі.  

Ведуча. Коли ви поглинені захоплюючою справою, ви ростете самі, ви 

отримуєте задоволення і ви можете захоплювати інших людей. Покажіть 
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оточуючим приклад в тому, як треба любити це життя. Радійте своїм маленьким 

успіхам у танцях та спорті, шахах або фітнесі, у грі на домбрі або вивченні 

французької мови, в шопінгу та колекціонування метеликів, у водінні автомобіля 

або стрибках з парашутом, у мистецтві боді-арту та грі на бубні у співі під гітару 

або підтримці своєї улюбленої футбольної команди, і в нескінченно великій 

кількості інших інтересів, які окремо або всі разом зроблять світ навколо вас 

яскравішим, а вас самих – цікавими і позитивними. Наш рецепт щастя простий – 

коктейль з яскравих захоплень. А ваш рецепт – який він? 

Ведучий. Юність призначена для того, щоб пробувати себе. Це як раз той 

час, щоб дізнатися про те, на що ти здатний, що тобі найбільше до душі, що ти 

зможеш в цьому житті. 

Ведуча. Професія і робота – це невід’ємна частина нашого життя, Тому у 

професії треба прагнути бути щасливим, отримувати задоволення від процесу та 

результату, не боятись пробувати нове і не пропустити ту єдину і неповторну 

справу, якій би хотів присвятити все своє життя. 

Ведучий. Вибираючи професію, не варто в першу чергу орієнтуватися на те, 

що популярно в даний момент на ринку праці. Потрібно спиратися на свої сильні 

сторони, на свої особисті якості, на свої схильності. 

Ведуча. Необхідно враховувати також і свої слабкі сторони. Оскільки стати 

по справжньому ефективним можна лише в тій сфері діяльності, до якої у тебе 

лежить душа, до якої у тебе є схильність.  

А зараз ми переходимо до конкурсної частини Представляємо вам шановне 

журі. 

Конкурс «Вітання та захист назви команди» 

(Оцінюється по 5 бальній системі). 

Запрошуються учасники на сцену. Команди по черзі піднімаються на сцену 

і коментують обрані назви. 

Ведучий. Просимо журі оголосити результати. 

Конкурс «Відгадай професію» 

Необхідно відгадати професію за даною характеристикою. За правильну 

відповідь 1 бал. 

1. Учений, що займається вивченням минулого людства за речовими 

джерелами (археолог).  

2. Даний фахівець має широкий круг діяльності і ділиться на безліч 

вузьких спеціальностей, його часто називають технологом життя. Займається 

композицією, упаковкою, ландшафтом. Повинен мати такі якості: уява, образне 

мислення (дизайнер). 

3. Займається виведенням сортів, гібридів, культур та порід (селекціонер). 

4. Вивчає стан води, землі, повітря, вміст шкідливих речовин, виявляє 

причини, складають прогноз розвитку ситуації, з’ясовує причини природних 

катаклізмів (еколог). 
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Ведучий. Наступній конкурс можна назвати антонімом попередньому. 

Потрібно відгадати за назвою професії, чим займається фахівець. Команди 

відповідають по черзі. Якщо команда не дає вірної відповіді, суперники можуть 

спробувати свої сили! Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Поїхали! 

Патологоанатом – це… (лікар, з назви якого вже стає ясно, чим він 

займається – виявленням всіляких патологій виходячи з нормальної будови 

анатомії тіла людини, розтином померлих). 

Орнітолог – це… (людина, яка займається орнітологією, тобто вивчає 

птахів). 

Інкасатор – це…( особа, що здійснює інкасацію грошової виручки та інших 

цінностей в організаціях, доставляє грошову готівку з банку до організацій. 

(інкасація - це збір та доставка готівкових коштів). 

Провізор – це… (аптечний працівник (фармацевт) вищої кваліфікації). 

Сомельє – це… (фахівець в ресторані, який дає рекомендації з вибору напоїв 

і забезпечення їх грамотної подачі гостям). 
Іхтіолог – це… (знавець риб, вивчає будову, еволюційний розвиток, форми 

життєдіяльності і особливості розмноження риб). 
Брокер – це… (представник під час укладання комерційних угод. Аналізує 

ринок (товарів, послуг, цінних паперів), знаходить покупців та продавців, сприяє 

проведенню переговорів. Діє за дорученням та в інтересах клієнтів, стримуючи 

від них винагороду). 

Дилер – це… (спеціаліст, який займається купівлею-продажем цінних 

паперів, валют, різних товарів. Діє від свого імені і своїм коштом. Його прибуток 

це різниця цін продавця та покупця, а також зміна цін та курсів валют). 

Колорист – це… (спеціаліст із забарвлення, що кваліфіковано використовує 

і поєднує фарби). 
Логістик – це… (спеціаліст, який слідкує за перевезенням (авто-, авіа-, 

морськими), планує закупівлю, контролює склади, займається митними 

питаннями, веде переговори з транспортними компаніями та розробляє 

контракти). 

Ріелтер – це… (спеціаліст з оренди, купівлі та продажу нерухомості).  

Менчандайзер – це… (спеціаліст з найбільш ефективного розміщення 

товарів та торгового обладнання у приміщенні. Аналізує динаміку продажів). 

Конкурс «Таємнича скринька» 
Команди отримують скриньку, в якій знаходяться речі, що притаманні 

певній професії. (Тонометр, стетоскоп, шприц, коробка цукерок; таця, фужер, 

серветка, молоток; мольберт, фарби, пензлик, годинник тощо). Конкурс 

оцінюється у 4 бали. 

Ведуча. З’ясуйте зайвий предмет, непритаманний даній професії, дайте 

назву кожному предмету, поясніть, як він використовується та назвіть професію. 

Ведучий. А поки команди обдумують свої відповіді, я хочу розповісти вам 

про професію, яка мене просто розчулила своєю любов’ю до тварин.  
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У Антарктиці існує найрідша професія на Землі. Перевертач пінгвінів. 

Може, вона офіційно якось по-іншому зветься, але не в цьому річ. Річ у тому, що 

пінгвін, якщо впаде на спину, то не може самостійно встати. У нормальних 

умовах пінгвін взагалі-то ніколи на спину не падає - чи то йому хвіст заважає, чи 

то центр тяжіння такий розташований. Але в Антарктиці, поряд з аеродромами, 

там, де літають всякі літаки-вертольоти, пінгвіни так сильно задирають голову на 

звук, що деякі з них візьмуть та і гепнуться на спину без надії встати самостійно. І 

ось для цих-то цілей і є переворачиватель пінгвінів. Після кожного зльоту або 

посадки він ходить довкола аеродрому і ставить бідних пінгвінів на ноги. Дуже 

рідка і в той же час одна з найдобріших професій. 

Конкурс капітанів «Назви професію» 

Капітани по черзі витягають картку з певною буквою. На задану букву 

потрібно назвати якомога більше професій. 

Хто з капітанів не в змозі назвати професію – автоматично вибуває. В 

результаті залишається переможець, який виборює для команди найбільшу 

кількість балів. 

Кожна названа професія оцінюється в 1 бал. 

Запрошуємо капітанів отримати завдання! 

Можливі варіанти відповідей: 

П – перукар, паталогоанатом, програміст, палеонтолог, педагог, пілот, 

посол, психолог, продюсер, перекладач, продавець, педіатр, провізор, пожежник, 

політтехнолог, прокурор, промоутер, поштар, прибиральник 

Т – таксист, тракторист, терапевт, топографіст, телеграфіст, тренер, тесляр, 

тренер, тестувальник, товарознавець, технолог, токар 

К – кухар, кондитер, кореспондент, кондуктор, коректор, кінолог, 

конструктор, каменяр, кравець, кастелян, каскадер, клоун, космонавт, касир, 

косметолог, карикатурист, криміналіст, комбайнер, композитор 

В – водій, вантажник, ветеринар, візажист, валеолог, водолаз, вчитель, 

випробувач, виконроб, винАр, вихователь, вулканолог, вахтер,  

А – адміністратор, аналітик, аніматор, археолог, аудитор, адвокат, астроном, 

актор, акушер, архітектор, агроном, архіваріус, асенізатор,  

М – механік, маляр, модель, модельєр, менеджер, муляр, машиніст, моряк, 

манікюрниця, медсестра, маркетолог, метеоролог  

Ведуча. А зараз нарешті команди зможуть показати не тільки свій інтелект, 

а й артистизм! Їм необхідно виконати домашнє завдання, яке називається 

"Професія майбутнього". 

Ведучий. Команди повинні представити професію майбутнього та описати її 

відповідно до наступного алгоритму: 

- історія професії 

- медичні свідчення до професійної придатності 

- вимоги до індивідуальних особливостей фахівця. 

- реклама професії.  
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Завдання оцінюється за 5-бальною системою. 

Ведуча. Поки команди готуються, ми наведемо перелік професій 

майбутнього, що запропонований вченими. 

На початку ХХ століття ніхто навіть не міг припустити, що буде затребувана 

на ринку праці професія програміста або з’явиться щось на зразок мерчендайзера. 

Майбутнє складно передбачати, але вчені спробували зробити це. Вони 

опублікували список, ймовірно, найбільш затребуваних професій Майбутнього. 

Найбільш популярною і високооплачуваною сферою діяльності вони 

назвали наномедицину. Уряд Росії, судячи з недавніх заяв, також вважає 

нанотехнології найперспективнішим напрямком. 

Ведучий. Старшокласники, ця інформація для вас! Атакуйте хіміко-

біологічні факультети ВНЗ та сільськогосподарські академії. Майбутнє за вами! 

Ось список професій майбутнього: 

Ведуча. Наномедик. Надалі діагностичні пристрої і стимулятори подовжать 

життя людини. Для створення такої техніки, її діагностики і постійної технічної 

підтримки знадобляться наномедікі. 

Ведучий. Скільки-скільки Ви хочете прожити? 

Ведуча. Фермер - генний інженер. Природної їжі скоро буде не вистачати 

населенню Землі, тому її замінять на генетично модифіковані продукти. На 

спеціальних фермах будуть розводити корів, овець та іншу домашню худобу із 

зміненими під потреби людини генами. 

Ведучий. Щось корівка худорлява, треба б її гени підправити  

Ведуча. Менеджер з продовження життя. Людей-довгожителів, залежних 

від генних стимуляторів, по життю будуть "вести" саме такі фахівці. 

Ведучий. Ви ще не знаєте, як краще прожити свої 150 років? Тоді Ми йдемо 

до Вас! 

Ведуча. Спеціаліст зі збільшення пам’яті. Зважаючи на наростання 

обсягів інформації до кінця 20-х років поточного сторіччя з’являться медики і 

технології, що дозволяють штучно збільшувати людську пам’ять. 

Ведучий. Пам’ятаєте мене? Ми бачилися о 13:30 15го січня 1983. 

Ведуча. Комісар з питань етики. Ці "специ" будуть стежити за тим, щоб 

медичний розгул не виходив за рамки.  

Ведучий. Давайте вже вирішувати, кому будемо продовжувати життя, а кому ні. 

Ведуча. Космічні пілоти, гіди і архітектори. Через 10-15 років космос 

стане доступним. Так постане космофлот, а молоді люди зможуть отримати 

роботу пілотів і стюардес, пізніше з’являться космічні архітектори. 

Ведучий. Прохання пристебнути ремені безпеки. Час у польоті складе 15 

років 2 місяці і 8 днів... 

Ведуча. Фермери-висотники. Оскільки місця на Землі стає все менше, 

вгору піднесуться спеціальні висотні сільськогосподарські угіддя, де будуть 

працювати фермери XXI століття.  

Ведучий. Як там картопля на 17-му поверсі? Освітлення не треба додати? 
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Ведуча. Інженер з охорони клімату. Вони займуться розробкою технологій 

щодо зниження парникового ефекту, ультрафіолетового випромінювання від 

сонця і танення льодів в Світовому океані. Це буде одна з найбільш затребуваних 

професій.  

Ведучий. Пора на роботу, латати озонові діри, охлождуватиати льодовики. 

Ведуча. Епідеміологічний поліцейський. Цих хлопців поставлять 

охороняти закриті на карантин зони епідемій.  

Ведучий. Він чхнув, швидше ізолюйте його від суспільства! 

Ведуча. Кліматична поліція. Нова силова структура буде стежити за тим, 

щоб громадяни і влада не зловживали насильством над природою. 

Ведучий. А тобі було б приємно, якби тобі гілки помозолила? 

Ведуча. Віртуальний адвокат. Консультації будуть доступні через 

Інтернет. 

Ведучий. Вас все ще звинувачують в насильстві над природою?, тоді зайдіть 

на сайт пріроді.ні і кваліфіковані адвокати допоможуть вам. 

Ведуча. Розробники альтернативного транспорту. Потрібні дизайнери і 

інженери, здатні створювати нові транспортні засоби з тих матеріалів, що 

залишаться на Землі. Отже буде потрібно і альтернативне паливо. 

Ведучий. Ваш червоний Ferrari і приватний літак - це минуле століття, 

чоловік! На цьому навіть в люди не виїдеш.  

Ведуча. Телегід. Виникне потреба у фахівцях, які будуть підбирати 

телевізійний контент для індивідуального споживача.  

Ведучий. Зверніть особливу увагу на канал № 2378, він обов’язково повинен 

вас зацікавити. 

Ведуча. А тепер запрошуємо команди до презентації домашніх завдань. 
(Команди виконують підготовлені інсценізації). 

Ведучий. Журі приступили до узагальнення результатів усіх конкурсів, а ми 

з вами маємо можливість з минулого оцінити здобутки нашого часу. 

Час не стоїть на місці…Зникає потреба в одних професіях, з’являються 

нові... Те що вчора здавалось дивним, навіть нереальним – сьогодні звичайна річ. 

І дуже важко повірити в висловлювання... видатних діячів та науковців 

минулого… Ось послухайте!  

Ведуча. У майбутньому комп’ютери будуть важити не більше ніж 1,5 тонни. 

(PopularMechanics, 1949р). 

Ведучий. Літаючі машини, вагою важче повітря неможливі! (Lord Kelvin - 

президент Королівського Товариства - Royal Society - 1895р). Ведуча. Буріння 

землі у пошуках нафти? 

Ведуча. Ви маєте на увазі, що треба свердлити землю для того, щоб знайти 

нафту? Ви зійшли з розуму. (Відповідь на проект Едвіна Дрейка в 1859р). 

Ведучий. Так, кого, до біса, цікавлять розмови акторів? 

 (Реакція HM Warner - Warner Brothers на використання звуку в кінематографі, 

1927р). 
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Ведуча. Такий пристрій, як телефон має занадто багато недоліків, 

щоб розглядати його, як засіб зв’язку. Тому, вважаю, що цей винахід не має ніякої 

цінності. (З обговорень в компанії Western Union у 1876р). 

Ведучий. Ця музична коробка без дротів не може мати ніякої комерційної 

цінності. Хто буде оплачувати послання, не призначені для якоїсь приватної 

особи? (Партнери асоціації David Sarnoff у відповідь на його пропозицію 

інвестувати проект створення радіо, 1920р). 

Ведуча. Думаю, що на світовому ринку ми знайдемо попит для п’яти 

комп’ютерів. (Thomas Watson – директор компанії IBM, 1943р). 

Ведучий. Ні в кого не може виникнути необхідність мати комп’ютер у 

своєму домі. (Ken Olson – засновник і президент корпорації Digital Equipment 

Corp., 1977р). 

Ведучий. Нам не подобається їх звук і, взагалі, гітара - це вчорашній день. 

(Decca Recording Co., Що відхилила запис альбому групи the Beatles, у 1962р). 

Ведуча. Літаки - цікаві іграшки, але ніякої військової цінності вони не 

представляють. (Марешаль Фох, професор, Ecole Superieure de Guerre). 

Ведучий. Теорія Луї Пастера про мікроби – смішна фантазія. 

(П’єр Паші – професор психології університету Тулузи, 1872р). 

Ведуча. Але, що може бути корисного в цій штуці? 

(Питання на обговорення створення мікрочіпа в Advanced Computing Systems 

Division of IBM, 1968р). 

Ведучий. Цією тарахтелкой можна лякати вагітних кішок, але яка користь 

від неї в бою? (Генерал Китченер про перший танк, 1915). 

Ведуча. Живіт, груди і мозок завжди будуть закриті для вторгнення мудрого 

і гуманного хірурга. (Сер Джон Ерік Еріксен - британський лікар, призначений 

головним хірургом королеви Вікторії, 1873г). 

Ведучий. 100 мільйонів доларів – занадто велика ціна за Microsoft. 

(IBM, 1982) Даю довідку, що у 2006 р. орієнтовна ціна складала 273,75 млрд. 

доларів.
 

Ведуча. А зараз підводимо підсумки! 

Ведучий оголошує переможців. 

Ведуча. Світ професій великий і різноманітний! Він постійно змінюється! 

Ведучий. Бажаємо вам не загубитись і знайти своє місце в ньому! Бажаємо 

щоб це місце біло гідним! Бо ви того варті!!!  

 
Література: 
1. Клімов Е.А. Як вибирати професію: Книга для старших класів, що вчаться. М.: 

Освіта, 1990. 

2. Прутченков А.С. соціально-психологічний тренінг в школі. - М., 2001. 

3. Пряжников Н.С. Методи активізації професійного і особового самовизначення. 

- Вороніж, 2003. 

4. Резапкина Г.В. Секрети вибору професії, - М. 2005. 
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Створення сприятливих умов в ліцеї для гармонійного розвитку 
творчої особистості 

 
Грищенко Леся Анатоліївна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Ефективність продуктивного становлення цілісної особистості можлива за 

умови творчого, багаторівневого та змістовного підходу до виховання, на засадах 

дієвого співробітництва та співтворчості. Ще Демокрит зазначив «Виховання 

дітей – ризикована справа, бо у випадку успіху, останній набутий ціною великої 

праці та піклування, у випадку ж поразки – горе незрівнянне ні з чим іншим». 

Пошуки шляхів розв’язання важливих проблем гармонійного розвитку 

особистісної зрілості та формування життєвої компетентності учнів призвів до 

створення й втілення в процес виховання моделі виховної системи класу 

«Гармонійний розвиток гуманної, морально-духовної, творчої, життєво-

компетентної особистості», в якій пріоритет надається кожній особистості як 

майбутнього творця власного життя, будівничого своєї країни, свідомого й 

гідного громадянина держави. 

Моє педагогічне кредо «Щоб вести дітей за собою, необхідно самому 

рухатися, не зупиняючись». 

Принципами виховної роботи з дітьми є: 

• Направляти, а не забороняти. 

• Співпрацювати, а не керувати. 

• Переконувати, а не змушувати. 

• Організовувати, а не командувати. 

• Надавати свободу вибору, а не обмежувати. 

Провідна ідея виховної системи класу – формування гармонійної 

особистості, відповідальної, з високоморальними цінностями, творчим 

потенціалом, гуманістичними та демократичними поглядами,яка поважає 

людську гідність та індивідуальність, яка володіє навичками самопізнання, 

самокорекції, самовиховання, має активну життєву позицію, творця і 

проектувальника власного життя, будівничого своєї країни, свідомого й гідного 

громадянина держави. 

Мета виховної системи класу: створення позитивного й гармонійного 

оточення, що ґрунтується на демократичних засадах, співтворчості, консолідації 

зусиль педагогів, сім’ ї та громадськості щодо забезпечення гармонійного 

розвитку учнів, їхньої особистісної зрілості; формування у вихованців системи 

цінностей, ідеалів і пріоритетів, що сприяють закріпленню позитивних установок, 

обранню стилю поведінки, сприяння становленню особистості як творця і 
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проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між 

особистістю та довкіллям. 

Головні завдання: 

• Спрямування виховного процесу на розвиток особистісної зрілості, 

життєвої компетентності учнів, їх духовного зростання, плідного 

саморозвитку й самовдосконалення. 

• Створення комфортних умов для гармонійного розвитку особистісної 

зрілості, формування й розвитку життєвої компетентності учнів, їх 

духовного зростання, плідного саморозвитку й самовдосконалення. 

• Виховання гідного громадянина, патріота своєї держави, формування 

в учнів поваги до прав, свобод та обов’язків людини, законослухняної 

та морально-духовної, високоінтелектуальної, творчої особистості. 

• Сприяння вихованню духовно-моральної свідомості, відповідальної й 

принципової особистості, чесної й порядної людини, здатної жити за 

законами честі, взаємоповаги, поваги до старших, формування в учнів 

норм етики, моральних переконань, цінувальника культури й 

традицій свого народу, носія національної ідеї. 

• Виховання фізично й духовно здорової особистості, її ціннісного 

відношення до здорового способу життя та відповідальності за своє 

здоров’я та безпеку життя. 

• Сприяння соціалізації учнів, гармонізації та гуманізації відносин між 

особистістю та довкіллям, розширенню взаємозв’язків та взаємодії 

учнів у соціумі, сприяння вихованню любові до праці, набуттю 

учнями соціального практичного досвіду. 

В основу виховної системи класу покладено наступні принципи: 

національної спрямованості, наступності та системності, цілісності та єдності 

національного і загальнолюдського, акмеологічності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

та толерантності, природовідповідності та особистісно орієнтованої 

спрямованості, превентивності. 

Виховна система класу передбачає безпосереднє орієнтування на 

особистість в комплексній діяльності з поєднанням вільного розвитку, 

обдарованості дитини й виявленні у кожного вихованця своєрідної родзинки, що 

відрізнятиме його від інших і стверджуватиме в ньому усвідомлення власної 

унікальності, а також суттєво присутнє утвердження в особистості 

індивідуального й творчого, що поєднується з гармонізацією відношень із 

соціумом. Тому виховання учнів здійснюю в контексті національної і 

загальнолюдської культури, що ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації та 

ціннісні пріоритети: 

• ціннісне ставлення до суспільства і держави; 

• ціннісне ставлення до людей; 
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• ціннісне ставлення до природи; 

• ціннісне ставлення до мистецтва; 

• ціннісне ставлення до праці; 

• ціннісне ставлення до себе. 

Виховна робота у нашому класі – цікава та різноманітна, поєднує в собі 

традиційні форми та методи роботи класного керівника (години спілкування, 

класні збори, свята, операції, виставки-конкурси, виставки творчих робіт, відверті 

розмови, інтелектуальні ігри, турніри) та нетрадиційні (тренінги, проекти, 

фестивалі, калейдоскопи, анкети думок, колажі, пошукові ігри, акції, художні 

галереї та інше), застосування яких вимагає організації міжособистісного 

інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності: методи 

педагогічного впливу, методи соціальної взаємодії, методи самоорганізації 

життєдіяльності школярів. 

У виховній системі передбачається залучення учнів до різних форм творчої 

та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, 

художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, 

рекреаційної, екологічної, що організовуються у позакласний час, години 

дозвілля. Для цього були визначені основні сім напрямів роботи з учнями: 

• «Інтелект» (вчення), 

• «Взаємодія» (спілкування), 

• «Моральність» (спосіб життя), 

• «Дозвілля», 

• «Здоров’я», 

• «Родина», 

• «У співдружності». 

Важливими СКЛАДОВИМИ виховної системи класу є: 

1. ПРОЕКТ «Через розвиток культури взаємовідносин – до гармонійної, 

життєво-компетентної особистості»; 

2. ПРОГРАМА «Будинок наших взаємин». 

У сукупності ці складові виховної системи класу підпорядковані головній 

меті та спрямовані на вирішення головних завдань виховання гармонійно 

розвиненої, здорової, морально-духовної особистості, творчої, життєво-

компетентної, яка має громадянську позицію, творця і проектувальника власного 

життя, будівничого своєї країни, свідомого й гідного громадянина держави. 

Проект спрямований на розвиток культури взаємовідносин в учнів, 

забезпечення спадкоємності духовного, морального досвіду поколінь, підготовки 

особистості до успішної життєдіяльності. 

Основна мета проекту: за допомогою навчально-виховної діяльності й 

раціональних прийомів навчання сформувати в учневі культуру взаємовідносин, 

здібності до аналізу, планування, рефлексії для подальшого саморозвитку, 

самонавчання, самовиховання. 
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Головним завданням проекту є – створення позитивного й гармонійного 

оточення, що ґрунтується на демократичних засадах, співтворчості, консолідації 

зусиль педагогів, сім’ ї та громадськості щодо забезпечення всебічного виховання 

учнів, створення простору духовного розвитку учнів, простору культури, що 

впливає на розвиток особистості, містить весь спектр цінностей культури і 

культурних форм життя. 

Виховна діяльність за проектом націлена на виховання культури 

взаємовідносин, почуття власної гідності, самоповаги та відповідальності, 

включає в себе виховання у школярів: 

• відчуття безпеки, тобто фізичної та психологічної захищеності, 

відсутності страху перед перепонами, вмінням захистити свою 

позицію; 

• відчуття приналежності до родини, друзів, школи, Батьківщини, 

родовим корінням; 

• почуття індивідуальності, тобто відчуття пізнання самого себе, своєї 

цінності, як особистість, це відповідь на питання, хто я, який я, як 

оцінюю себе я та як оцінюють мене інші; 

• відчуття мети, сенсу життя, життєдіяльності, тобто відповідь на 

питання, навіщо я прийшов у цей світ, яке моє покликання та 

відповідальність перед людьми, собою, вищою реальністю; 

• почуття компетенції, тобто впевненість у своїх знаннях та можливості 

їх застосування. 

Проект спрямований на створення простору соціальних, культурних, 

життєвих виборів особистості.  

Форми роботи: 

- години спілкування «Зрозумій мене», 

- тренінги, 

-  бесіди «Мій найкращий друг», 

- зустрічі, 

- практичні заняття «Тонкощі етикету», 

- родинні свята «Я в колі сім ї», 

- диспути «Чи модно бути здоровим», 

- тиждень толерантності, 

- уроки милосердя «Допоможи братам нашим меншим», 

- моніторинг, 

- психологічні дослідження. 

ПАМ’ЯТКА УЧНЯ 

• Хочеш бути щасливим – будь ним 

• Пізнати себе. Визначити свою мету в житті. 

• Збагатитися знаннями. Виховувати у собі наполегливість, упевненість, 

терпіння. 
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• Вірити у щастя. 

• Піклуватися про здоров’я. Підтримувати гарний настрій. 

• Учитися спілкуватися з людьми, володіти собою. 

• Бути з усіма в мирі, уникати злих, поганих думок і справ. 

• Намагатися бути самим собою в кожній життєвій ситуації. 

• Щастя не за хмарами ховається, а в труді здобувається. 

• Щастя приходить в дім, де чути сміх. 

• Любити людей, друзів, дбати про них, піклуватися. 

ФОРМУЛА УСПІХУ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ: 

Взаєморозуміння + Дружба + Допомога = Успіх 
Створена модель виховної системи класу «Гармонійний розвиток гуманної, 

морально-духовної, творчої, життєво-компетентної особистості» допомагає більш 

цілеспрямовано здійснювати виховну діяльність класу. За роки навчання 

учнівський колектив згуртувався, підвищилась активність кожного, а 

співпричетність до класного життя покращило загальний емоційний настрій, учні 

відмічають, що почувають себе у ліцеї комфортно, помітно підвищився рівень 

морального виховання в колективі, виявилися організаційні навички підлітків, 

учні проявляють самостійність в реалізації багатьох програм, проектів. 

Виховна діяльність класу забезпечує позитивні результати, що сприяє 

розвитку цілісної особистості здатної до саморозвитку, постійного 

самовдосконалення, конкурентоспроможної, успішної, соціалізованої, яка: 

• має активну життєву позицію; 

• вміє ставити цілі та визначати варіативні шляхи їх досягнення; 

• володіє комунікативними навичками ведення діалогу, коректної 

поведінки у ситуаціях конфлікту; 

• вміє максимально об’єктивно аналізувати досягнення; має адекватну 

самооцінку, вчиться зберігати впевненість у своїх силах при 

виникненні труднощів у досягненні поставленої мети; 

• готується до професійного самовизначення; 

• намагається досягти життєвого успіху.  

 

Література: 
1. Дем’яненко О., Ревуцька Н. Упроваджуємо моніторинг // Директор школи. – 

2010. – №12 (588). – С.23 – 30. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч.посіб. – К.: 

Академвидав. 2004. – 230 с. 

3. Моніторинг формування основ здорового способу життя: З досвіду роботи 

Харківського регіону. / Авт.- упор.: О. О. Байназарова, І. В. Волкова, І. В. 

Капустін, Д.П. Колесник, С. Б. Ставицький, Н. О. Холодова. – Х. : 

ХОНМІБО, 2007. – 32 с. 
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Формування гармонійно розвиненого ліцеїста  
в умовах інтернатного закладу 

 
Куліш Валентина Петрівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Реформування сучасної освіти, реалізація ідей гуманістичої педагогіки 

зумовили необхідність створення нових виховних проектів. Серйозна деформація 

в цілісних орієнтаціях молоді, падіння моральності вимагає залучення учнів до 

активної співпраці.  

Виховання гармонійно розвиненої особистості – гідного громадянина 

незалежної України є кінцевою метою виховної роботи педагога з учнівським 

колективом за програмою «У сузір’ ї стати зіркою», рекомендовану Міністерством 

освіти і науки. Кожна дитина може бути успішною у житті, стати яскравою 

«зірочкою», досягти значного успіху.  

Як вихователь інтернатного закладу, я реалізовую основні завдання 

програми через такі напрямки виховної роботи: 

• формування колективу; 

• формування громадянської свідомості; 

• превентивне виховання; 

• сприяння творчому розвитку. 

1.1. Перший напрямок – формування колективу  
Формуванню колективу сприяє вивчення індивідуальних та психологічних 

особливостей кожної дитини. Вихователь вдало реалізовує основні завдання 

програми, а саме систему цілеспрямованого вивчення особистості учня (тренінги 

«Що вагоміше – моє чи наше?», «Без толерантності немає дружби», години 

спілкування «Лідер чи спостерігач?», «Я=МИ»; рольові ігри «Я так думаю?», 

«Моє місце в колективі», «Я маленька частинка цілого» та інше). 

1.2. Другий напрямок – формування громадянської свідомості 
Педагог виховує повагу до символіки та атрибутів державності, повагу до 

Батьківщини, патріотичні почуття, усвідомлення своєї етнічної спільності на 

основі поваги національних традицій, формує громадянську свідомість на основ 

історичного досвіду українського народу, розвиває гармонійну особистість 

патріота України. До річниці підписання Акту Злуки провела екскурсію до 

вагончика-музею на станції «Фастів»; мітинг-реквієм «Запалимо поминальні 

свічки» до дня пам’яті голодомору, урок мужності «Живемо поки пам’ятаємо», 

акцію «Милосердя». 

1.3. Третій напрямок – превентивне виховання 
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Попередження відхилень у поведінці, закладення основ правової культури, 

формування стійкості проти шкідливих звичок та негативних впливів соціального 

оточення – це аспекти роботи в цьому напрямку. Вихователь провела бесіди : 

«Мої права та обов’язки», «Чому звичка називається шкідливою?», круглий стіл 

«Я і закон», години спілкування: «Права дитини в моїй державі», «Конвенція 

ООН про права дитини», «Чи хочу я в мирі бачити сни?». Виховні справи 

організовує та проводить як з усім класним колективом, так із групами учнів та 

індивідуально. Стимулює учнів до здорового способу життя. Проведено годину 

спілкування «Моє здоров’я в моїх руках», організувала нетрадиційні спортивні 

забави «Переправа», «Обруч+м’яч», спортивне св’ято «Спритні дужі – 

небайдужі», щоденно проводить рухалки під час самопідготовки.  

1.4. Четвертий напрямок – сприяння творчому розвитку 
Сприяючи творчому розвитку, педагог формує естетичні смаки, пізнавальні 

інтереси, залучає учнів до гурткової роботи, виховує почуття прекрасного, 

розвиває потреби в самовдосконаленні, сприяє інтелектуальному емоційному та 

естетичному розвитку учнів через організацію дозвілля дітей: «Дні іменинника», 

предметні тижні, ігри «БУМ» (Будьмо усі молодці), «Інтелектуальна мозаїка», 

участі в конкурсах художньої самодіяльності, випуску тематичних стінгазет. 

За цією програмою я працювала із старшокласниками. Результати роботи 

висока. Після всебічного вивчення дітей, їх можливостей та інтересів, створила 

середовище, де б окрім уроків учні могли отримувати творчий розвиток, з 

користю заповнити вільний від уроків час. Усі діти вибрали собі справу по душі: 

це гуртки, секції, студії.  

У тісній співпраці з керівником шкільного гуртка «КРОКС» учні класу стали 

членами Всеукраїнського Дитячого Творчого Об’єднання «КРОКС» (Культурні, 

Розумні, Організовані, Кмітливі, Спритні), яке формує гармонійно-розвинену 

особистість та готує до самостійного творчого життя. 

 Окрім того, що діти відвідували гурток «КРОКС»у, щоденно в класі у 

вільний від навчання час проводили різні конкурси, тренінги, змагання, які 

розвивали інтелект, логіку, спритність, витривалість, колективізм, наприклад 

конкурси «2на2», «Перекладачі», «Прислів’я», «Поети», «Мистецтво», «Школа», 

«Інтелектуальна мішень», «Своя гра», «Бізнес шоу» та інші.  

В підготовці до змагань та участі в них діти використовували енциклопедії, 

довідники, словники та інші джерела інформації, включаючи електронні. Більша 

половина класу були членами збірних команд школи, які досягли найвищих 

результатів у всеукраїнських турнірах та конкурсах ВДТО «КРОКС».  

Як вихователь, я створила атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, 

простір гармонійного та всебічного розвитку особистості. Участь ліцеїстів у 

роботі МАН, гуртках, організація результативних самопідготовок дали вагомі 

результати у навчанні. Про це свідчить високий рейтинг успішності класу та 

високі бали при здачі зовнішнього незалежного оцінювання й вступ до ВУЗів на 

бюджетній основі. 
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Коли учні навчались у 9-11 класах, тема вибору професії у моїй роботі 

вихователя була нагальною. Визначення майбутнього вибору здійснювалося в 

тісному колі з батьками: зустріч за круглим столом з мамою-лікарем Дубаса 

Михайла, екскурсія на сучасне виробництво «Елопак», організоване батьками 

Коршака Богдана та Засунько Ірини. Мама Ігоря Самари, менеджер типографії 

«Поліфаст», неодноразово проводила екскурсії на цьому підприємстві. Також учні 

відвідали пивоварню «Зіберта», музей «Експерементаріум» в м. Київ, сучасний 

технічний музей.  

Велась робота з центром зайнятості (тестування, заняття з елементами 

тренінгів, на виявлення нахилу профпридатності).  

Цікаво підготовлені проекти на тему «Вуз, який ти вибираєш» з 

використанням мультимедійного супроводу.  

Упроваджуючи сучасні ІКТ, були організовані та проведені класні та 

загальношкільні заходи: «Свято Першого дзвоника», «Аукціон ідей», «День 

самоуправління», «Свято відмінника», «Вечір поезії при свічках», конкурс 

«Містер ліцею», свято-концерт «Магія жіночої краси», «Андріївські вечорниці» та 

інші. У підготовці та проведенні заходів я підтримую ініціативу учнів до 

самоуправління, самовдосконалення, самореалізації. 

Тісно співпрацюю з класним керівником, педагогічним колективом та 

батьківським комітетом. Разом вирішуємо проблеми навчання та виховання дітей, 

організовуємо їх дозвілля. 

У роботі з класом є ряд проблем, а саме: толерантність у спілкуванні 

однолітків, культура мовлення, самообслуговування, свідоме ставлення до 

виконання розпоряджень, доручень, наполегливості у навчанні, – над якими нині 

працює вихователь.  

Рекомендації 
Добираючи зміст, методи та форми виховної роботи з учнями, керуватися 

основними потребами дитинства: допитливістю, грою, місією школи та 

еталонним портретом випускника, державними і соціально-культурними 

традиціями, – що і є кінцевою метою виховної роботи за Програмою «У сузір’ ї 

стати зіркою».  

 

Література: 
1. Браташ Н. Метод проектів у програмі сприяння наукової творчості учнів 

//Завуч(Шкільний світ) .– 2004. – №34 – С.2-5 

2. Вахрів Т. «Своя гра» для інтелектуального дозвілля школярів. – Тернопіль, 
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3. Косенко B.«КРОКС у документах» Серія «Гармонійний розвиток». – Фастів 
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4. Ярмоленко Н.В. «Дозвіллєзнавство». – Фастів «Поліфаст», 2007. – С. 208-254 

5. Ярмоленко Н.В. «Зростаємо в любові». – Біла Церква КОІПОПК, 2009. – С.59 
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Розвиток уваги, мислення, пам’яті в процесі  
позаурочної діяльності 

 
Самойлович Людмила Миколаївна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Для того, щоб удосконалити розум, 

треба більше роздумувати, ніж заучувати. 

Рене Декарт 
Школа віддзеркалює все те, що відбувається у країні. Сучасне життя – це 

практично безперервний потік інформації, причому в більшості випадків 

невпорядкованої, хаотичної. Людина має не лише сприймати її, але й певним 

чином систематизовувати. Така сама вимога висувається й до мислення - воно 

мусить бути логічним, оскільки без належного обґрунтування ті чи інші думки не 

будуть достатньо переконливими для оточуючих. Здатність задовольнити всі ці 

вимоги є результатом тривалої наполегливої праці, що має починатися ще зі 

шкільних років. Тому завдання школи, вчителя саме полягає в тому, щоб навчити 

дітей змістовно, граматично правильно і стилістично вправно висловлювати свої 

думки в усній та писемній формах, чітко і переконливо обґрунтовувати своє 

бачення питання, розвивати основні навички мислення, виробляти власне 

розуміння життя та ставлення до нього. 

У педагогічній психології проблема мислення – одна з найактуальніших. 

Вона органічно пов’язана з проблемою засвоєння і застосування учнями знань. 

Саме за допомогою мислительної діяльності учні набувають знання і нові способи 

дій. 

Те, що увагу і пам’ять дітей треба розвивати, не потребує доказів. Але як це 

робити? Саме тому я обрала собі тему «Розвиток пам’яті, уваги та логічного 

мислення школярів», над якою і працюю. Логічне мислення, будучи вищою 

мірою інтелектуальної діяльності дитини, проходить тривалий шлях розвитку. На 

ранніх етапах учень нагромаджує чуттєвий досвід і привчається розв’язувати 

практичним шляхом ряд конкретних, наочних завдань. Засвоюючи мовлення, він 

набуває можливості формулювати завдання, ставити питання, будувати докази, 

розмірковувати і робити висновки. Дитина оволодіває поняттями і рядом 

розумових дій. Логічне мислення (вміння роздумувати) має велике значення не 

тільки для засвоєння навчальної програми, а й для уміння застосовувати ці знання 

в розв’язанні як стандартних, так і нестандартних завдань. У процесі шкільного 

навчання мислення дітей продовжує розвиватися, головною рисою його стає 

спрямованість на оволодіння знаннями основ наук. 
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К.Д.Ушинський стверджував, що дитина мислить образами, звуками, 

барвами. Дитяче мислення трактувалось (і трактується досі) як наочно - дійове і 

наочно-образне, а логічні форми розвиваються у дітей на більш пізніх етапах 

навчання. Таким чином, будучи за змістом наочно-дійовим і наочно-образним, 

мислення дітей опирається на практичні дії і в них реалізується. 

Одне з найважливіших завдань шкільної програми - розвивати логічне 

мислення учнів. На відміну від практичного мислення, логічне мислення 

реалізується тільки словесним засобом. Так уже склалося в розвитку інтелекту 

людини, що вона має роздумувати, добирати і застосовувати до тієї чи іншої 

задачі відомі їй правила, прийоми, дії. Вона має порівнювати необхідні зв’язки, 

групувати різні і розрізняти подібні предмети. Це вкрай складна форма розумової 

діяльності, і перш, ніж дитина засвоїть її, вона припускається багатьох типових 

для школярів помилок. Вони виявляються в дитячих роздумах; і залежно від того, 

яке поняття засвоює дитина та як його використовує, складається характер 

побудови нею логічного судження. 

Працюючи над цією проблемою, я переконалась у тому, що потрібно 

постійно збагачувати словниковий запас й удосконалювати граматичний лад 

усного і писемного мовлення школярів, виробляти вміння зв’язно 

висловлюватись, розвивати етику мовленнєвого спілкування; вчити учнів 

контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, розвивати важливі 

мислительні вміння: спостерігати явища і факти, виділяти їх ознаки (істотні і 

неістотні), порівнювати (знаходити схоже і відмінне), абстрагувати, 

класифікувати, узагальнювати, встановлювати причиново - наслідкові зв’язки, 

робити самостійні висновки; сприяти розвитку комунікативних умінь та навичок 

учнів. 

У своїй роботі намагаюся обирати такі форми і методи, які зрозумілі, 

доступні дітям певного віку, викликають зацікавленість та бажання працювати, 

проявляти свої вміння, здібності. Велику роль у навчально-виховному процесі 

відіграє розвиток уваги школярів. К. Д. Ушинський колись правильно зазначив, 

що увага це «ті двері, через які проходить все, що входить в душу людини із 

зовнішнього світу». 

Психологи встановили, що чим вищий рівень розвитку уваги, тим вища 

ефективність навчання. Неуважність – одна із найпоширеніших причин поганої 

успішності дітей молодших класів. Виявляється, навчання ставить перед дитиною 

нові завдання, не схожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні 

завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес їх 

виконання вимагає довшого зосередження. На жаль, і за своєю формою процес 

навчання не завжди є захоплюючим і невимушеним. Та щоб оволодіти усіма 

новими знаннями та навиками, дитині потрібно навчитися керувати своєю 

увагою, підпорядковувати її своїй волі. А для цього необхідно тренувати здатність 

бути уважним з допомогою ігор і спеціальних вправ. Ці ігри розвивають якості 
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уваги. Саме математика дає чи не найкращий матеріал для розвитку уваги та 

логічного мислення.  

Цікаві задачі: 
1. Взимку ведмедики носять рукавички на лапках. У одного ведмедика всі 

рукавички порвалися, тільки одна залишилася. Скільки рукавичок треба йому 

сплести? 

2.Батько-гусак і мати-гусиня мають п’ятеро гусенят. Скільки птахів у цій 

сім’ ї? 

3. Коли вдома був ремонт, Сашко заліз лівою ногою в зелену фарбу, а пра-

вою - в синю. На підлозі кімнати - 5 зелених плям і 4 синіх. Скільки кроків зробив 

хлопчик по кімнаті? 

4.На цуценятко у дворі чекали 9 неприємностей, 7 неприємностей з ним 

сталося. Скільки неприємностей залишилось? 

5. Три дев’ятиголових Змія - Горинича захотіли одягнути капелюхи. Скільки 

капелюхів їм треба? 

6.На столі лежало 20 цукерок. Як тільки мама на хвилиночку відійшла, Таня 

з’ їла 8 цукерок, а Ваня – 12. Скільки цукерок побачила мама, коли повернулася? 

7. Коли восьминіг сів обідати, то взяв у кожну з 4 лап по виделці, а в інші 

лапи взяв ножі. Скільки ножів він узяв? 

 Правильно підібрані і добре організовані ігри, логічні задачі, вправи для 

розвитку уяви, пам’яті, уваги сприяють усесторонньому, гармонійному розвитку 

школярів, допомагають виробити необхідні в житті і навчанні корисні навики і 

якості. Гра - це "чарівна паличка", з допомогою якої можна навчити дитину 

читати, писати, і, головне, мислити, винаходити, доводити. Важливо, щоб гра 

захоплювала і була доступною, щоб у ній був елемент змагання, якщо не з 

кимось, то, принаймні, з самим собою. Інтерес до гри, до розв’язування задач, що 

вимагають активного мислення, з’являється не завжди і не у всіх дітей зразу, і 

тому пропонувати такі ігри треба поступово, не здійснюючи тиск на дітей. 

Природа гри (і розвиваючих) така, що при відсутності абсолютної добровільності 

вона перестає бути грою. Грою можливо захопити, змусити гратися неможливо. 

 Цікавими є завдання на знайомство з протиріччями. 
Пропоную гру "Добре-погано". 

Одна група дітей знаходить в об’єкті "ЗИМА" позитивні риси, а інша - 

негативні. 

Позитивні: 

 1. Сніг - можна грати в сніжки, кататися на санчатах. 

2. Можна ліпити снігову бабу. 

3. Є можливість кататися на ковзанах, грати в хокей.  

Негативні: 

1. Руки взимку під час гри мерзнуть, стають мокрими. 

2. Старші діти розіб’ють поробку. 

3. Можна під час гри розбити носа, зламати клюшку. 
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Такі вправи вчать дітей бачити як позитивні, так і негативні сторони явищ, 

застерігають їх від негативних проявів, вчать прогнозувати і передбачати наслідки 

життєвих ситуацій. 

Привертає увагу учнів, зацікавлює дидактична гра "Кола на воді". 

Діти вибирають довільне слово. Воно записується на дошці стовпчиком. На 

ці букви добираються нові слова, до слів - речення. На основі отриманих 

результатів складають оповідання, казку, веселу історію, вірш. 

С - сніжок - настав ранок, прокинулась сніжинка; 

Т - танок - закружляла у веселому танку; 

І - іней - іней вкрив усе навкруг 

Н - небо - небо посилало сонячне проміння; 

А - акація - сніжинка сіла на акацію перепочити. 

Такі вправи розвивають мовлення, допомагають у написанні яскравих 

оповідань про навколишній світ, вчать фантазувати, розвивають уяву. 

Я вважаю, що педагогічний пошук учителя-практика мас завжди спиратися 

на досягнення сучасних навчальних технологій, спрямованих на розвиток творчих 

сил, здібностей та нахилів особистості. 

Учням подобаються ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для 

роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують розумового 

напруження, винахідливості, творчості. Кожна дитина має до чогось певні 

здібності. Наше завдання – відшукати найменші пагінці таланту, розвивати їх. 

Адже в майбутньому трудовому житті стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре 

око, хороший смак, образне мовлення. Все це виховується і розвивається під час 

виконання різних творчих робіт. 

Бліц - турнір 
На кожне завдання дається по 30 секунд. Учні на картках записують 

відповіді. 

1. Як називається другий місяць зими ? 

2. Добуток яких двох чисел завжди менший їхньої суми ? ( 2 1, 5 1, 7 1 і 

тд.) 

3. Що можна потримати тільки в лівій руці ? ( Праву руку ) 

4. Хлопчик ліг спати о 9 годині вечора, а будильник поставив на 10 

годину ранку. Скільки часу він проспить ? (Одну годину ) 

5. Одне яйце варять 4 хв. Скільки потрібно часу, щоб зварити 5 яєць ? 

(Теж 4 хв.) 

6. Яке каміння в морі ? ( Мокре ) 

7. Без чого не можна жити ? (Без імені) 

8. Для олівця - це пенал. А що це для автомобіля ? ( Гараж ) 

9)Чи можна у ситі принести воду ? (Можна, у вигляді льоду ) 

 Цікаві задачі та задач і-жарти 

1. У матері 5 дочок, у кожної по одному брату. Скільки всього дітей у 

матері ? 
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2. На полиці лежить 15 книжок. Якою буде по порядку сьома книжка в 

ряді, якщо рахувати справа наліво ? 

3. У будинку 90 квартир. Скільки разів на дверях написано цифру 8 ? 

(20р-) 

4.Розставити дужки так, щоб відповідь була найменшою: 14-7+2-1 

5.Відновити цифри: 100- *3= 7* 

6.На лузі пасеться кілька корів. У них разом 12 ніг. Скільки голів у цих 

корів? Скільки рогів? 

Подобається школярам самостійно порівнювати, зіставляти певні факти і 

явища, узагальнювати певні закономірності, виводити правила. А потім звіряти 

свої міркування з матеріалом підручника. Такі вправи не тільки розвивають 

мислення учнів, а й підсилюють упевненість, віру в свої здібності.  

Рівень майстерності вчителя завжди пов’язувався із здатністю до творчо-

пошукової роботи. А. Дістервег писав про вчителя, що без прагнення до наукової 

роботи він потрапляє до влади трьох демонів: механічності, рутинності, 

банальності; він дерев’яніє, кам’яніє, опускається. У наш час руйнується 

консерватизм у педагогіці, це зумовлює інтенсивний пошук нових педагогічних 

технологій, оновлення змісту освіти. 

Перетворення в навчальному процесі обов’язково веде до його розвитку, і 

все зазначене передбачено парадигмою об’єктивного мислення, основаного на 

врахуванні закономірностей, на застосуванні діагностики і сучасних технологій як 

вітчизняної, так і зарубіжної передової педагогічної думки, на логічному аналізі 

навколишньої дійсності з використанням набутих знань, на вербалізації 

інтуїтивного рішення проблеми, на їх описові виконавцем, на виборі правильного 

принципу, творчого вирішення проблеми в реалізації завдання навчання 

майбутніх громадян нашої держави, що будуть сприяти більш якісній їх 

підготовці до самостійного життя, до більш впевненого прийняття нестандартних 

рішень, формуванню особистостей, достатньо оснащених інтелектуально, здатних 

до креативного і критичного мислення, соціально і морально відповідальних. 
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Виховання соціальної зрілості старшокласників інтернат них 
закладів в позаурочний час  

 
 

Ізьбіцький Петро Антонович, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Сучасні трансформаційні процеси в Україні призводять до змін пріоритетів в 

усіх сферах суспільного життя. Це особливо позначається на молодому поколінні, у 

свідомості й поведінці якого ще не сформувалися й не закріпилися значущі ціннісні 

орієнтації. За таких обставин важливою є проблема виховання соціально зрілої 

особистості, яка характеризується самостійністю і відповідальністю за події власного 

життя, уміннями, необхідними для продуктивної взаємодії з іншими людьми. 

У цьому контексті актуальності набуває проблема виховання соціальної 

зрілості старшокласників шкіл-інтернатів, які потребують особливої уваги з боку 

суспільства. 

Найважливішими завданнями виховання учнів шкіл-інтернатів є:  

• створення умов, які б забезпечили їм повноцінну участь у всіх сферах соціальних 

відносин;  

• формування соціальних умінь;  

• допомога в особистісному та професійному самовизначенні;  

• підготовка вихованців до самостійного суспільного життя. 

Ранній юнацький вік є вирішальним етапом становлення світогляду, 

характеризується активним засвоєнням суспільних норм і функцій, оволодінням 

соціальними ролями, прагненням знайти своє місце в системі суспільних зв’язків. 

Осмислення проблеми соціальної зрілості знайшло відображення у працях 

філософів (Л. Буєвої, Ю. Бардіна, Ю. Гана, О. Гундар, Л. Растової, Т. Старченка, І. 

Пустельник, М. Черниш та інших) і соціологів (І. Половинки, Л. Сохань, О. Харчева, 

Ф. Філіпова, В. Ядова та інших). 

Проблемі соціальної зрілості велику увагу приділяли в своїх дослідженнях 

психологи. Зокрема, різні аспекти соціальної зрілості розглянуто в концепціях: 

психоаналітичній (Г. Гартман, 3. Фройд та інші); неофройдизму (К. Хорні, Г. 

Селліван, Е. Фромм та інші); біхевіоризму (Н. Міллер, Б. Скіннер, К. Холл та інші), 

необіхевіоризму (Г. Айзенк, Р. Хенкі та інші); соціогенетичній (К. Левін), 

інтеракціонізму (Дж. Мід, Л. Філіпс, Е. Шпрангер та інші); соціалізації особистості 

(Г. Андреєва, М. Бобнева, О. Кисельова, І. Кон, В. Мухіна, Б. Паригін, А. 

Петровський, Д. Фельдштейн та інші), соціальних установок та ціннісних ставлень 

(В. М’ясищев, В. Ядов та інші). 
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У багатьох психологічних дослідженнях соціальна зрілість розглядається як 

інтегративна характеристика особистості (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. 

Бех, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Киричук, Г. Костюк, О. Леонтьєв, К. 

Платонов, С. Поліщук, С. Рубінштейн, П. Чамата та інші); висвітлено психологічний 

аспект характеристики зрілої особистості: розвинене почуття відповідальності, 

потреба в піклуванні про інших людей, здатність до активної участі в житті 

суспільства, ефективне використання своїх знань та здібностей (Є. Головаха, М. 

Савчин, Є. Слободський та інші). 

Умови та механізми досягнення соціальної зрілості розкрито в концепціях 

зарубіжних та вітчизняних педагогів. Їх аналіз дозволив визначити принципи, що 

лежать в основі методологічних підходів щодо процесів становлення зрілої 

особистості, а саме: принцип саморозвитку особистості (А. Лай, Є. Мейман, А. Біне), 

заохочення юнацьких потреб та інтересів в освітньому процесі (Дж. Дьюї, Г. 

Кершенштейнер), дорослішання особистості в колективі (А. Макаренко, С. Шацький, 

І. Іванов), соціального пристосування й автономності юнацтва (Т. Мальковська. А. 

Мудрик, В. Семенов та інші). 

Проблема виховання соціальної зрілості означена в працях учених-педагогів (С. 

Вершловського, О. Каменевої, Б. Кобзаря, М. Лебедика, Т. Мальковської, А. 

Мальчукової, О. Михайлова, А. Мудрика, А. Позднякова, В. Радула та інших). 

Водночас поза увагою дослідників залишилася складна та різноаспектна проблема 

виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. 

Враховуючи актуальність проблеми в сучасних умовах реформування освіти, 

потреби педагогічної практики, проблемою педагогічного досвіду обрано: 

«Виховання соціальної зрілості старшокласників інтернатних закладів у 

позаурочний час». 

Соціальна зрілість – інтегративна властивість особистості, що виявляється у 

сформованості соціальних настановлень, спрямованих на свідому реалізацію 

суспільних норм і цінностей; проявів соціальних якостей; оволодіння сукупністю 

основних соціальних ролей, що дозволяють особистості компетентно діяти в усіх 

сферах суспільного життя. 

Методологічними підходами до дослідження проблеми виховання соціальної 

зрілості старшокласників шкіл-інтернатів визначено гуманістичний і 

компетентнісний. 

Зокрема, реалізація гуманістичного підходу передбачає:  

• ставлення до дитини як до найвищої цінності, сприяння виявленню взаємної 

відкритості, відвертості;  

• виховання у дитини почуття власної цінності та гідності;  

• формування у вихованця умінь вирішувати складні життєві проблеми;  

• розвитку у дитини здібностей конструювати соціально цінну діяльність. 

Використання компетентнісного підходу передбачає:  

• формування практичних умінь вихованців свідомо й відповідально залучатися 

до системи соціальних відносин;  
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• готовність старшокласників шкіл-інтернатів до сімейного життя, самостійної 

трудової діяльності, здатність відстоювати громадянську і моральну позицію;  

• оволодіння вихованцями уміннями самостійно реалізовувати свої життєві 

плани. 

Виховання соціальної зрілості має здійснюватися на принципах: соціальної 

відповідності, життєвої ціннісно-смислової творчої самодіяльності, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії і забезпечувати якісні зміни у рівнях вихованості соціальної 

зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. 

Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-

інтернатів у позаурочній діяльності здійснюється за умов змістового та методичного 

забезпечення цього процесу: використання відповідних посібників, програм 

семінарів, методичних рекомендацій. 

Виховна діяльність з підвищення рівнів вихованості соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності набуває результативності 

за умов: 

• цілеспрямованої підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до опанування 

соціальними ролями: громадянина, сім’янина, фахівця; 

• організації соціально-культурної діяльності старшокласників шкіл-інтернатів, 

спрямованої на формування соціального досвіду; 

• педагогічної підтримки старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній 

діяльності; 

• підготовки педагогів шкіл-інтернатів до виховання соціальної зрілості 

старшокласників. 

На різних етапах педагогічного досвіду нами використовувалися положення 

нормативних документів, спрямованих на поліпшення становища дітей, зокрема: 

законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону 

дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про Загальнодержавну 

програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" 

на період до 2016 року"", Національної доктрини розвитку освіти, Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти; Указу Президента України 

"Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та 

правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві", постанови 

Кабінету Міністрів України "Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". 

У західних психологічних теоріях «соціальна зрілість» розглядається як 

результат індивідуального самовизначення, що виявляється у ставленні до: стилю, 

образу, стратегії життя (К. Хорні); своїх власних здібностей і потенціалу (А. 

Бандура); власної долі, життя в цілому; піклування про інших, здійснення соціальних 

вчинків (Е. Фромм); власних дій і поведінки (А. Бандура); розуміння та інтерпретації 

соціального оточення, подій життя (А. Кардінер, Р. Харре); вступу з іншими у 

відносини; солідарності з іншими людьми (А. Адлер); залучення до діяльності, 
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взаємодії (Дж. Мід, Л. Філіпс, Г. Хаймен, Е. Шпрангер); самореалізації, 

самоактуалізації, самовдосконалення (у автономії від соціальних норм і заборон) (А. 

Маслоу). 

Окремими дослідниками в концепції соціальної зрілості відображено: наявність 

соціальної активності особистості, набуття нею соціального досвіду і особистісної 

волі через визначення соціальних страхів (Л. Колберг); набуття соціального досвіду в 

роціальних ситуаціях (Дж. Мід). 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних психологічних досліджень дає змогу 

зазначити, що соціальну зрілість визначають як інтегративну характеристику 

особистості й зосереджують увагу на такому: виявлення відповідальності (О. 

Киричук, К. Муздибаєв, М. Савчин, Д. Фельдштейн); досягнення людиною певних 

результатів у житті (X. Ремшмідт); наявність знань і умінь, якими повинна оволодіти 

людина (Б. Ананьєв, О. Бодальов); усвідомлення себе суб’єктом власного життя, 

індивідуальності (А. Гудзовська). 

Соціальна зрілість особистості виявляється в: діяльності, активності, 

солідарності з іншими людьми (Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, В. 

Зенківський, А. Петровський, С. Рубінштейн та інші); усвідомленні спрямованості 

(самовизначення) (Л. Божович, В. Мухіна, В. Сафін, Н. Соболева та інші). 

Вивчення педагогічних праць з проблеми виховання соціальної зрілості 

дозволяє стверджувати, що даний феномен розглядають як: діалектику 

пристосування людини до суспільства та відособлення від нього; досягнення 

необхідного для суспільства рівня соціальної зрілості, що конкретизується у 

відповідних ознаках адаптивності (ступінь оволодіння рольовими відносинами в 

різних сферах життя, наявність реалістичних для даного суспільства життєвих 

цінностей та уявлень про способи їх досягнення; необхідний на кожному віковому 

етапі рівень освіти) та відокремленості від суспільства (наявність власних поглядів, 

здатність застосовувати їх у нових ситуаціях; наявність психологічної автономії, 

самосприйняття, емоційної автономії, почуття власної гідності; поведінкова 

автономія, тобто міра готовності та здатності до самостійного вирішення проблем, 

протистояння життєвим ситуаціям, що гальмують саморозвиток; означений рівень 

креативності) (А. Мудрик); спрямованість людини на поведінку в суспільстві, яка 

передбачає здатність до самостійного і відповідального ухвалення рішень, 

визначення власного життєвого шляху, прагнення до саморозвитку і 

самовдосконалення (С. Вершловський); досягнення особистістю певного рівня 

освіченості, яка асоціюється із загальнокультурною, допрофесійною компетентністю 

учнів; спроможність вирішувати завдання різного характеру (пізнавальні, ціннісно 

зорієнтовані, комунікативні) (М. Максимова, А. Позняков); комплекс базових 

соціальних якостей (О. Каменева); процес розкриття потенційних можливостей 

особистості, який гарантує сформованість таких якостей індивіда, що мають 

суттєвий вплив на саморегуляцію його поведінки (О. Михайлов, В. Радул). 

Теоретичний аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної 

літератури з проблеми дослідження дав змогу уточнити сутність феномена 
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«соціальна зрілість» як інтегративної властивості особистості, що виявляється у 

сформованості соціальних настановлень, спрямованих на свідому реалізацію 

суспільних норм і цінностей; проявів соціальних якостей; оволодіння сукупністю 

основних соціальних ролей, що дозволяють особистості компетентно діяти в усіх 

сферах суспільного життя. 

Доведено, що основними компонентами в структурі соціальної зрілості є 

когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-діяльнісний. 

Когнітивний компонент передбачає наявність знань, соціальних уявлень та 

розуміння соціальної дійсності, знань про такі соціальні якості, як соціальна 

відповідальність, соціальна активність, толерантність, солідарність. Завдяки 

когнітивному компоненту індивід засвоює соціальний досвід, що охоплює набуття 

відомостей про форми суспільного життя та взаємодію людей, про соціальні 

інститути, соціальні норми та цінності; формування затребуваної сукупності 

основних соціальних ролей. 

Емоційно-ціннісний компонент характеризується розвитком соціально цінних 

та особистісно значущих мотивів, що опосередковують орієнтацію соціальної 

поведінки; ціннісними орієнтаціями. Він забезпечує готовність до самовизначення – 

вольового, усвідомленого виявлення та зміцнення власної позиції в проблемних 

ситуаціях. 

Поведінково-діяльнісний компонент характеризується досвідом застосування 

знань і вмінь у соціальній поведінці, взаємодії з іншими людьми. Виявляється у 

дотриманні соціальних норм, виконанні основних соціальних ролей; сформованості 

таких соціальних якостей, як соціальна відповідальність, соціальна активність, 

толерантність, солідарність. 

Відповідно до визначених компонентів обґрунтовано критерії та показники 

вихованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів:  

• знання про соціальну дійсність (знання про суспільство; усвідомлення 

сутності соціальних ролей: громадянина, сім’янина, фахівця; знання про 

сутність таких соціально значущих якостей, як соціальна відповідальність, 

соціальна активність, толерантність, солідарність);  

• ціннісні орієнтації (повага до цінностей суспільства, сім’ ї, майбутнього 

професійного вибору; мотивація до набуття соціальної відповідальності, 

соціальної активності, толерантності, солідарності);  

• соціальне самовизначення (ставлення до соціальних норм, до інших людей; 

адекватна самооцінка);  

• реальна соціальна поведінка (дотримання соціальних норм; прояв соціальної 

відповідальності, соціальної активності, толерантності, солідарності; 

наявність соціальних умінь конструктивно вирішувати конфлікти, оцінювати 

соціальну ситуацію, робити адекватний вибір та нести за нього 

відповідальність). 

Дослідження специфіки виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-

інтернатів у позаурочній діяльності вимагає врахування чинників, які безпосередньо 
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ускладнюють цей процес: особливість контингенту; негативний вплив умов 

інтернатних закладів на психічний, соціальний розвиток вихованців: 

заорганізованість життєдіяльності учнів, наслідками якої є орієнтація поведінки 

дитини на тотальний контроль з боку педагогів; превалювання авторитарної 

педагогіки; формалізм у виховній роботі: «педагогіка заходів», відсутність 

індивідуального підходу до дитини, гіперопіка вихованців; недостатні можливості 

для формування соціальної відповідальності вихованців; обмеження соціального 

простору, наслідками якого є: вимушена адаптація до однолітків; труднощі 

спілкування з людьми поза межами інтернатного закладу тощо; організаційно-

педагогічні проблеми функціонування шкіл-інтернатів; недоліки навчально-

виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернаїу, що заважають ефективному 

досягненню завдань виховання соціальної зрілості старшокласників: формальні 

вимоги до всіх учнів .поза диференціацією їхніх здібностей та інтересів; недоліки 

профорієнтаційної роботи тощо. 

Потенціал позаурочної діяльності інтернатних закладів з виховання соціальної 

зрілості старшокласників набуває більшої значущості за умов:  

• цілеспрямованої роботи педагогічних колективів з виховання соціальної 

зрілості старшокласників;  

• залучення вихованців до соціально-культурної діяльності, що сприяє 

засвоєнню соціального досвіду;  

• сприяння усвідомленню старшокласниками соціальних відносин (основ 

конституційного устрою, прав, свобод, громадянської відповідальності, ролі 

сім’ ї та суспільства тощо);  

• урізноманітнення форм соціального життя вихованців, широкого 

використання педагогічних форм і методів для комплексного впливу на 

розвиток усіх сфер і властивостей особистості: свідомості, почуттів, якостей і 

поведінки, які моделюють відносини, притаманні дорослому світові, що 

дозволить старшокласникам осмислювати, переживати їх складність і 

суперечливість, стимулює до обговорення різних соціальних проблем. 

Провідним вектором розвитку загальноосвітніх шкіл-інтернатів на сучасному 

етапі є: підготовка вихованців до самостійного життя, до виконання основних 

соціальних ролей, необхідних для повноцінного і змістовного життя в суспільстві 

(громадянина, сім’янина, фахівця), що дозволить їм у майбутньому успішно 

залучатися до соціальних відносин. 

Сучасні школи-інтернати реалізовують такі основні педагогічні функції: 

охоронно-захисну, компенсаторну, реабілітаційну, попереджувально-профілактичну, 

залучення вихованців до мистецтва; праці та допомога їм у професійному 

самовизначенні тощо. 

Охоронно-захисна функція шкіл-інтернатів спрямована на відстоювання прав та 

інтересів дітей і молоді на основі державного та міжнародного законодавства з 

метою забезпечення гарантованих їм прав та умов життєдіяльності. 
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Компенсаторна функція шкіл-інтернатів полягає у створенні умов, 

максимально наближених до життя дитини в сім’ ї; комфортної атмосфери, відносин, 

які ґрунтуються на довірі, прийнятті, визнанні, підтримці, відповідальності, любові 

до дитини. 

Реабілітаційна функція шкіл-інтернатів передбачає стабілізацію й поліпшення 

стану здоров’я вихованця; заповнення прогалин у навчанні; формування впевненості 

та мотивації щодо подолання почуття тривоги, страху чи провини, психологічних 

комплексів, невпевненості у своїх силах, зміцнення активної, діяльної особистісної 

позиції дитини. 

Попереджувально-профілактична функція шкіл-інтернатів має на меті 

виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, причин соціальної 

дезадаптації вихованців; формування позитивної спрямованості особистості. 

Функція залучення вихованців шкіл-інтернатів до мистецтва передбачає 

систематичну роботу педагогів, спрямовану на вивчення інтересів та здібностей 

школярів в різних видах мистецтва, охоплення гуртковою роботою художньо-

естетичного спрямування, що сприяє розвитку в них відчуття прекрасного. 

Реалізація такої соціально-педагогічної функції шкіл-інтернатів, як залучення 

вихованців до праці та допомога їм у професійному самовизначенні передбачає 

охоплення школярів різними видами трудової діяльності; проведення бесід, 

професійно зорієнтованих занять; створення в школах-інтернатах профільних класів; 

формування у вихованців уявлень щодо ринку праці й професій. 

Врахування змісту, потенціалу позаурочної діяльності дозволило визначити 

принципи організації та реалізації виховання соціальної зрілості старшокласників 

шкіл-інтернатів, а саме: 

• принцип соціальної відповідності (необхідність узгодженості змісту і методів 

вирішення соціальної ситуації, в якій організовується виховний процес). 

Завдання виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів 

були зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачали 

формування готовності вихованців до ефективного вирішення життєвих 

проблем. Умовами реалізації цього принципу слугували: орієнтація 

педагогічного процесу на можливості соціуму, врахування його 

найрізноманітніших чинників; 

• принцип життєвої ціннісно-смислової творчої самодіяльності (становлення 

особистості вихованця як творця і проектувальника свого життя, який вміє 

приймати самостійні рішення, адекватно і гнучко реагувати на соціальні 

зміни, має певну соціальну позицію, виявляє соціальну відповідальність, 

соціальну активність) реалізовувався завдяки участі вихованців у вирішенні 

питань життєдіяльності колективу школи-інтернату, розвитку шкільного 

самоврядування; підтримки ініціатив, спрямованих на досягнення соціально 

значущих цілей; створення ситуацій прийняття старшокласниками 

самостійних рішень та відповідальності за їх виконання; 

• принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії (учасники виховного процесу 
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виступали повноправними партнерами у процесі спілкування, беручи до 

уваги точку зору один одного, визнавали право на її відмінність від власної, 

узгоджували свої позиції). 

Реалізація цього принципу сприяла налагодженню довірливих стосунків, 

формуванню почуття вдячності до педагога, зниженню психологічної напруги, що 

дозволяло педагогу своєчасно підтримувати вихованця. 

Реалізація гуманістичного підходу передбачала дотримання педагогами шкіл-

інтернатів таких правил: ставитися до дитини як до найвищої цінності, сприяти 

виявленню взаємної відкритості, відвертості; допомагати вихованцю зрозуміти 

власну цінність через відчуття довіри, поваги, любові, розвиток у нього почуття 

власної гідності; виявляти турботу і любов до дитини; відмовитися від 

моралізування, замінивши його спільним з вихованцем вирішенням складних 

життєвих проблем, розвивати у дитини здібності конструювати соціально цінну 

діяльність. 

Використання компетентнісного підходу у вихованні соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів передбачало: формування практичних умінь 

вихованців свідомо й відповідально залучатися до системи соціальних відносин; 

готовності до сімейного життя, до побудови власної сім’ ї на основі усвідомленої 

материнської та батьківської позиції; розвиток різноманітних здібностей вихованців, 

їх підготовку до вибору професії; оволодіння школярами уміннями самостійно 

реалізовувати свої життєві плани, відстоювати громадянську і моральну позицію. 

Однією з педагогічних умов виховання соціальної зрілості старшокласників 

шкіл-інтернатів є цілеспрямована підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до 

опанування соціальними ролями: громадянина, сім’янина, фахівця, оскільки поза 

оволодінням соціальними ролями неможливе формування соціальної поведінки. 

Ще однією педагогічною умовою виховання соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів є організація соціально-культурної діяльності, 

спрямованої на формування соціального досвіду. 

Необхідно враховувати, що соціально-культурна діяльність та відносини, які 

складаються в процесі її виконання, позитивно впливають на особистість у тому 

випадку, якщо приймаються нею і проникають у її потребово-мотиваційну сферу. У 

свою чергу, це відбувається лише за умови, якщо залучення до соціально-культурної 

діяльності та спілкування сприяє тією чи іншою мірою задоволенню певних 

особистісних потреб, інтересів та запитів самого учасника діяльності. 

Багатоманітність та взаємодоповнення одного виду діяльності іншим сприяє 

збагаченню внутрішнього світу старшокласників, формуванню соціального досвіду 

спілкування та відносин. 

В умовах школи-інтернату вихованці позбавлені емпатійного спілкування із 

сім’єю та близькими людьми. Отже, наступною педагогічною умовою виховання 

соціальної зрілості є педагогічна підтримка старшокласників шкіл-інтернатів, яка 

передбачає встановлення з вихованцем суб’єкт-суб’єктних відносин, віру в потенціал 

дитини, допомогу школярам у самореалізації, вирішенні соціальних й освітніх 
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проблем; грунтується на стійкому позитивному ставленні педагога до всього 

учнівського колективу і до кожної особистості. Метою педагогічної підтримки 

вихованця школи-інтернату є усунення труднощів, які заважають успішному 

самостійному рухові дитини в соціумі. 

Педагогічна умова – цілеспрямована підготовка старшокласників до 

опанування соціальними ролями: громадянина, сім’янина, фахівця – забезпечувалася 

шляхом проведення циклу заходів "Крокуємо до соціальної зрілості", що 

складається з чотирьох модулів, які відповідають четвертям у навчальному році:  

1. "Я серед інших",  

2. "Я – майбутній фахівець",  

3. "Я – майбутній сім’янин", 

4. "Я – громадянин України".  

Основні завдання циклу заходів "Крокуємо до соціальної зрілості": 

ознайомлення старшокласників із сутністю соціальних ролей: громадянина, 

сім’янина, фахівця; сприяння формуванню адекватного бачення життєвої 

перспективи, життєвих цілей та планів; розвиток комунікативних умінь з 

конструктивного вирішення конфліктних ситуацій; формування вміння самостійно 

будувати власне життя в мінливих економічних і соціальних умовах; сприяння 

саморозвитку вихованців. 

Метою модуля "Я серед інших" було: зміцнення й розширення адаптивних 

зв’язків старшокласників шкіл-інтернатів з навколишньою дійсністю.  

У процесі реалізації цього модуля впроваджено такі виховні заходи:  

• практичне заняття "Особливості спілкування та розуміння людьми один 

одного",  

• тематична година "Толерантність. Що це?",  

• бесіда "Я – господар власного життя",  

• тренінгове заняття "Вчусь відстоювати власні думки",  

• тренінгове заняття "Вчуся володіти собою",  

• година спілкування "Як перетворити мрії на реальність",  

• імітаційна гра "Я сам і погляд з боку". 

Реалізація модуля "Я – майбутній фахівець" мала на меті виховання 

готовності старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до професійного 

самовизначення.  

Виховними заходами під час проведення модуля були:  

• брейн-ринг "Світ професій",  

• година спілкування "Прийняття рішення про планування майбутнього 

професійного шляху",  

• бесіда "Як обрати професію",  

• диспут "Я хочу: інтереси, здібності",  

• тематична година "Помилки у виборі професії",  

• заняття-практикум "Як влаштуватися на роботу",  



 366 

• рольова гра "Я можу: здібності, професійна відповідність". 

Мета модуля "Я – майбутній сім’янин" – підготувати старшокласників шкіл-

інтернатів до сімейного життя.  

Модуль містив виховні заходи:  

• бесіда "Юність – час подобатися",  

• диспут "Багатство відносин: шлях у лабіринті",  

• тематична година "Формула щасливого шлюбу",  

• круглий стіл "Сім’я в житті людини",  

• бесіда "Вступаючи у світ дорослих відносин",  

• усний поетичний журнал "Ще раз про любов",  

• імітаційна гра "Взаємні претензії",  

• практичне заняття "Сімейний договір",  

• рольова гра "Дівич-вечір",  

• рольова гра "Сватання". 

Запровадження модуля "Я – громадянин України" мало на меті виховання у 

старшокласників громадянськості та патріотизму, поваги до прав і свобод людини.  

Під час проведення модуля були впроваджені виховні заходи:  

• бесіда "Я – громадянин України",  

• тематична година "Бути громадянином",  

• круглий стіл "Славетні постаті України",  

• тематична зустріч "9 травня – день вічної пам’яті",  

• диспут "Закон і ми",  

• година спілкування "Я – людина, особистість, громадянин",  

• усний поетичний журнал "Доля поета – історія життя і творчого шляху В. 

Стуса",  

• вечір пам’яті "Вкраїна XX століття: рік 33",  

• гра-аукціон "Чи знаєте ви закон?" 

У процесі здійснення виховної роботи вихователя школи-інтернату виявлено 

педагогічний оптимізм, орієнтування на ненасильницьку взаємодію, на реальні 

можливості й здібності вихованців, допомогу їм оволодіти засобами розв’язання 

проблем; залучення їх до спільних справ; надання переваги відкритим, партнерським 

відносинам, діалоговим формам спілкування; заохочення та підтримка самостійності 

вихованців у вирішенні проблем; розвиток в них здатності до рефлексії. Саме така 

позиція вихователя школи-інтернату забезпечить найбільш повне розкриття 

особистості кожного вихованця, сприяє підвищенню рівнів вихованості соціальної 

зрілості старшокласників. 

Найбільш ефективними методами роботи зі старшокласниками шкіл-

інтернатів з виховання соціальної зрілості виявилися:  

• з вихованцями: створення виховних ситуацій, приклад, дискусії, 

педагогічна вимога, бесіди, переконання, привчання, доручення, 

метод проектів, рольові та імітаційні ігри;  
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• з педагогами: рольові ігри, робота в групах тощо.  

До ефективних форм роботи зі старшокласниками шкіл-інтернатів належать: 

години спілкування, тематичні бесіди, гуртки, вікторини, свята, круглі столи, 

акції, конкурси, тематичні зустрічі, тренінгові заняття; із педагогами: семінари, 

круглі столи, малі педради, індивідуальні консультації, лекції, бесіди, диспути 

тощо. 

Організація соціально-культурної діяльності старшокласників шкіл-

інтернатів надала можливість вихованцям вибирати мету та способи такої 

діяльності, гуманізації соціально-освітнього середовища, розуміння учнями її 

соціальної значущості; планування вихованцями діяльності, обговорення різних 

варіантів участі в поєднанні із самоконтролем та оцінюванням. Так, організація 

самоврядування, створення системи постійних та тимчасових доручень; залучення 

школярів до суспільно корисної праці; групова робота вихованців дозволили 

створити умови, необхідні для групової взаємодії, співпраці, самостійної 

орієнтації в тій чи іншій ситуації, сприяли формуванню соціального досвіду.  

Здійснюючи підтримку старшокласників школи-інтернату, вихователь 

стимулює у вихованців самопізнання своїх позитивних рис; формує моральні 

якості школяра у процесі оцінювання власної поведінки; акцентує увагу на 

позитивних вчинках учнів; підтримує ініціативу, активність, сприяє проявам 

відповідальності, толерантності, солідарності; виявляє довіру до вихованців; 

формує у школярів віру у власні сили. 
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Додаток А 

Година спілкування на тему:  

Світ професій. Ким бути?  
Формула правильного вибору професії 

Мета:  

1. Познайомитися з особливостями деяких професій. 

2. Підготувати учнів до правильного вибору майбутньої професії. 

3. Пояснити, які чинники впливають на вибір майбутньої професії. 

4. Формувати усвідомленість, відповідальність за вибір майбутньої професії. 

План: 

1. Вступне слово вчителя. 

2. Професія, спеціальність. 

3. Гра „Най - най”. 

4. Класифікація професій. 

5. Формула правильного вибору професії. 

6. Фізхвилинка. Гра –розминка: професії. 

7. Аналіз, рефлексія. 

8. Підсумок заняття. 

Підготовчий етап. Учні одержали випереджаюче завдання: знайти матеріал про 

сучасні спеціальності. 

Обладнання: чисті листочки, ручки, фломастери.  

1. Вступне слово вчителя. 

Світ професій багатий і різноманітний. За підрахунками учених, на сьогодні 

існує понад 40 тисяч професій. За 340 спеціальностями готують фахівців ВНЗ, за 

450-технікуми, за 1100 – професійні училища. Щорічно з’являються понад 50 

нових професій, причому цей процес відбувається швидше, ніж відмирання 

старих. Тому дедалі важче стає обрати справу свого життя, щоб професія і була до 

душі, і відповідала власним здібностям та потребам суспільства. 

Але як бути, якщо є і різноманітні здібності, і багатогранні інтереси? На чому 

зупинитися? Як знайти себе? 

У 15-16 років відбувається активний пошук і вибір виду майбутньої професійної 

діяльності. Успішність цього вибору залежить від того, наскільки широко може 

ознайомитися підліток з світом професій і спеціальностей, наскільки реальні його 

уявлення про майбутню власну трудову діяльність. 

2. Що ми маємо на увазі, коли вимовляємо слово „ПРОФЕСІЯ”, 

„СПЕЦІАЛЬНІСТЬ”? 
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Необхідно розрізняти ці поняття. 

(Відповіді учнів). 

Звернемось до тлумачного словника: 

Професія - рід трудової діяльності, що вимагає спеціальних знань і досвіду і що 

забезпечує умови існування людини. 

Спеціальність – вужча область додатку фізичних і духовних сил людини в 

рамках тієї або іншої професії.. 

(Визначення з’являються на дошці). 

Наприклад, професія – лікар. Спеціальність – стоматолог, хірург. Вузька 

спеціалізація – нейрохірург. 

Висновок: таким чином, професія – це група споріднених спеціальностей. 

3. Вчитель. Давайте подивимося, наскільки добре ви можете орієнтуватися в 

світі професій, а для цього проведемо гру „Най - най”. 

 Зараз вам будуть запропоновані деякі незвичайні характеристики професій, а ви 

повинні назвати ті професії, які, по-вашому, найбільшою мірою відповідають 

даній характеристиці. Наприклад, характеристика – „найгрошовитіша” професія. 

Які професії є „найгрошовитішими”; „ найточнішими”; „ найспокійнішими”; 

„найцікавішими” і т. д. 

(Відповіді учнів). 

(Підсумок гри). 

4. Як говорять філософи, нічого немає постійного. Це ж явище відбувається і з 

світом професій. Кожна професія має властивість старіти, зникати, одержувати 

новий доповнений зміст. Серед тих, що пішли в минуле такі професії, як кучер, 

пряха, швачка, сажотрус і ін. Разом з тим виникають нові спеціальності: аудитор, 

сестра-геронтолог, радіолог, менеджер по дослідженнях, дизайнер комп’ютерного 

макетування, секретар із знанням двох іноземних мов, технік виробництва, 

будівельник-еколог, гід - кур’єр і т.д. Виявити область ваших інтересів допоможе 

класифікація професій. Найбільш вдалою кваліфікацією професій по предмету 

праці запропонував академік Е.А.Клімов. Він виділив наступні 5 груп. Будь ласка, 

назвіть ці групи. Я прошу вас об’єднатися в 5 груп і дати повну характеристику 

кожної.  

(Учні об’єднуються в групи, обговорюють отриманий матеріал і дають 

відповіді). 

„ЛЮДИНА-ПРИРОДА” „ ЛЮДИНА-ТЕХНІКА” „ ЛЮДИНА-

ЛЮДИНА”„ ЛЮДИНА-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ” „ ЛЮДИНА-ЗНАКОВА 

СИСТЕМА” 

Матеріал, який можна запропонувати для роботи в групах див. додаток 1. 

5. Формула правильного вибору професії.  

Слово надається соціальному педагогу. 

(Див. додаток 2). 

6. Фізхвилинка. Гра –розминка: професії. 

Учням пропонується назвати професію за першою буквою їх імені. 
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7. Сьогодні на занятті : 

• Я навчився....................... 

• Було цікаво..................... 

• Було важко....................... 

• Примусило задуматися.................. 

8. Отже, ви одержали інформацію про світ професій, вивчили формулу 

правильного вибору професії.  

Найголовніше, слід пам’ятати, що остаточний вибір тільки за вами, бо 

вибираючи професію, ви вибираєте долю. Російське прислів’я свідчить „Кожен 

коваль свого щастя”. 

Професій багато на Землі 

Але вибирай, люблячи 

Вирішуй, мій друг, ким бути тобі 

Адже кожна з них важлива. 

Немає професій поганих і хороших, бувають погані і хороші працівники. 

На цьому наша година спілкування підійшла до кінця. Але перш, ніж 

попрощатися, я хочу щоб ви оцінили роботу нашого заняття. Якщо ви вважаєте, 

що заняття пройшло на відмінно, ви показуєте п’ять пальців, якщо добре, то 

чотири, якщо на задовільно, три, ну а якщо зовсім не сподобалося, то два. 

Отже, яку оцінку ви поставите нашій роботі? 

 Спасибі за роботу на уроці. До побачення. 

Додатки до сценарію 
Додаток 1. 

„ Людина – природа”.  
Професії, праця яких направлена на об’єкти живої природи, 

підрозділяються на три підтипи: 

1) професії, праця в яких направлена на рослинні організми; 

2) професії, праця в яких направлена на тваринні організми; 

3) професії, праця в яких направлена на мікроорганізми. 

У перелік професій цього типу можна включити наступні: робочий-лісовод, 

технік лісового господарства, садівник, майстер-квітівник-декоратор, майстер-

виноградар, агроном-агрохімік, рибовод, зоотехнік, ветеринарний фельдшер, 

лаборант-мікробіолог, технік-мисливець-звірівник і т.д. Ці професії можна 

отримати в ПТУ, технікумах або безпосередньо на виробництві. Є професії цього 

типу, які можна одержати в інститутах: інженер лісового господарства, інженер-

землевпорядник, вчений агроном, ґрунтознавець, зооінженер, ветеринарний лікар, 

інженер-технолог за технологією біопрепаратів, біолог і ін. 

При виборі професій типу „людина-природа” важливо врахувати наступне: 

особливість біологічних об’єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі, 

нестандартні. Вони змінюються по своїх внутрішніх законах. І рослини, і тварини, 

і мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, хворіють, гинуть. Працівнику 

потрібно не просто дуже багато „тримати на думці”, але і в думках передбачати 
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можливі зміни в об’єктах праці. Від нього потрібен ініціатива і самостійність в 

рішенні конкретних трудових задач. Важливі дбайливість і далекоглядність. Адже 

багато змін в тваринних і рослинних організмах можуть виявитися необоротними 

(рослини можуть зів’янути, загинути від шкідників, можуть початися хвороби 

худоби і т.д.) Мінливі умови праці вимагають від працівника творчого рішення 

виникаючих задач. 

При виборі професій типу „людина-природа” важливо прийняти до уваги 

наступне. Для багатьох людей, у тому числі і школярів, природа виступає як 

привабливе середовище, пов’язане з відпочинком. Це не та любов до природи, яка 

очікується від професіонала в сфері „людина-природа”. Важливо розібратися, як 

саме ти любиш природу – як майстерню, в якій збираєшся віддавати всі сили 

виробництву тієї або іншої продукції, або, можливо, любиш природу інакше? 

Перевірити свою любов до природи на міцність потрібно практично, суспільно 

корисною працею. Про це доречно порадитися з вчителем біології. 

„ Людина – техніка”.  
Технічних професій тисячі, це найбільший тип по кількості професій і 

спеціальностей. Виділяють ряд підтипів професій. 

1. Професії, пов’язані з обробкою, здобиччю ґрунтів, гірських порід: 

прохідник, машиніст гірських машин, бурильник, дизеліст бурової установки, 

гірський технік, гірський інженер, гірський інженер-фізик і т.д. 

2. Професії по обробці і використанню неметалічних промислових 

матеріалів, виробів, напівфабрикатів: розкрійник, шваля-моторист, в’язальник, 

столяр, тесляр, оптик, ткаля, пресувальник виробів з пластмас, апаратник 

хімічного виробництва і т.д. 

3. Професії по виробництву і обробці металів, механічній збірці, монтажу 

машин, приладів, устаткування: токар, фрезерувальник, слюсар, металург, 

електрозварник, оператор верстатів з ЧПУ і т.д. 

4. Професії по ремонту, наладці, обслуговуванню механічного устаткування, 

технологічних машин, установок: слюсар-ремонтник, налагоджує, технік-механік, 

інженер-механік. 

5. Професії по монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій: монтажник, 

технік-будівельник, інженер-будівельник, архітектор, каменяр, електрозварник 

ручної зварки. 

6. Професії по зварці, монтажу електроустаткування, приладів, апаратів: 

електромонтажник, монтажник радіоапаратури, складальник напівпровідникових 

приладів, мікросхем, складальник конденсаторів, технік-технолог по 

електровакуумних приладах і т.п. 

7. Професії по ремонту, наладці, обслуговуванню електроустаткування, 

приладів, апаратів: радіомеханік, налагоджує устаткування електровакуумного 

виробництва, регулювальник радіоапаратури, електромонтер, годинникар, 

радіотехнік, інженер-електрик і т.д. 
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8. Професії, пов’язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, 

управління ними: водій автомобіля, машиніст електровоза, пілот цивільної авіації 

і т.д. 

9. Професії по переробці продуктів сільського господарства: маслороб, 

кухар, кондитер, технік-технолог приготування їжі, інженер-технолог 

(спеціалізація залежно від видів виробництва). 

Особливість технічних об’єктів (і неживих природних) полягає в тому, що 

вони, як правило, можуть бути виміряні, точно визначені за багатьма ознаками. І 

при їх обробці і перетворенні від працівника потрібен точність, визначеність дій. 

Оскільки технічні об’єкти створюються людиною, то мають широкі можливості 

для новаторства, вигадки, технічної творчості. В світі техніки є дуже багато 

можливостей для новаторства, винахідництва. У зв’язку з цим технічна фантазія, 

здатність в думках сполучати і роз’єднувати технічні об’єкти і їх частини – 

важливі умови успіху в даній області. Винаходити можна не обов’язково нові 

продукти праці (продукти в техніці часто строго визначені кресленням, трудовим 

завданням), але і способи роботи. 

Новатори придумують нові типи інструментів, пристосувань, покращують 

технологію обробки виробів. Тому неправильним є ділення професій на творчі і 

нетворчі. Разом з творчим підходом до справи у області техніки потрібно від 

людини висока виконавська культура, дисципліна. Техніка з її точністю і дуже 

дробовим розподілом праці особливо чутлива до цієї якості працівників. 

„Людина – людина”.  
Головний зміст праці тут зводиться до взаємодії між людьми. Тут теж є 

підтипи професій: 

1. Професії, пов’язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, 

колективами: диспетчер, бригадир, технік-організатор, інженер-економіст по 

організації виробництва і т.д. 

2. Професії, пов’язані з навчанням і вихованням людей, організацією 

дитячих колективів: вихователь дошкільних установ, педагог, старший вожатий, 

майстер ПТУ, вчитель, викладач і т.д. 
3. Професії, пов’язані з матеріально-побутовим, торговим обслуговуванням 

людей: продавець, провідник, перукар, приймальник замовлень, буфетник і т.д. 
4. Професії, пов’язані з інформаційним обслуговуванням людей: 

телефоністка, юрист, екскурсовод. 
5. Професії, пов’язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей і 

керівництвом художніми колективами: диригент, керівник самодіяльного 

колективу. 
6. Професії, пов’язані з медичним обслуговуванням людей: медична сестра, 

фельдшер, лікар. 
Працівнику, що вибрав професію типу „людина-людина”, необхідні наступні 

особові якості: 

а) стійке хороше самопочуття під час роботи з людьми; 
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б) потреба в спілкуванні з людьми, безкорисливе включення в суспільно-

організаторську, шефську, опікунську і іншу роботу; 

в) здатність в думках ставити себе на місце іншої людини; 

г) здатність швидко розуміти наміри, настрої інших людей; 

д) здатність швидко розбиратися у взаєминах людей; 

е) здатність добре пам’ятати, тримати в думці знання про особисті якості 

багатьох і різних людей;  

ж) здатність знаходити спільну мову з різними людьми. 

„Людина – знакова система”.  
Сучасна людина занурена в світ знаків і знакових систем: креслення, схеми, 

топографічні і географічні карти, чисельні дані, таблиці, формули, тексти, 

дорожні знаки, різного роду умовні сигнали – все це невід’ємні риси прояву 

сучасної цивілізації, культури. Означає потрібні і відповідні фахівці. 

 Підтипи професій типу „людина-знак”: 

1. Професії, праця в яких направлена на створення і оформлення документів, 

діловодство, аналіз текстів: секретар-друкарка, секретар-телеграфістка. Оператор 

зв’язку, телеграфіст, складач ручного набору, літературний редактор, перекладач, 

бібліографія і т.д. 

2. Професії, праця в яких направлена на числа, кількісні співвідношення: 

калькулятор, оператор рахункових машин, контролер-касир, програміст, 

фінансист, статистик і т.д. 

3. Професії, праця в яких направлена на системи умовних знаків, схематичні 

відображення об’єктів: кресляр, картограф, топограф, технік-геодезист, штурман-

аерофотограф, інженер-геодезист, інженер-картограф і т.д. 

 В умовах сучасної культури велику роль відіграють знаки, що не мають 

образотворчої схожості з предметом, що позначається. Тому, щоб успішно 

працювати в якій-небудь з професій даного типу, потрібні особливі схильності 

занурюватися в думках в світ сухих позначень, відволікатися від власне наочних 

властивостей навколишнього світу і зосереджуватись на тих відомостях, які 

несуть в собі ті або інші знаки. При роботі із знаками, як і при роботі з іншими 

реальностями, виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки 

відомостей, а також завдання кодування і розробки знакових систем. Інакше 

кажучи, в даній області праці, як і всякої інший, є своєрідні можливості творчості. 

 „ Людина – художній образ”.  
Всю область професій типу „людина-художній образ” можна підрозділити на 

підтипи відповідно до видів художнього відображення дійсності, що історично 

склалися: 

1. Професії, пов’язані з образотворчою діяльністю. 

2. Професії, пов’язані з музичною діяльністю. 

3. Професії, пов’язані з літературно-художньою діяльністю. 

4. Професії, пов’язані з акторсько-сценічною діяльністю. 
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Перераховані типи не строго відмежовані один від одного і більш менш 

сильно пов’язані. 

1. Професії першого підтипу: облицовщик-плиточник, облицовщик-

мозаічник, столяр по виробництву художніх меблів, ковровщица, фотограф-

художник, перукар-модельєр, вітражист, чеканник, різьбяр по каменю, 

конструктор-модельєр, художник-майстер (по художньому вишиванню, 

мереживному виробництву), художник-графік, художник-колорист, скульптор. 

2. Професії другого підтипу: настроювач піаніно, музичних інструментів, 

концертмейстер, артист театру, артист ансамблю, співак, композитор. 

3. Професії третього підтипу: редактор художньої літератури, літературний 

працівник (газети, театру і т.д.) 

4. Професії четвертого підтипу: актор, артист театру, кіно. 

Одна з особливостей професій даного типу полягає в тому, що значна частка 

трудових витрат працівника залишається прихованою від стороннього 

спостерігача. Більш того, нерідко додаються спеціальні зусилля для створення 

ефекту легкості, невимушеності кінцевого ефекту праці. Так, виступ артиста 

триває на сцені декілька хвилин, але підготовка до нього здійснюється протягом 

тривалого часу. 

Додаток 2. 

Формула правильного вибору професії 
Відомо, що коли людина працює з задоволенням, вона не помічає ні часу, ні 

втоми. Якщо вибір професії правильний, тоді в житті можна розраховувати на 

успіх. 

Як визначитися у величезній різноманітності існуючих професій, яких в світі 

більше 40 тисяч? Як уникнути помилок і розчарувань при виборі майбутньої 

трудової діяльності? 

Універсальних рецептів немає, але все-таки постараємося дати Вам деякі 

рекомендації: 
1. Подумайте, яка професія могла б стати Вашою. 

2. Вивчить себе, свої інтереси, здібності, схильності. 

3. З’ясуйте, чи дозволяє Ваше здоров’я зайнятися обраною справою. 

4. Дізнайтеся, чи користується обрана Вами професія попитом на 

ринку праці. 

5. Знайдіть можливість зустрітися з представниками професії, що 

зацікавила Вас, і дізнатися, в якому учбовому закладі можна отримати 

необхідну кваліфікацію. 

Для ухвалення рішення при виборі професії використовуйте формулу 

правильного вибору професії  

„ ХОЧУ – МОЖУ – ТРЕБА” : 

„ ХОЧУ”  – це професія, яка Вам подобається; 

„ МОЖУ”  – це Ваші здібності, можливості (і фінансові зокрема), стан здоров’я, 

необхідні для обраної професії; 
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„ ТРЕБА ”  – попит на обрану професію на ринку праці. 

Проаналізуйте отримані результати, і якщо у всіх випадках повторюватиметься 

одна і та ж професія, вибір зроблений вірно. 
Якщо запропонований алгоритм не дасть яких-небудь результатів, радимо 

звернутися за кваліфікованою допомогою в центр зайнятості, де Вам: 

• запропонують інформацію про професії і вимоги, які вони пред’являють до 

людини; 

• розкажуть про потреби регіонального ринку праці; 

• порадять, як отримати обрану професію; 

• розкажуть про умови прийому у вищі і професійно-технічні учбові заклади 

і навчання в них; 

• допоможуть у визначенні здібностей, схильностей і інтересів. 
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Розважальна гра як засіб розвитку соціальних навичок 
спілкування 
 

Козаченко Ірина Петрівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст 

 

Обдаровані діти — майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, 

честь України, її світовий авторитет. Саме вони багато в чому будуть визначати 

долю нашої країни в майбутньому.  

Та, на превеликий жаль, дослідники вважають, що багато надзвичайно 

обдарованих людей не реалізували свої можливості через несприятливе виховання 

в дитинстві. Завдання навчальниж закладів, педагогів полягає в тому, щоб у 

максимальноиу обсязі забезпечити освітні потреби обдарованих дітей, 

перетворити їхні здібності в досягнення і допомогти реалізувати їх в життя через 

соціалізацію та самоактуалізацію.Адже саме розвиток соціальних навичок готує 

особистість до здорового повсякденного спілкування. Соціальні навички 

невід’ємна частина функціонування суспільства. 

«Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування». В цих 

словах Сент-Екзюпері — велика мудрість виховання людини. Якою стане 

людина, - це залежить від того, яке в неї спілкування з іншими, які вона має думки 

та прагнення, який світ людського відкривається перед нею. Гарні манери, 

ефективне спілкування з друзями, уважність до інших людей і прояв особистих 

потреб є важливими компонентами грунтовних соціальних навичок. І наше 

завдання - допомогти дитині розвинути ці важливі навички, для цього розроблено 

цілий ряд стратегій. 

Я хочу розповісти про одну з них. У своїй діяльності з питань соціалізації 

особистості я використовую гру як одну з форм роботи з обдарованими дітьми. 

Василь Олександрович Сухомлинський назвав гру величезним світлим 

вікном, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєвий потік уявлень, 

понять про навколишній світ . 

Гра — це вивірений століттями, народним досвідом, соціально — 

культурними нормами суспільства фактор соціалізації особистості. Найперша 

цінність гри у тому, що в ній дитина легко, без натиску дорослих засвоює 

різноманітні знання, набуває вмінь, готується до життя. 

Саме з допомогою гри я намагаюся допомогти дитині налагодити стосунки з 

однолітками, що її оточують. Тому що, чим благополучніше складуться стосунки 

обдарованої дитини в соціумі, наскільки сильно вона захоче і зможе реалізувати 

свої здібності. 

Є обдаровані діти, які бувають оригінальними у поведінці та спілкуванні, 

чутливими до різних ситуацій, мають уміння спілкуватися словесно і 
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невербально, легко вступають у контакт з однолітками, прагнуть до лідерства у 

спільній діяльності. І є обдаровані діти з низькою самооцінкою – школярі, що 

заперечують авторитети і не вміють прислухатися до чужої думки: сором’язливі, 

мовчазні, тривожні підлітки. Вони недостатньо терпляче ставляться до однолітків, 

які стоять нижче їхнього інтелектуального розвитку. Цим самим відштовхують 

оточуючих зауваженнями, виражають презирство чи нетерпіння. Вони не 

сприймають тих, хто їх не розуміє. Наше завдання – навчити їх терпляче, не 

гніваючись, не втрачаючи сили духу, без сліз і з розумінням сприймати інших.  

І ось тут на допомогу педагогу приходить гра. Гра, яку називають джерелом 

радості, королевою дитинства і восьмим чудом світу. Будучи розвагою, 

відпочинком, вона здатна перерости у навчання, творчість, терапію, модель типу 

людських відносин і проявів у краще. Найефективнішими у роботі з 

обдарованими дітьми є розважальні ігри. Саме розважальну гру обдарована 

дитина сприймає без настороги, вона грає не заради практичного ефекту, а тому, 

що їй це подобається. Важливо й те, що ці ігри найчастіше проводяться на 

вечорах, святах. Я практикую їх у конкурсно — розважальних програмах: “ Нумо, 

хлопці!”, “ Андріївські вечорниці”, “ День Валентина”, “ Найкрасивіші й 

найчарівніші” – це веселе видовище, розвага для всіх присутніх, що приносить 

радість та викликає щирий, заразливий сміх. Але в той же час, розважальні ігри, 

конкурси вимагають від учасників продемонструвати неабияку фантазію, уяву, 

ерудицію,виховують гарні манери, ефективне спілкування з друзями, уважність 

до інших людей. Для цього й проводять цікаві ігри та конкурси, такі як: “Передай 

почуття”, “ Освідчення”, “ Подарунок на день народження”, “ Сюрприз коханій”. 

Вони проходять у формі пантоміми, гри на розслаблення та зняття напруги. Це 

спрямовано на розвиток невербальної комунікації. 

У грі “Ромашка” потрібно зробити паперову квітку з такою самою кількістю 

пелюсток, скільки й учасників. На зворотньому боці пишуть веселі завдання. 

Учням залишається відривати пелюстки і виконувати завдання: освідчитись у 

коханні, запросити на побачення, зробити комплімент і т. д. У цій грі відбувається 

моделювання соціальних відносин, вдосконалюється мова, зникає 

сором’язливість. 

Неможливо не згадати про найулюбленіші розваги моїх підопічних, які 

проводяться на Андріївські вечорниці. Це і гадання, і народна гра-розвага «Сонце 

– Калита», що сприяє залученню учнів до культурної спадщини українського 

народу, розвиває творчі здібності, соціальну компетентність та навички 

спілкування.  

Вінцем усіх цих вечорів і розваг є чаювання, де учні вчаться не тільки 

правильно сервірувати стіл, правилам поведінки в гостях, гостинності, але й 

розвивають комунікативні навички спілкування, виховують толерантність та 

емпатію. 

Тож, працюючи з обдарованими дітьми, готуючи їх до взаємодії із соціумом, 

потрібно пам’ятати, що виховуючи найкращого учня, не слід вирізняти його 
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індивідуальні успіхи, а краще заохочувати обдаровану дитину до спільних занять 

з іншими дітьми. 

І як сказав В. Сухомлинський: «Якби кожна людина працювала тільки для 

себе – світ перетворився б у велике кладовище... Людина живе для інших людей – 

ось у чому її безсмертя». 
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Роль шкільної бібліотеки у розвитку обдарованості учнів 
 

Бережна Людмила Франківна, 

бібліотекар 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

 

Погляньте на список десяти  

кращих учнів будь-якого класу,  

і ви зрозумієте, що їх усіх об’єднує, – 

всі вони читають краще за інших. 

Глен Доман,  

американський лікар та педагог  

  

Інтелект, талант, творчі здібності – головне національне багатство будь-якої 

країни. Адже люди, які мають такі надбання, є інтелектуальною елітою 

суспільства, забезпечують його рух уперед, до кращого. Тому одним із головних 

завдань сьогодення є своєчасне виявлення здібностей та обдарувань молодого 

покоління, створення сприятливих умов для їх розвитку.  

Найчастіше цю роботу пов’язують із сімейним вихованням та шкільним 

навчанням. І досить рідко згадують про можливості бібліотеки. А тим часом саме 

шкільна бібліотека має унікальні умови для підтримки та розвитку обдарованості 

дитини. Які ж саме? 

1.Територія без стандартів 
Головною перешкодою розвитку талантів є стандарти. Обдарована дитина 

тим і відрізняється, що мислить не так, як всі. Навчання, побудоване на 

стандартах і засвоєнні конкретних фактів гальмує самостійну думку, 

перешкоджає розкриттю творчих можливостей школяра. В цьому відношенні 

бібліотека як територія розвитку талановитих дітей має багато переваг. Почати з 

того, що вона працює без стандарту.  

Так, прийшовши після уроків до нашої бібліотеки, дитина потрапляє в 

атмосферу свободи та невимушеності. Тут ніхто не обмежує її в часі та у виборі 

виду діяльності. У нашій бібліотеці кожен може обрати заняття до душі: вибирати 

та читати книги і журнали, малювати, грати в шахи та шашки, складати пазли, 

готуватися до уроків чи брати участь у різноманітних бібліотечних святах і 

конкурсах. Це універсальне місце, де навчання й робота можуть поєднуватися з 

розвагами та відпочинком. 

2.Простір вільного спілкування 
Не секрет, що однією з проблем обдарованих дітей є труднощі у 

контактуванні з однолітками та дорослими, слабка соціальна адаптація. Тому 

одним із важливих напрямків роботи нашої бібліотеки є розвиток комунікативних 

вмінь школярів. Насамперед, це виявляється у живому спілкуванні бібліотекаря з 

читачем, пов’язаному з книгою та читанням.  
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В індивідуальній бесіді з дитиною моїм завданням є створення теплої 

природної атмосфери, в якій вона не боїться висловити свою думку, поставити 

питання, заперечити. Я намагаюсь більше питати та уважно з цікавістю слухати 

відповіді, обговорювати теми прямо не пов’язані з навчанням, дозволяю «учити» 

себе. У такому вільному особистісному спілкуванні, особливістю якого є 

непередбачуваність та імпровізація, народжується самостійна думка юного 

читача, розкривається його індивідуальність, вдосконалюються мовленнєві 

навички. 

Вважаю, що у нашій бібліотеці також створені комфортні умови і для 

невимушеного спілкування учнів між собою. Так у читальній залі діти малюють 

стіннівки до різних дат, готуються до загальношкільних та масових бібліотечних 

заходів, учні старших класів надають допомогу меншим у виборі книг, підготовці 

домашніх завдань, вчать грати в шахи тощо. Під час цих колективних справ читачі 

знайомляться один з одним, знаходять друзів, набувають соціального досвіду. 

3.Ставка на інтерес 
Інтерес – це головний стимул до творчості. Без інтересу немає творення. А 

якраз на задоволенні інтересів читача і базується діяльність шкільної бібліотеки. 

«Що тебе цікавить?», – це одне з перших питань, яке ставить бібліотекар юному 

читачеві.  

Під час запису до бібліотеки та самостійного вибору книг читачем я 

проводжу індивідуальні рекомендаційні бесіди біля книжкових виставок та 

полиць вільного доступу. Їх метою є не тільки зацікавити дитину книгою, а й 

виявити її інтереси та вподобання. На основі них складаються індивідуальні 

списки рекомендованої літератури з певної теми, що цікавить учня або допоможе 

йому підготуватися до олімпіади чи написання роботи МАН. 

Щоб правильно організувати дитяче читання, виявити літературні 

вподобання учнів та їх побажання, проводяться анкетування (наприклад, анкета 

на виявлення читацьких інтересів «Книги – мої друзі» чи анкета на виявлення 

читацьких умінь «Який я читач?») та усні обговорення («Щоб ти хотів змінити у 

шкільній бібліотеці?» або «Яку б книгу ти порадив своєму другові?»). 

Висуваючи на перший план саме інтереси дітей, бібліотека створює умови 

для розвитку їх схильностей та обдарувань. 

4.Книга та читання – «тренери» уяви та база обдарованої дитини 

Відмінною рисою обдарованих дітей, незалежно від кола їх інтересів, є 

активність уяви, яка, як стверджують вчені, здатна активізувати інші вищі 

психічні функції людини: сприйняття, пам’ять, мислення, мовлення тощо. Тобто, 

стимулюючи уяву, ми сприяємо розвиткові творчих нахилів і розумової 

діяльності в цілому. А, що може краще тренувати нашу уяву, ніж читання та 

книга, працюючи з якою, дитина вчиться думати, переживати, розкривати власні 

можливості.  

Отже, пропагування читання, формування вмінь користуватися книгою та 

бібліотекою, розвиток пізнавальних інтересів школярів - ось головні напрямки 
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діяльності кожної бібліотеки , спрямовані на формування читацького інтересу, 

який є базою для обдарованої дитини. 

 Для реалізації всіх цих завдань наша шкільна книгозбірня використовує 

різноманітні форми роботи. Як індивідуальні (рекомендаційні бесіди та 

консультації під час запису до бібліотеки та самостійного вибору книг читачем; 

обговорення прочитаного при поверненні книги; надання бібліографічних довідок 

та укладання списків рекомендованої літератури; «волонтерство» - залучення 

бібліотекарем до співпраці учнів, які мають здібності у певній сфері діяльності 

(добре малюють, володіють технічними засобами, мають талант організатора і 

т.п), так і масові (створення книжкових виставок і тематичних полиць; робота з 

бібліотечним активом; організація масових заходів).  

Особливо популярною формою роботи у нашій бібліотеці є проведення 

масових заходів, які можуть одночасно і рекламувати книгу та бібліотеку в 

цілому, і виховувати (патріотизм, гідність, культуру поведінки) і навчати 

(мистецтву спілкування, роботі в команді), і розвивати (інтелектуальні здібності, 

пам’ять, увагу). Серед них:  

• свята («Посвята в читачі», «Мова – душа народу», «Свято книги» тощо); 

літературні години («Згадаймо Лесю добрим словом», «Недовезені 

соняшники» М. І. Шкіля», «Дитячі роки Кобзаря»); конкурси («Найкращий 

читач 7-их класів», «Мовний словограй», «Книжковий калейдоскоп»); 

бібліотечні уроки («Наш найкращий друг – словник», «Основи 

бібліотечно-бібліографічної грамотності»). 

• захист читацького формуляра. Кращі читачі класу на такому заході 

анонсують і рекламують свої улюблені книги, які вони брали в шкільній 

бібліотеці. Діти аналізують, роблять узагальнення, удосконалюють 

мовлення, заохочують до читання однокласників. Потім організовується 

виставка рекламованих книг; 

• конкурс «Кращий відгук на улюблену книгу». Написання власного відгуку 

на прочитану книгу супроводжується саморозкриттям читача, демонструє 

самостійність та творчість його мислення; 

• конкурс малюнків «Герої улюблених книг» та фотоконкурс «Читати 

завжди, читати скрізь» – це розповсюджені форми виявлення художньої 

обдарованості, розвитку креативності та популяризації дитячого читання; 

• виставка «Наші юні літератори», метою якої є демонстрація як власних 

літературних творів учнів, так і власноруч створених збірок. Можна 

перетворити цю виставку на «Виставку-інтерв’ю», біля якої діти зможуть 

почитати свою поезію, а також розповісти про неї. 

Багатство та різноманітність цих форм роботи, як і можливостей бібліотеки 

загалом, щодо всебічного розвитку дитини та її залучення до творчого процесу 

свідчить про те, що шкільна книгозбірня володіє значним педагогічним 

потенціалом і є рівноправним та надійним партнером школи у розвитку 

обдарованості учнів. 
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Виховання духовності загальнолюдської моралі учнів на уроках 
та в позакласній роботі 

 
Морозова Світлана Вікторівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії 

 

Проблема формування духовності учнів є актуальною, і належить до 

проблеми соціального характеру, оскільки пов’язана с таким поняттям, як 

формування особистості. В наш час дуже часто можна почути заклики про 

підняття національної свідомості людини, та виховання справжнього 

громадянина. А поштовхом і основою для цього є, в першу чергу, виховання 

духовної особистості. Школі потрібно змалку турбуватися про духовний світ 

дитини. Саме тоді країна буде бачити молодь – як майбутнє нашої нації, рушійну 

силу, яка спроможна вирішити проблему держави не на свою користь, молодь із 

своїми вищими моральними, естетичними канонами та ідеалами. Адже від її 

ставлення до надбань культури залежить нині духовне оновлення нашого 

суспільства, зміст її цінних орієнтацій і майбутнє. 

Наше суспільство переживає період стрімких далекосяжних змін: 

технологічний прогрес, міжнародну торгівлю, розвиток комунікацій, світову 

конкуренцію. Усе це вимагає дотримання високих моральних чеснот. Тому 

духовний розвиток молоді дуже важливий у наш час. Адже ми спостерігаємо, що 

світ став бездуховним. Як показали дослідження, 65% сучасних батьків не мають 

найменшого уявлення про педагогіку. Вся їх турбота про дітей зводиться лише до 

матеріальних здобутків, а звідси духовна деградація молоді. У неї зовсім немає 

поваги до минулого та надбань наших предків, зараз для учня вчитель не 

авторитет. Головне для молоді – розваги, а не прочитання книги, перегляд вистави 

у театрі. Сучасні учні зовсім не живуть за моральними законами, не прагнуть 

досягти високих цілей. І тому виховання людини, яка б протистояла економічним 

труднощам, духовній деградації, моральному та фізичному виснаженню має на 

себе взяти школа. Авжеж школа – це той єдиний осередок, який зможе вплинути 

на учня духовно. 

Проблема формування духовності учнів – одна з головних проблем нашої 

держави. Тому, що успішний розвиток демократичних процесів в Україні 

залежить від багатьох умов, серед яких провідне місце посідає духовне 

відродження громадян, гармонізація соціального життя нації. Адже саме 

духовність надає надзвичайності усім психічним характеристикам людини. 

Духовність – творча спрямованість, наснага, енергія людини. Особистість 

має право на самостійність, на індивідуальність. Однак для пробудження і 

подальшого духовного розвитку індивіда потрібно створити відповідні умови. І 

питання це – надзвичайно важливе, оскільки духовність визначає спрямованість 
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усіх розумових, емоційно-чуттєвих, вольових якостей людини, її здатність до 

самоусвідомлення себе, як особистості. 

Одним із основних завдань сучасної школи є формування у дітей 

загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них – доброта, любов 

до ближніх, повага до навколишніх. Сьогодні стає очевидним, що будь-які 

порушення або відсутність культури поведінки, її моральних норм, негативно 

відбиваються на моральному та емоційному стані суспільства, його фізичному та 

психічному здоров’ ї. 

У роботі з духовно-морального виховання важливим орієнтиром є 

особистісний підхід, який найефективніше реалізується за умов побудови 

виховного процесу на основі суб’єкт-суб’єктних взаємин вихователя і вихованців. 

Тільки в їхній органічній єдності можна виховати людину з високими 

моральними переконаннями, що досить чітко простежується у досвіді В. О. 

Сухомлинського, який прагнув того, щоб уже в молодших школярів за допомогою 

слова вчителя, прикладу в дитячій душі утверджувалися моральні цінності, які 

існували протягом тисячолітньої історії народу. Розкриваючи суть моральних 

цінностей на конкретних прикладах у своїх творах для дітей, педагог-гуманіст 

розвивав і збагачував духовне життя дитини. 

Кожному вихователю, на мій погляд, необхідні знання трьох ступенів 

морального виховання. На першому ступені відбувається засвоєння початкових 

правил поведінки, розвиваються моральні почуття; на другому – формуються 

етичні поняття; на третьому – виробляються моральні переконання, стійкі звички 

поведінки, продовжується розвиток моральних почуттів. Ступені морального 

виховання не завжди збігаються з віковими ступенями розвитку, тому й 

особливістю духовно-морального виховання має стати одночасне, а не почергове 

формування духовно-моральних якостей, як єдності і взаємозв’язку свідомості, 

почуттів і поведінки. 

У процесі морального виховання важливими є розуміння наступних 

категорій. Моральна свідомість – одна із сторін суспільної свідомості, яка у 

вигляді уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює моральний бік 

діяльності учня. 

Моральні переконання – пережиті та узагальнені моральні принципи 

норми. Моральні почуття – запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного 

розвитку учнів. Моральні звички – корисні для суспільства стійкі форми 

поведінки, що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов. 

Моральна спрямованість – стійка суспільна позиція особистості, що формується 

на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість 

особистості в різних умовах.Також серед усіх найважливіших якостей вихователя 

– доброта, тому ніщо так не прихиляє школярів до вихователя, як його щира 

доброта. Вона позитивно впливає на формування моральних поглядів та 

переконань школярів. Систематичне духовно-моральне виховання діти дістають у 

школі. Зміст і завдання його визначаються любов’ю до Батьківщини, 
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колективізму і непримиренності до порушень громадського обов’язку. Початок 

шкільного навчання серйозно позначається на розвитку психіки дитини, її 

особистості. Під впливом навчання і виховання змінюється поведінка учнів, 

збагачується їхній соціальний досвід, формується свідоме, відповідальне 

ставлення до своїх обов’язків. У навчально-виховному процесі , я вважаю, що 

духовно-моральне виховання тісно пов’язане з навчанням, але в деякій мірі вони 

незалежні одне від одного. Людина може мати визнання, вміти працювати, але в 

плані духовності та моральності бути не розвиненою. На мою думку, основним 

завданням вихователя є зробити безцінні моральні багатства людства особистим 

здобутком кожної дитини. 

У своїй роботі прагну до народження доброти в серці кожного учня, бо 

переконана, що лише добро вміє захищатися. Надзвичайного значення у 

вихованні особистості приділяю формуванню духовності, яка є мірилом її 

людської цінності, суспільної значущості. 

У своїй практичній діяльності керуюсь розумінням духовності великим 

педагогом-гуманістом В.О. Сухомлинським, яке він розкриває так: «.... ми 

включаємо в поняття «духовний світ», «духовне життя» такий смисл: сфера 

духовного життя людини – це розвиток, формування і задоволення її моральних, 

інтелектуальних та естетичних запитів і інтересів у процесі активної діяльності. 

Духовність – осмислення особистістю гуманістичного сенсу цілей власного 

життя, людської життєдіяльності загалом". Таке осмислення дає змогу збагнути 

високу мету, задля якої живе людина, відчути власну неповторність, усвідомити 

відповідальність за все, що вона робить, зрозуміти, "що життя – це постійна, 

невідступна боротьба зі злом в ім’я перемоги добра на землі". 

Працюючи зі своїм класом, завжди ставлю перед собою три основні 

завдання щодо формування морально-духовних цінностей дітей: 

• формування морально-духовних звичок, передусім звички 

поступитися власними інтересами, якщо треба віддати свої сили в ім’я 

добробуту іншої людини; 

• виховання моральної звички в саморозумінні, емоційному 

переживанні й самооцінюванні власних вчинків, особливо тих, які 

відображають ставлення до своїх рідних, близьких, праці; 

• розвиток педагогічних основ духовно-моральних звичок та рис. 

Формування морально-духовних цінностей розглядаю як шлях від поняття 

до переконання, що включає виховання моральних почуттів, ідеалів, знань, 

вчинків, звичок. 

Особливого значення у вихованні духовності особистості учня приділяю 

формуванню моральної культури. Вивчаючи з дітьми азбуку моральної культури, 

намагаюсь використовувати методи роз’яснення, переконання, повчання, 

спонукання до діяльності. В класі проводим бесіди: «Не забувай, що кожний твій 

вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують», «Знай, 

що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна», «Перевіряй свої вчинки, 
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запитуючи сам себе: чи не робиш ти зла, незручності людям?», «Роби все так, щоб 

людям, які тебе оточують, було добре». 

Мій досвід дозволив зробити висновок про те, що успіх виховних дій 

вихователя залежить від того, що знає вихованець про самого себе, і головне, щоб 

саморозуміння було з погляду моральних цінностей суспільства і власної 

життєвої позиції. В емоційному переживанні самого себе вбачаю повагу до 

самого себе і почуття власної гідності. 

Я вважаю, що справжнє виховання – це самовиховання. Саме в процесі 

самовиховання людина свідомо виявляє і позитивно трансформує свої 

індивідуальні риси. Критерії ефективності виховного процесу співвідносяться із 

здатністю учня самостійно продовжувати процес самотворення. Ефективним 

засобом залучення учнів до самовиховання у сучасних умовах вважається 

привернення уваги дітей до таємниць і духовних скарбів свого внутрішнього 

світу, до духовних цінностей. Першим кроком формування духовних цінностей 

можна розглядати самопізнання. 

Багато важливих рис духовного світу дитини, її морального обличчя 

закладається в початкових класах. Саме тут дитина отримує основи знань, тут 

формується і розвивається особливості її характеру, волі, моральності. Якщо у 

вихованні дитини в початкових класах будуть якість огріхи, то ці вади, навіть 

якщо вони не помітні в початкових класах, обов’язково проявляються пізніше. 

Сутність процесу виховання підростаючої особистості я вбачаю у 

культивуванні сердечності, адже виховання серця – це цілий світ турбот і тривог, 

про які ми, дорослі, ніколи не повинні забувати. Я бачу своє найголовніше 

виховне завдання в тому, щоб у дитячій душі стверджувалися співчуття, жалість, 

доброта до всього прекрасного, що є в світі, і насамперед до людини. Саме 

чуйність, піклування, емпатія і складають систему добрих почуттів, які в своїй 

єдності являють собою сердечність. 

Становлення сердечності перш за все має стосуватися всього живого на 

землі – рослин, тварин, людей. Щоб запобігти безсердечності, ми виховуємо дітей 

у дусі сердечної турботи, неспокою про живе і красиве, про рослини, про квіти, 

про птахів, про тварин. Дитина, яка бере близько до серця, що в зимову холоднечу 

синичка беззахисна, і рятує її від загибелі, оберігає деревце, ця дитина ніколи не 

стане жорстокою, безсердечною і щодо людей. Найважливіше завдання 

вихователя у вирішенні проблеми духовно-морального виховання полягає у 

формуванні людини-патріота, людини-громадянина. Уже учень початкової школи 

повинен глибоко усвідомлювати, що наша Батьківщина – це Україна. Діти 

повинні знати все про свою рідну землю, про її звичаї, традиції, національну та 

державну символіку, минуле та сучасне свого краю. 

На виховних заходах у своєму класі, зацікавлюю щоб учні брали активну 

участь у його підготовці та проведенні: добирали яскраву наочність, підбирали 

вірші , готували костюми, розучували пісні. 
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Багато уваги в позакласній роботі приділяю вихованню у школярів 

загальнолюдських якостей: чесності, правдивості, щирості, толерантності та ін. 

Для прикладу наведу виховний захід на тему «Твоя активна життєва позиція». 

Життєве кредо: «Чесність і справедливість. Щирість і щедрість». 

Мета заходу: закріплювати уявлення учнів про моральні цінності людини; 

розширити змiст понять чеснiсть i правдивiсть; навчити розпiзнавати цi моральнi 

явища; формувати вміння оцінювати власні вчинки та вчинки товаришів; сприяти 

вихованню в учнів чесності і справедливості, щирості і щедрості. Робота з 

духовно-морального виховання дитини – процес систематичний. Слідкую за тим, 

щоб діти, систематично отримуючи моральні знання і уявлення, опинялися в 

життєвих ситуаціях, які б сприяли емоційному переживанню отриманих знань, їх 

усвідомлення і закріплення. Як відомо, знання моральних норм і правил ще не є 

гарантією вихованості. 

Щоб досягти їх свідомого виконання, потрібне тривале вправлення в 

різноманітних видах спеціально організованої діяльності: суспільно-політичній, 

трудовій, художній, спортивній тощо. Такі методи стимулювання дитячої 

діяльності, як гра, змагання, створення громадської думки, допомагають долати 

недоліки, виробляти свідому дисциплінованість, заохочувати дітей до сумлінного 

виконання обов’язків. 

При цьому я прагну, щоб виховна робота приваблювала дітей змістовністю 

та емоційністю, викликала в них інтерес і активність, заохочувала до самоаналізу, 

самооцінки. Для досягнення поставленої мети я намагаюсь урізноманітнювати 

виховні заняття, проводячи їх у формі: бесіди «Культура поведінки у школі», «З 

добрим водися, а лихого стережися», «Твої обов’язки в сім’ ї», «Кого можна 

назвати справжнім другом». 

Отже, духовно-моральний розвиток особистості – процес, що триває 

протягом усього її свідомого життя. Виховання – це друге народження. Я глибоко 

переконана, що справжнє виховання полягає в тому, щоб моральний ідеал добра, 

правди, честі, духовної праці жив у кожному юному серці, утверджувався в 

активній діяльності як невід’ємна частина власного єства, власної думки, 

почуттів, намірів. Сьогодні така освітня ідея стає домінуючою, бо проголошує 

людину найвищою цінністю суспільства, пропонує шляхи і принципи виховання 

особистості, здатної до активної творчої діяльності, саморозвитку і 

самовдосконалення. 
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Вплив духовності на діяльність особистості і виконання нею 
моральних принципів суспільства 

 
Пурдик Лариса Петрівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Моральність, чисті помисли, культура буття, проникливе ставлення до віри, 

милосердя, доброта, турбота про розвиток мови і народних звичаїв – ось неповний 

перелік понять, які стали основою системи виховної роботи. 

Протягом багатьох років ми працюємо над проблемою виховання у дітей 

етичних, естетичних, моральних якостей, формування в учнів потреби до 

самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення на основі осмислення 

величезного пласту духовної культури нації.  

Нинішнє покоління жителів планети має виконати особливу місію – гідно 

перейти з епохи раціоналізму до епохи духовності, подолати кризу духу як 

найстрашнішу кризу людини й людства. 

Як вважає більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників, без культу 

духовності людство загине. 

Що таке духовність? Це спосіб розбудови особистості, це образно кажучи, 

зустріч із самим собою – своєю душею, внутрішнім «я». Це вихід до вищих 

цінних інстанцій формування, конструювання особистості. 

Людина духовна ніколи не втомиться шукати істину, сенс життя, ніколи не 

стане рабом обставин, навчиться розрізняти добро і зло, красу і потворне. 

Акумулятором духовності мають виступати релігія, мораль, наука, мистецтво, 

культура. 

Важко виховувати своїх дітей, а дітей чужих – ще складніше. Приходять 

учні з різних сімей, з різним інтелектуальним рівнем розвитку, належать до різних 

соціальних груп, мають неоднакові житлові умови, але ж завдання педагога 

виховувати у дитини людяність, навчити спілкуватись в колективі, розвивати 

почуття доброзичливості, поваги до інших. Це важливе завдання, але й 

найпотрібніше й найважливіше у нашому житті. 

Протягом багатьох років я працюю в цій школі і весь час спостерігаю та 

аналізую навчання дітей, участь їх у гуртках, допомагаю у підготовці до різних 

заходів. Але з часом я помітила і прийшла до висновку, що прагнення до хороших 

оцінок і участь у змаганнях це не саме головне в житті учня. Я звернула увагу на 

те, що в стосунках між дітьми немає щирості, поваги. Це дуже важливі якості, без 

яких людина не може називатися справжньою людиною. Наші діти ростуть у 

суспільстві, де на превеликий жаль , останнім часом змінились орієнтири майже у 

всіх галузях. Слово «людяність» перестало бути актуальним. Хаос, бандитизм, 
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теракти, наркоманія, бездуховність – яскраві ознаки нашого часу. Постає 

запитання: як же на цьому фоні працювати з дітьми? 

Мета педагога – навчити дітей орієнтуватися, розбиратися, в дуже непростих 

життєвих ситуаціях. Крім того, я сама мама, і мені зовсім не байдуже, в яких 

умовах росте і моя дитина. Мене турбує майбутнє моїх випускників, яких я 

випускаю в самостійне життя, якими вони будуть людьми, як складеться їхнє 

життя. А діти наші ростуть і те, що посієм, те й отримаємо у старості. Інколи 

самому неможливо правильно оцінити ситуацію, зробити вдалі висновки і 

пояснити це дітям. 

Відповідно до вікових особливостей розроблено виховні завдання на 

кожному етапі їхнього становлення. Використовуючи різні методичні підходи, 

форми виховної роботи, які дозволяють розвивати думку учня, його почуття. 

Дуже важливо навчитись розуміти світ переживань учня, відчути емоційний стан 

дитини і відгукнутись на нього. Для цього використовуємо різні форми роботи: 

анкетування, тестування, аналіз і обговорення практичних ситуацій. 

Починаючи з 6-го класу ми часто розмовляємо з дітьми на теми: «Правила 

поведінки в різних місцях». Дітям активно обговорюють і їм подобаються такі 

бесіди. Вони створили свої правила поведінки, добре розрізняють погане і добре. 

Дітям взагалі подобаються серйозні, «дорослі» розмови, справи. Наприклад, в 

диспуті «про добро і зло», вони швидко і точно розпізнавали ці два поняття на 

прикладах з життя.  

Багато різноманітних екскурсій ми провели з дітьми протягом трьох років, 

але першою екскурсією у нас була поїздка до міста Києва, у музей Великої 

Вітчизняної війни. Метою поїздки було бажання побачити дітей в позашкільних 

умовах, в столиці, на природі. Один – байдужий, інший – захоплюється. Я дала їм 

можливість побути на самоті з собою. Кожен раз коли зявлялася можливість 

побути поза межами школи я спостерігала за ними.  

Перебування за межами школи допомагає зрозуміти свій духовний світ, 

сильніше, можливо, пережити почуття провини за якісь вчинки, відчути 

прагнення до моральної висоти. Діти багато думають про зв’язки з оточуючим їх 

світом. Але щоденно вони зайняті різними обовязками. Їм немає часу побачити 

красу природи, поміркувати про неї, про те , яку велику перетворюючу силу вона 

має. Важливо поступово демонструвати вплив краси природи на духовне життя. 

Спочатку ми визначаємо, як природа задовольняє прагнення людини до приємних 

переживань. Краса природи спонукає людину до пильного спостереження, 

розвиває у дітей уявлення , пам’ять. Трохи пізніше була проведена виховна 

година на тему: «Думи про рідну природу», де діти думали і висловлювали свої 

враження. 

Виховання духовності тісно повязане з естетичним вихованням. Вихователь 

намагається допомогти дітям визволитися від одностороннього сприймання 

прекрасного в мистецтві або природі, в спілкуванні з людьми. Не можна забувати, 
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що далеко не всі діти вміють творчо сприймати мистецтво і дійсність, результати 

суспільної праці і свої власні підсумки. 

Звичайно, без тісного спілкування з батьками будь-яка робота не буде 

плідною. Батькам не байдуже, якими будуть їхні діти, з ким вони товаришують. 

Проводили збори з батьками на теми: «Як пережити цей перехідний вік», «Ваш 

стиль спілкування з дитиною», «Що порадити дорослому синові, доньці» тощо. 

Зріднили з батьками і такі форми роботи, як «Коло», де батьки 

висловлювали свої думки, ділилися проблемами, всі разом шукали вихід із різних 

ситуацій. 

На батьківських зборах осмислювали мету, методи і завдання виховання 

своєї дитини. Батьки відчували, що до їхніх дітей ми не байдужі, і з радістю йдуть 

на зустріч, а це головне. 

Зараз мої учні закінчують 7-й клас, але через декілька років вони закінчать 

школу і досягнуть віку вступу в самостійне життя , вже зараз я намагаюся більш 

глибше допомогти їм розбиратися, контролювати свій внутрішній стан, навчити 

відповідати не тільки за свої вчинки, але й за думки. Необхідно висвітлити такі 

категорії як: людина і світ, любов і ненависть, совість і заздрість. В цьому 

допомагають такі форми роботи як бесіди, ділові ігри, «круглі столи», диспути. 

Разом з дітьми вчимося і ми, дорослі. 

Таким чином, ми робимо гарну справу – справу виховання нового, більш 

чистого покоління.  
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Талант – це унікальний дар 
 

Савенко Тетяна Володимирівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст 

 

Талант – це унікальний дар, даний людині Богом чи успадкований від 

батьків. Це уміння робити щось з особливою майстерністю, філігранно, краще від 

інших. Психологи стверджують, що немає не талановитих людей, потрібно тільки 

вчасно виявити і розвинути обдарування. І тоді неодмінно людина 

почуватиметься щасливою. Дуже часто талант відіграє вирішальну роль у долі 

людини. Згадаймо хлопчика-сироту, який, завдяки своєму природному таланту до 

малювання, зміг вирватися із кайданів кріпацтва і стати студентом Петербурзької 

академії, а згодом – Великим Кобзарем, пророком українського народу. Народна 

мудрість стверджує, що під лежачий камінь вода не потече. Звичайно, природний 

талант потрібно розвивати, удосконалювати. Доречним прикладом є творчість 

відомої української художниці Катерини Білокур. Картини, створені 

неосвідченою селянкою, яка через хворобу майже ніколи не залишала батьківську 

хату, стали окрасою виставок у Парижі й Торонто, поповнили художні колекції 

істинних прихильників мистецтва. Народна майстриня за допомогою пензля 

дарувала людям квіти, цим самим утверджуючи ідею безсмертя краси. Творіння 

талановитих людей не підвладні часу. Згадаймо лише неперевершеного майстра 

ренесанської епохи Леонарда да Вінчі. Його унікальний науково-творчий 

доробок, утверджував силу людськой думки.  

Талановитий художник, скульптор, архітектор, інженер-механік, кожного 

дня невпинно працював над собою, удосконалюючи свою творчу майстерність. 

Нерозуміння,засудження з боку тогочасного суспільства,незламало дух великого 

митця, а навпаки дало потужний поштовх для ровитку творчих та науково-

технічни напрацювань великого майстра.  

З усього сказаного можна зробити висновок, що для справжнього таланту не 

важливо, де він знаходиться. Головним є бажання і прагнення реалізувати цей 

дар, спрямувати його на радість і щастя людям! 

«Талант – це 95 % поту, завзятості, наполегливої щоденної праці над собою! 

І лише 5% натхнення, яке дароване Богом». В процесі творчої і педагогічної 

діяльності через мої руки пройшли сотні дітей різного віку, різного соціального 

становища. Кожного дня я маю унікальну можливість спостерігати, як ростуть і 

розвивають свій талант мої учні. Як вони долають перші творчі невдачі, як 

вчаться бачити і розуміти цей світ під кутом творчості. У памяті спливають перші 

перемоги над собою, нелегким і тернистим є шлях особистості до розвитку 

таланту. Талант, як цінне зерно, яке кожен сіє на ниві власного життя. Лише в 
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руках умілого господаря в результаті тяжкой праці і надзусиль людина може 

досягти успіху, розвинути свій унікальний дар, який дарований небесами.  

Якже розкрити здібності дитини, розвити її талант?  

Поради батькам (з особистого творчо-педагогічного досвіду): 

1. Завжди підтримуйте дитину в її бажанні робити щось нове. Вчіть її, і 

вчіться разом з нею. Здібні діти часто страждають від самотності, так як вони 

вміють робити те, що не вміють робити інші. Допоможіть вашій дитині знайти 

друзів за інтересами. Віддавайте дитину в спеціалізовані гуртки, для того, щоб він 

міг розвивати свій талант, а також придбав нових друзів, що володіють такими ж 

здібностями. 

2. Даруйте вашій дитині ласку і любов. Поважайте його захоплення – вони 

для неї дуже важливі. Вселяє віру в те, що у нього все вийде, якщо докласти 

досить зусиль і не здаватися. Завжди допомагайте їй, коли у неї не виходить щось 

зробити і вона просить вашої допомоги. 

3. Частіше хваліть свою дитину за її досягнення – похвала стимулює 

подальший розвиток здібностей. І головне: займайтеся разом з нею, цікавтеся тим, 

що вона робить. Коли дитина бачить, що батьки розуміють її і підтримують у 

всьому, здібності починають активно розвиватися, досягають свого піку. 

Здібна дитина досягає успіху в житті лише завдяки підтримці з боку батьків і 

педагогів,правильному розвитку своїх здібностей. На цьому етапі важливе 

самовираження. Батькам необхідно постійно розвивати талант своєї дитини, 

цінувати її вміння і пишатися ним. Зробіть все необхідне для того, щоб талант 

дитини розкрився по максимуму, допомагайте його розвивати. 

Практично у кожної людини є здатність робити щось краще за інших, 

головне, вчасно її помітити і почати розвивати. Допоможіть своїй дитині стати 

генієм, спонукайте її до активного розвитку своїх талантів, і одного разу він скаже 

вам: «Спасибі!». 
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Активізація творчої діяльності ліцеїстів у царині мистецтва  
під час проведення позакласних заходів 

 
Свєшнікова Наталія Василівна, 

учитель музичного мистецтва 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Потенційна обдарованість притаманна багатьом дітям, проте актуальну 

обдарованість демонструє лише незначна їх частина. Обдарованість у певній 

діяльності може виникати стихійно й далі розвиватися за сприятливих умов або 

згасати за несприятливих.  

В останні десятиріччя у психологіїї з’явилося багато робіт, присвячених 

трагедії невиявлених або заблокованих навчальною системою талантів. За даними 

одного з відомих учених П. Торенса, понад третина дітей, відрахованих за погану 

успішність – обдаровані. 

При вивченні життєвого шляху видатних людей виявляється, що більшість із 

них мали у школі серйозні проблеми – не могли пристосуватися до умов 

навчання. Чому таке відбувається? Зрозуміти це допоможе висновок ученого Е. 

Фромма: «Якщо потяг до творчості не одержує реальної підтримки, виникає потяг 

до руйнування. Психологічне напруження таке сильне, що якщо людина не може 

поєднати себе зі світом в творчості, то зароджується спонукання до руйнаціїї»... 

Альтернатива одна – творити або руйнувати. 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» – профільний заклад природничо- 

математичного профілю. Отож, метою мистецьких заходів є профілактика стресів, 

розумового та емоційного перевантаження, можливість випробувати сили та 

отримати досвід особистих досягнень у різних видах діяльності.  

Наш ліцей, як гарна сім’я, сильний та неповторний своїми традиціями, які 

започатковуються, зберігаються і передаються. Невід’ємною частиною нашого 

шкільного життя є свята, фестивалі, концерти, квести, проекти, ювілеї, зустрічі, 

виставки, екскурсії, конкурси. Всі ці заходи — безмежне поле для творчої 

самореалізації учнів, вчителів та працівників нашого закладу.  

Хочеться виділити грані обдарованості учасників вищеназваних заходів у 

царині мистецтва. У нас співають класами, ансамблями, соло, дуетами, танцюють, 

грають на різних музичних інструментах, складають вірші, сценарії, влаштовують 

концерти на підприємствах, читають гумор, малюють, займаються прикладними 

мистецтвами. Хтось виступав епізодично, інші систематично, але всі щиро, 

проникливо, переконливо.  

Демократичні засади спілкування учнів з дорослими поклали початок 

спільним проектам. Мистецька канва ліцею розмаїта: свято Першого дзвоника, 

Посвята в ліцеїсти, День вчителя, Дні народження ліцею, осінні бали, Андріївські 

вечорниці, Миколаївські колядки, Новоріччя, День закоханих, вечори поезії, 



 393 

Тижні музики, Свято жінки, Дні самоврядування, свято Останнього дзвоника, 

Шевченківські читання. Жоден творчий захід не залишає нас байдужими, бо 

новизна, неповторність,оригінальність захоплюють і надихають. 

Учні та дорослі реалізують себе в різних амплуа: актори, ведучі свят, 

постановники, дизайнери, декоратори, сценаристи, співаки, костюмери, 

кліпмейкери, декламатори, танцюристи, інтерв’юєри і виконавці-

інструменталісти, звукорежисери. Дехто проявляє себе в декількох ролях. 

Мистецько-музичний простір ліцею щедро заповнений творчістю 

індивідуальностей, які ділились і продовжують ділитися своїми талантами.  

На мистецьких скрижалях ліцею імена директора Коміренка Михайла 

Митрофановича, який декламує вірші, співає в дуеті з комірницею Новіченко 

Н.М, з учнями; вчителя математики Кукурузи О.В. – піаніста, гітариста; 

Соловйової Н.М – співачки й поетеси; Коміренко З.М. – активної учасниці 

квартету «Натхнення». 

Для переважної більшості артистів сцена рідного закладу – перша сходинка 

до творчих злетів. Багато учнів продовжують сценічні мистецькі традиції, 

розвиваючи та удосконалюючи свій талант. А ми вчителі – наставники, безмежно 

раді та горді за своїх вихованців, серед яких Дубас М., Хилінська В., Степанюк С., 

Шаравара Н., Ярошенко Б., Прокопюк Б., Присяжнюк Н., Юшко В., Коміренко Н., 

Кучмей Н., Станчук А., Ткаченко Л., Філіпов В., Грицюк Я., Мельничук С. Серед 

нинішніх учнів найчастіше чуємо і бачимо М. Гончарук, В. Сідько, Д. Гніздицьку, 

О. Буряк, Н. Ніколаєнко, Е. Харченко, Я. Чумака, М. Дзюбук, Д. Кушпія, А. 

Веселого, В. Пероганич. 

Зустрічі з випускниками завжди повертають нас емоційно в цікаве минуле та 

надихають на подальшу натхненну працю з пошуку та відкриття нових імен 

творчо обдарованих ліцеїстів. 

І я пишаюсь причетністю до пошуку, розвитку, самореалізації та 

самопрезентації обдарованих особистостей.  
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Формування засад культури поведінки та здорового способу 
життя учнів в позакласній роботі  

 
Олейнюк Алла Василівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Ліцейські роки – пора інтенсивного формування особистості, становлення 

свідомого «Я». У цей період у людини закладаються усі ті якості, особливості, які 

потім усе життя визначатимуть її світосприйняття, характер мислення, творчі 

здібності, реакцію на все оточуюче, вчинки, поведінку. Особистістю людина стає 

не відразу, вона визріває поступово, і в її формуванні бере участь багато чинників. 

Нинішні реалії вимагають переходу від пріоритетної цінності знань до 

пріоритетності індивідуального досвіду дитини, до пошуку шляхів формування її 

життєвих компетенцій. Особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та 

освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, 

розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості. 

Вчитель у стінах навчального закладу моделює майбутнє суспільство, а ми 

прагнемо до суспільства успішних, творчих людей, тому необхідно своєчасно 

«вловити», «розпізнати» тонку грань перетворень у свідомості дитини і 

допомогти їй у перших кроках на шляху до самоствердження. 

Майбутнє України – за поколінням, котре сьогодні в шкільних стінах 

опановує життя, якість якого залежить від рівня сформованості життєвої 

компетентності. 

Працюючи вихователем ліцею-інтернату природничого напрямку, що має 

свою специфіку та структуру, поєдную роботу з роботою класного керівника, 

намагаюся використати всі можливості виховного простору нашого закладу для 

створення у навчальній групі сприятливих умов, що формують особистість 

дитини, будують її індивідуальну траєкторію розвитку. Керуючись у своїй роботі 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді», Конвенцією ООН про права дитини, Наказом Міністерства 

освіти та науки молоді і спорту України від 31 жовтня 2011 року №1243 «Про 

основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті та новими концептуальними підходами до виховання дітей, підлітків і 

молоді у національній системі освіти, спрямовую свою діяльність на становлення 

ліцеїстів як особистостей, щоб у дорослому житті кожен з них зміг досягнути 

успіху, бути професіоналом, мати навички лідера, жити в згоді із собою та 

іншими, визнавати цінність кожної людини. 
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Щоб створити справжній колектив, у якому кожен розуміє іншого, 

допомагає один одному, співпереживає або принаймні намагається зрозуміти, 

потрібно почати роботу із вивчення кожного ліцеїста. 

На початку навчального року мною ретельно вивчаються особові справи 

ліцеїстів, проводяться індивідуальні бесіди з кожною дитиною, зустрічі з їхніми 

батьками. Тісно співпрацюю з адміністрацією нашого закладу, вчителями, якими 

займаються ліцеїсти моєї групи, обов’язково відвідую уроки. Вивчаю нахили молодої 

людини, її ставлення до обраного напряму, мотивацію на досягнення успіху, прагнення 

до перемог. Узагальнивши отриману інформацію, свою діяльність планую таким 

чином, щоб, зберігаючи індивідуальність, унікальність кожного вихованця, навчити 

дітей жити в новому колективі, ефективно взаємодіючи, привчаючись робити те, що 

потрібно, а не те, що забажається, поступово набуваючи досвіду самостійних рішень та 

дій, загартовуючи свою волю, характер, різнобічні моральні уявлення, майбутнє у 

спорті, професії, у житті взагалі. 

Організовуючи діяльність дитячого колективу відповідно до нормативно-

правових документів, що сьогодні діють в освітньому просторі, головним 

завданням визначаю створення виховного середовища, яке б сприяло розвитку 

особистості ліцеїста, його громадянської, соціальної активності. Розроблена мною 

програма виховної роботи «Сходинки» – це цілісна система, де прослідковується 

взаємодія всіх виховних засобів, здійснюється систематичний вплив на 

свідомість, поведінку ліцеїстів, реалізується творчий потенціал спортивно 

обдарованої молоді. 

Уся моя діяльність у групі супроводжується моніторингом виховної роботи 

на діагностичній основі. На початку та в кінці навчального року проводжу 

діагностичні дослідження ліцеїстів, здійснюю моніторинг, щоб визначити 

результативність та дієвість виховного процесу. Тільки на основі ритмічної 

прямої і зворотного зв’язку, достовірної інформації я можу ставити конкретні 

завдання, здійснювати правильні рішення, забезпечувати їх практичну реалізацію. 

На мою думку, актуальним у сучасному суспільстві є виховання в молодого 

покоління громадянської свідомості та духовності, що являються невід’ємними 

складовими формування особистості, які тісно пов’язані між собою. Виховання 

любові до своєї землі, історії, мови, культури свого народу – це виховання в дусі 

національних пріоритетів, національної самосвідомості як органічної частини 

загальнолюдських цінностей. Проведення годин спілкування «Мій рідний край у 

незалежній Україні», «Незалежна Україна – спільний дім її громадян», усних 

журналів «Державна та народна символіка», «Українцями ми народилися, 

інтелектуальної гри «Всім серцем любіть Україну свою», гри-вікторини «Великі 

українці» сприяє вихованню у ліцеїстів поваги до національних символів, 

формуванню почуття власної гідності, гордості за свою державу. Народознавчі 

свята «Без верби і калини нема України», «Від святок зимових до Зелених свят» 

дають можливість ознайомитися з історією української культури та звичаями 

українського народу. Виховні бесіди на тему: «Права дітей і неповнолітніх», 
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«Декларація прав людини – права та обов’язки» – сприяють підвищенню рівня 

правової культури та попередженню правопорушень. 

 На початку навчального року серед ліцеїстів моєї групи було проведено 

анкетування на тему «Здоровий спосіб життя – запорука успіху суспільства», 

результати якого виявили, що не всі ліцеїсти усвідомлюють цінність власного 

життя і здоров’я. Після проведення бесід та тренінгових занять: «Бути здоровим - 

престижно», «Твій вибір, твоя відповідальність», «Здоров’я у кожен дім», 

«Спокус безліч, а здоров’я одне», «Вплив нітратів на людський організм», що 

сприяли у ліцеїстів формуванню навичок здорового способу життя було 

проведено повторне анкетування, яке показало, що у значної частини ліцеїстів 

групи зріс рівень усвідомлення цінностей власного життя.  

Результатом сформованості здорового способу життя ліцеїстів є культура 

здоров’я як інтегративна якість особистості і показник вихованості, що забезпечує 

певний рівень знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення 

здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки вихованців 

стосовно здоров’я власного та оточуючих. 

Для активізації пізнавальної діяльності ліцеїстів у своїй роботі 

використовую наочність і ТЗН. 

Великого значення у своїй роботі надаю розвиткові індивідуальних творчих 

здібностей кожного ліцеїста. Крім індивідуальних бесід та годин спілкування з 

вихованцями, проводжу майстер-класи: «Квілінг – кучері з паперу», «Коса – 

дівоча краса», «Дивовижні метелики». 

Інноваційна діяльність – це життєва необхідність для перспективи розвитку 

особистості. Для того, щоб компетентно допомогти ліцеїстам організувати свою 

діяльність, сама постійно вдосконалююсь, підвищую свій професійний рівень, 

займаючись самоосвітою, вивчаю та використовую у своїй роботі надбання 

педагогів-новаторів. 

У своїй роботі з ліцеїстами використовую сучасні виховні технології, які 

приносять радість і користь колективу. 

Технологія колективних творчих справ стимулює бажання ліцеїстів жити 

активним життям, спільно не тільки виконувати, а й планувати, готувати, 

реалізовувати та оцінювати виконану справу. Презентація групи на рівні ліцею, 

участь у ліцейській виставці «Плекаймо обдарованість», конкурсно-розважальних 

програмах «Королева ліцею», «Містер ліцею», Дні іменинника – ці заходи є 

яскравою частинкою життя колективу. Варто відзначити, що проектна діяльність 

є не лише цікавою формою роботи, а й життєвою практикою вихованців, яка дає 

реальне відчуття власних досягнень, самореалізацію. Бажання бути учасником 

цікавої пошукової роботи викликає в ліцеїстів потребу самостійно розібратися у 

проблемі, віднайти й використати потрібну інформацію. Кульмінацією роботи над 

пошуково-пізнавальними проектами є участь ліцеїстів, представлення і захист їх 

проектів : «ГМО: глобальний біологічний експеримент», «Користь та шкідливість 

жувальних гумок», «Мобільні телефони: користь і шкода». Такий вид діяльності 
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формує у вихованців уміння критично мислити, всебічно розглядати проблему та 

робити власні висновки. 

Поетапне включення ліцеїстів в різноманітні сфери життєдіяльності групи та 

спілкування з однолітками сприяє формуванню таких умінь, як уміння приймати 

нестандартні рішення, творчо мислити, бути комунікабельним та працювати в 

команді. Я переконалася, що використання методу проектів дає можливість 

створити для вихованців реальну діяльність, у якій вони діють, пізнають і 

набувають соціального досвіду. 

Важливим чинником особистісно орієнтованого виховання є родинна 

педагогіка. Оскільки ставлення батьків до потреб виховання не є однозначним, я 

намагаюся відповідно будувати свою співпрацю з ними так, щоб допомогти 

дитині зберегти душевний комфорт в умовах родини і навчальної групи. Мною 

розроблена та впроваджується програма по роботі з батьківською спільнотою 

«Сім’я - ключ від щастя», завдяки якій формується продуктивна, цілеспрямована 

взаємодія, доброзичливість і повага, підвищується рівень культури спілкування 

дітей і батьків, розповсюджується кращий досвід сімейного виховання. Так на 

родинному святі про вишиті рушники «Доля на рушникові» був представлений 

родовід ліцеїста, у сім’ ї якого жінки здавна займались ткацтвом та вишивкою. 

Доброю традицією стало організація та проведення Свята матері. Батьки групи є 

активними співучасниками великого творчого процесу виховання всебічно 

розвиненої, гармонійної особистості дитини. 

Багато часу приділяю вдосконаленню своєї професійної майстерності, 

методичній роботі. Цікаво і результативно проходять семінари-практикуми, 

круглі столи, ділові ігри, тренінгові заняття. 

Приймаю активну участь в організації та проведенні занять педагогічної 

практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів інтернатних 

закладів Київщини. 

Працюючи в творчій групі вихователів «Формування засад культури 

поведінки та здорового способу життя», брала участь в семінарах з морального і 

превентивного виховання учнів «Майбутнє починається сьогодні», який 

проводився Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний 

проект «Твоє здоров’я в твоїх руках». 

Починаючи описувати власний досвід роботи, я ще не знала, яким буде його 

закінчення … І раптом: «Еврика!». В своїй педагогічній діяльності я знайшла те, що 

шукала, з чого починала свій педагогічний шлях: «Щастя!». Адже немає більшого 

щастя, насолоди, ніж – підводити підсумки своєї праці, пишатися здобутками та 

перемогами вихованців, в серцях яких не згасає прагнення долати перешкоди і 

наполегливо здійматися на найвищі вершини слави, які своєю працею поповнюють 

«скарбницю» визначних здобутків не лише ліцею, а й держави. 

Нині, коли відбувається активний розвиток демократизації держави, 

громадянське виховання є одним із найважливіших завдань, які розв’язує система 

освіти. Формується національна демократична держава, і однією з передумов її 
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існування є лояльний до держави громадянин, що дотримується демократичних 

цінностей та настанов у своїй поведінці. 

Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для педагогічної 

еліти України. Такі відомі українські діячі, як В. Антонович, М. Драгоманов, М. 

Грушевський, С. Русова, І. Огієнко, Г. Ващенко, Б. Грінченко, А. Макаренко, 

В.Сухомлинський та багато інших, звертали увагу у своїх роботах на особливе 

значення формування громадянської свідомості підростаючої особистості. 

Так, наприклад, М. Грушевський (1866-1934 pp.) у своїй книжці «На порозі 

нової України», яка була написана після проголошення IV Універсалу, пише про 

політичний ідеал розбудови Української незалежної держави (яким, до речі, 

керувався у своїй діяльності). Чільне місце у цьому ідеалові посідає образ 

громадянина України, його громадянських доброчинностей. Для створення цього 

образу М. Грушевський звертається до досвіду античної демократії. Він вважає, що 

розбудова української демократичної держави не може увінчатися успіхом без 

культивування республіканського героїзму, спартанської простоти і благородства, 

непримиримого ставлення до протекціонізму й бюрократизму, до гонитви за 

розкошами і збагаченням за будь-яку ціну. Без сумніву, в цьому політичному заповіті 

М.Грушевського є багато чого, над чим варто замислитися й нашому сучаснику. 

Грушевський підкреслював, що українська демократія повинна дбати про укріплення 

ідеї української демократичної державності, її поширення в суспільстві, виховання у 

громадян почуття обов’язку перед нею як найвищого стимулу громадянського життя, 

який має об’єднати весь народ в однім пориві, долаючи партійні відмінності й 

розбіжності там, де зачинаються основні інтереси держави. 

Безперечно, у процесі громадянського виховання провідне місце належить 

освітній складовій, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі 

громадянськості. Це поняття об’єднує в собі громадянську, політичну 

соціалізацію та здатність долучати до цього процесу моральні цінності. 

Нині ми звертаємо увагу на те, що виховання громадянина має бути 

спрямоване передусім на розвиток патріотизму — любові до свого народу, до 

України. Важливою якістю українського патріотизму має бути турбота про благо 

народу, сприяння становленню й утвердженню України як правової, 

демократичної держави, готовність відстояти незалежність Батьківщини. 

З патріотизмом органічно поєднується національна самосвідомість 

громадян, яка ґрунтується на національній ідентифікації: вбирає в себе віру в 

духовні сили своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння 

осмислювати моральні та культурні цінності; історію, звичаї, обряди, символіку; 

систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням 

відповідальності перед своєю нацією. 

Сьогодні ми розглядаємо громадянське виховання як процес формування 

громадянськості, як інтегративної якості особистості, що дає змогу людині 

відчувати себе морально, політично й юридично дієздатною та захищеною. Воно 
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покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, залучати її до 

суспільного життя, в якому права людини є визначальними. 

Відомий український педагог В. Сухомлинський перший (за радянських 

часів) звернувся до громадянського виховання як до головної педагогічної 

проблеми. У1970 році вийшла його книжка «Народження громадянина», де 

формування громадянськості розглядається на основі людяності, гуманізму. 

Першочерговою умовою формування рис громадянина педагог вважав 

організацію емоційно насиченого, діяльного (з трудовою основою) життя школи, 

розвиток громадянської активності кожного індивіда в контексті діяльного життя 

шкільного колективу. Він визначив підлітковий вік як особливо важливий для 

формування громадянина і твердив, що риси громадянина виховуються безліччю 

впливів педагогічного характеру й некерованими соціальними впливами. 

Сухомлинський підкреслював, що задовго до повноліття наш підліток має 

жити громадянськими думками й сприйманнями. Справжнє громадянське 

виховання, на думку педагога, у процесі навчання починається там, де думка 

надихає, пробуджує й утверджує прагнення до морального ідеалу. 

Вважаємо, що вчителі української літератури, використовуючи творчу 

спадщину видатних національних діячів – І. Франка, І. Нечуя-Левицького, П. 

Мирного, М. Старицького, Л. Українки та багатьох інших, повинні спрямовувати 

нашу молодь на вибір громадянсько-національних цінностей (який має 

відбуватися свідомо й неупереджено). Наші діти, відчуваючи себе громадянами 

демократичної держави, обов’язково будуть дбати про її національну та 

соціально-економічну спроможність. 

Найважливішою складовою громадянської свідомості є моральність 

особистості. Вона містить такі гуманістичні риси, як доброта, увага, чуйність, 

милосердя, толерантність, совість, чесність, повага, правдивість, працелюбність, 

справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до своїх батьків, 

роду. Названі якості визначають культуру поведінки особистості. 

Значне місце в змісті громадянського виховання займає формування культури 

поведінки особистості, що виявляється в сукупності сформованих соціально значущих 

якостей особистості, що ґрунтується на нормах моралі, закону, вчинків людини. 

Культура поведінки виражає, з одного боку, моральні вимоги суспільства, закріплені в 

нормах, принципах, ідеалах закону, а з іншого — засвоєння положень, що 

спрямовують, регулюють і контролюють вчинки та дії людини. 

Сьогодні ми не маємо права не звернути увагу і на культуру спілкування, яка 

є одним з вирішальних чинників у налагодженні соціальних контактів. Вона не 

має нічого спільного з безкультур’ям (нечесність при передаванні інформації, 

грубість у спілкуванні, байдужість до співрозмовника та його проблем, тиск на 

партнера по взаємодії тощо). Висока культура спілкування — це гармонія 

професійних знань, комунікативних і морально-психологічних можливостей, які 

залежать від інтелектуально-культурних здібностей особистості, що перебуває у 

стані взаємодії. 
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Нині зростає роль морально-психологічного чинника в спілкуванні, оскільки 

моральність у контексті спілкування є виміром, який визначає поведінку людини, 

її ставлення до співрозмовника, манеру говорити, включає в себе її внутрішню 

потребу до здійснення моральних дій та вчинків. Компоненти морального 

здоров’я особистості (моральні переконання, якості, моральні звички, здібності, 

дії) виконують вищу регулюючу функцію у процесі формування навичок 

спілкування. Високий рівень моральної культури спілкування надає людині 

можливості не тільки свідомо та систематично долати негативні риси свого 

характеру, а й гуманізовувати стосунки з іншими. 

Звернемо увагу на те, що універсальне соціальне значення мають 

загальнолюдські принципи, норми і правила, означені поняттями «добро», 

«совість», «обов’язок», «честь», «гуманність», «справедливість», 

«відповідальність», «чесність». Необхідним компонентом, умовою ефективного 

спілкування є моральна задоволеність. Це означає, що, здійснивши моральний 

вчинок, людина відчуває особливе задоволення. Аморальний вчинок часто 

провокує депресивні переживання. Співучасть і повага до співрозмовника 

облагороджують людину, збагачують її емоційний світ. 

Сьогодні, на жаль, ми чуємо багато нарікань на те, що наші діти прерогативу 

віддають аморальному спілкуванню та негативному ціннісному вибору. Але 

задамо собі питання: що зробили ми особисто, щоб це не відбулось? Вважаємо, 

що спрямування підростаючої особистості до вибору громадянських цінностей 

буде сприяти як толерантності у взаєминах, так і моральності. 

Надзвичайно важливо, щоб діти відчули цінність культурності, духовності та 

сприймали це як повноцінність життя. Тоді їхнє бажання морального 

удосконалення буде закономірним. 

Процес громадянського виховання особистості значною мірою 

зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які сприяють 

оволодінню системою знань про людину та суспільство. Крім того, оволодіння 

системою знань формує здатність усвідомлювати місце своєї спільноти серед 

інших спільнот світу, норми міжнародного спілкування та взаємодії. 

У Концепції громадянського виховання особистості підкреслюється, що весь 

освітній процес у закладах освіти має бути насичений різними аспектами 

громадянського виховання. Проте особлива роль тут належить предметам 

соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, 

суспільствознавству, літературі як українській, так і світовій. До них долучаються 

й предмети художньо-естетичного циклу, а також ті, що входять до шкільного 

компонента освіти. 

Пам’ятаймо, що спілкування людини відбувається у конкретному 

соціокультурному середовищі, в якому вона засвоює згідно з традиціями та 

культурними цінностями етичні норми взаємодії, розвивається, формується, стає 

індивідуальністю (йдеться не про абстрактного індивіда, а про конкретну людину 

з певною системою національно-психологічних особливостей). Підкреслимо, що 
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індивідуальні і групові форми спілкування мають бути спрямовані на розвиток 

зацікавленості учасників обговорення проблеми, підвищення їхньої активності, 

актуалізацію їхнього творчого і комунікативного потенціалу. 

Відчутно впливають на взаємодію людей визначальні риси групового 

менталітету, усвідомлення індивідом належності до конкретної групи, значущості 

цієї групи в його житті, а також традиційні етнокультурні норми спілкування. 

Безперечно, громадянське виховання у сучасному виховному процесі має 

надзвичайно важливе значення. Повноцінне формування особистості не може 

позитивно реалізовуватися без громадянської основи. Сьогодні як ніколи важливо 

спрямовувати дітей і молодь на вибір громадянсько-національних ідеалів та ціннісних 

орієнтацій у їхньому житті. Всебічне виховання підростаючої особистості в наш час не 

має сенсу без громадянського компонента. Ефективність виховання громадянськості, 

як і багатьох інших особистісних характеристик, значною мірою визначається 

реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, відповідно до якого в структурі 

особистості виникають і закріплюються передусім ті новоутворення, у 

«конструювання» яких індивід вкладає свої почуття, власну працю, енергію, конкретну 

дію, проявляючи цілеспрямовану активність. 

Сьогодні, у пору активних демократичних перетворень, ми маємо змогу 

реалізовувати у виховній практиці ті громадянські надбання, які будуть сприяти 

вибору активної життєвої позиції та свідомого формування громадянського 

світогляду нашої молоді. 

Додаток 1 

Козацькі розваги  

Сценарій історично-патріотичного заходу  
I. Мета та основні завдання заходу 

1. Метою заходу є: 

• виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних 

переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту 

своєї Батьківщини; 

• формування і виховання у молоді високих морально-психологічних та 

морально-бойових якостей; 

• виховання мужності, сміливості, наполегливості, дисциплінованості й 

ініціативності на основі відновлених національних козацьких педагогічних 

традицій; 

• виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління суверенної 

України на історично сформованих засадах козацького світогляду та здорового 

способу життя, у дусі відданості Батьківщині та її народу на основі відродження 

національних та загальнолюдських духовних і моральних цінностей. 

2. Завданнями заходу є: 

• виховання у юнацтва активної громадської позиції, національної гідності і 

самосвідомості, любові до своєї батьківщини – України, готовності захищати свій 

рідний край; 
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• опанування козацької культурної спадщини, звичаїв і ритуалів, традицій, свят; 

• переймання козацьких забав та військових ігор, традиційних козацьких видів 

фізичної культури, спорту та військових умінь з метою гартування козацького 

духу й тіла; осягнення секретів козацької кухні, здорового способу життя, 

козацької медицини; зміцнення та розвиток дружби між юнаками. 

Хід заходу 
Ведучий: Сьогодні у ліцеї свято, 

Тут сміху і радості багато. 

Із святом козаків вітаєм,  

Всього найкращого бажаєм. 

Для боротьби ми не збирали  

Ані рушниць, ані гармат, 

Здоров’я повен міх набрали, 

Вистачить його для всіх. 

Ведуча: Україно, ти для мене диво, 

 І нехай пливе за роком рік,  

 Буду, мамо, горда і вродлива, 

 З тебе дивуватися повік. 

Ведучий: Задивляюсь у твої зірниці 

 Голубі й тривожні, ніби рань. 

 Крешуть з них червоні блискавиці 

 Революцій, бунтів і повстань. 

Ведуча: Україно, ти моя молитва, 

 Ти моя розпука вікова. 

 Гримотить над світом люта битва 

 За твоє життя, твої права. 

Ведучий: Спіть спокійно... У вас є сторожа, 

 Що відхилить жорстоку біду, 

 Та ж стоять перед вами Мати Божа 

 І Україна в терновім вінку. 

Ведуча: У минулому українського народу було таке неповторне і легендарне 

явище, як Запорізька Січ. Це про неї Гоголь писав: «Так ось вона, Січ! Ось те 

гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви. Ось звідки розливається воля 

й козацтво на всю країну!» 

Ведучий: Козацтво не було випадковістю на нашій землі…Прибуваючи до 

безмежного степу, козаки селилися понад Дніпром та Південним Бугом. Особливо 

їх приваблював Дніпро священна і заповітна ріка, оспівана в думах та переказах. 

Козаки називали Дніпро своїм «братом». 

Ведуча: Козаки кожного куреня за загальним сигналом вставали до схід сонця та 

йшли на річку купатися, незважаючи на пору року. Потім сніданок, молитва, 

господарські справи, а далі – військовий вишкіл та фізичні випробування. 

Ведучий: А тепер дітей козацького роду 



 403 

 У наше коло викликаю, 

 Їх перевірити бажаю. 

Конкурс 1. «Виконання стройових вправ» 

Кожен козак повинен був знати своє місце в строю, займати його швидко, не 

заважаючи іншим. Виконання стройових прийомів. 

Ведуча: Молодий ти, молодий, 

 Повний сили та відваги. 

 Гей, юнак, виходь на бій, 

 Пожартуєм для розваги! 

Конкурс 2. «Снайпер» 

Кожен козак повинен вміти вправно поводитися зі зброєю, влучно стріляти. 

Тож, кожен юнак повинен пройти курс вогневої підготовки й продовжити славу 

наших пращурів – козаків. Стрільба з пневматичної зброї. 

Конкурс 3. «Сила» 

Фізичне виховання було предметом особливої уваги козаків. Воно у них 

поєднувалося з воєнним навчанням і вихованням. Перевага рук. 

Ведучий: Гей, козак!Ставай, тремти! 

 Дай я з тебе посміюся. 

 Хто сміліший: я чи ти ? 

 Подивлюся, подивлюся! 

Конкурс 4. «Вправність» 

Зазвичай, козаки дуже ласі до дівчат. Зараз їм потрібно пригостити дівчину 

цукеркою. А як це вони зроблять із зав’язаними руками, ми з вами подивимося. 

Конкурс 5. «Художній» 

А ось ще одна розвага. У кожного козака був вірний товариш – його кінь. Зараз 

наші відважні козаки повинні намалювати свого улюбленця із зав’язаними очима. 

Конкурс 6. «Медичний» 

Свідомо виконувати свій благородний обов’язок з надання допомоги 

пораненим і хворим є невід’ємною частиною козацького милосердя. В цьому 

конкурсі ми задіємо наших дівчат-козачок. Надання першої долікарської 

допомоги при пораненнях. 

Виступи учасників художньої самодіяльності. 

Ведуча: Гетьмани України! Ці слова будять у наших думках сильних, сміливих, 

відданих своїй землі, своєму народові людей. 

 (На сцені козаки вибирають свого гетьмана). 

Чути голоси: Дмитра Вишенського! Курінного Галайду! Богдана 

Хмельницького! 

1-й козак: Бути тобі, Хмелю, отаманом! Свято бережи козацьку честь. І 

Боже тебе збав зрадити своїй землі, своєму народові. Приймай цю булаву. Керуй з 

розумом та душею. У Господа поради питай. 

2-й козак: Ой, Хмельницький Богдане, гетьмане славний, 

 Добрий розум тобі дався, 
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 Що короля і султана, і кримського хана 

 Ти відцурався. 

Хмельницький: Ні! Не можем зброї скласти та йти по домівках. А щоб 

осягнути мирне життя для краю нашого, щоб жити в безпеці дітям та матерям 

нашим, щоб бути господарем на своїй ниві, повинні ми у битві змусити ворогів 

облишити навіть думки про підкорення нашого краю. Віднині ми не приступні і 

нескорені. А чи так, славне козацтво? 

Ведучий: За честь України, козацькі клейноди 

 Йшли люди і ліку їм несть. 

 В серцях ідеали свободи 

 І честь України, і честь… 

Ведуча: І жде нас одна нагорода – 

 Нести на Голгофу свій хрест. 

 А там – ідеали свободи 

 І честь України, і честь! 

Підведення підсумків журі. 

Нагородження переможців. 

Ведучий: Ось і закінчилися наші козацькі забави. Але не закінчилося наше 

знайомство з історією рідного краю, нашої країни.  

Ведуча: Подякуємо всім учасникам «розваг» за чудовий відпочинок. 

Ведучий: Живіть щасливо і багато, 

 Любов до спорту збережіть, 

 Хай кожен день вам буде свято, 

 Життям упевнено ідіть. 

Додаток 1.1 

Кодекс лицарської честі козака 
Люби свою Батьківщину, материнську мову, неньку Україну, шануй віру і 

звичаї свого народу. 

Май свою національну і людську гідність, будь готовим захищати слабших, 

турбуватися про молодших. 

Виховуй шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі; оберігай їх 

людську честь і гідність. 

Слухай накази та поради батьків, вчителів, поважай старших. 

Будь вірним українській національній ідеї, принципам української 

національної моралі і духовності. 

Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави. 

Кріпи свій характер і волю, будь терплячим і дисциплінованим. 

Будь хоробрим і відважним, мужнім і невтомним. 

Понад усе цінуй козацьку честь. 

Будь лицарем до супротивника, зневажай жорстоких і лихих. 

Будь ревним охоронником рідної природи. 
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Бережи традиції Українського козацтва, охороняй пам’ятки історії і 

культури свого народу. 

Додаток 1.2 

Кодекс лицарської звитяги 
Готовність боротися до загину за волю, честь і славу України; 

Нехтування небезпекою, коли справа стосується життя рідних, друзів, 

побратимів, долі Матері-України; 

Презирство і ненависть до ворогів, прагнення визволити рідний край від 

чужих забрід-завойовників; 

Здатність відстоювати за будь-яких обставин рідну мову, культуру 

мистецтво, духовні традиції, гідність свого народу; 

Героїзм, подвижництво в творчій праці і в бою в ім’я свободи і незалежності 

України; 

Самовіддане відстоювання свого права бути господарем на рідній землі; 

Здатність і готовність займатися, навіть в години лихоліття, будівництвом і 

зміцненням Української держави. 

Додаток 1.3 

Заповіді милосердя 
Готовність допомагати найслабшим, найбеззахиснішим дітям, створювати 

умови для їхньої радості, попереджувати їхні страждання, замінювати їм у разі 

необхідності батька й матір, брата й сестру; 

Всебічна допомога сиротам, вдовам, бабусям і дідусям, турботливе 

ставлення до безпомічних, постійна їх матеріальна і моральна підтримка; 

Надання допомоги хворим, інвалідам, потерпілим від злих людей, стихійних 

сил природи тощо; 

Здатність до співчуття, жалю до людей, які потрапили в біду; 

Готовність допомагати будь-якій людині, щиро розділити з нею журбу, 

страждання, горе, зробити все для того, щоб їй стало легше. 

Додаток 1.4 

Присяга козака 
Я, козак, (ПІБ), перед Богом нашим Всевишнім присягаю козацькому 

товариству й матері-Україні, що буду патріотом України, обіцяю примножувати 

традиції славних козаків України, бути вірним товаришем братам-козакам, вірним 

сином неньки-України. 

Присягаю ніколи не зрадити Козацтво, відстоювати споконвічні цінності 

українського народу, любов до Бога, любов до людини і усього живого, шанувати і 

виконувати закони України. До останнього подиху служити Богу, народу, Україні. 

Присягаю цьому перед Господом і усім козацьким товариством! 

Слава Україні! 

Слава Козакам! 
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Гра як фактор виховання 
 

Куліш Валентина Петрівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Від самого народження дитину супроводжує гра. Зростає дитина, змінюється 

її коло інтересів, змінюється її оточення, але гра присутня в її житті всі дитячі 

роки. 

Організація вільного часу учнів в умовах інтернатного закладу є актуальною 

для кожного вихователя, де діти цілодобово, чи весь день перебувають в стінах 

школи. 

Я переконана, що для дітей, які повинні отримувати творчий розвиток з 

користю заповнити вільний від уроків час, окрім гуртків, секцій, студій повинні 

бути інтелектуальні ігри.  

Я завжди сприяла створенню в класі, з яким працювала, команд-членів 

Всеукраїнського дитячого творчого об’єднання «КРОКС» (Культурні, Розумні, 

Організовані, Кмітливі, Спритні), метою формування гармонійно-розвиненої 

особистості. 

Звичайно, сама гра – це вже як підсумок, а до її підготовки дітям доводиться 

використовувати енциклопедії, довідники, словники та інші джерела інформації, 

виконуючи ті, чи інші завдання. 

Щоправда сьогодні діти стали частіше використовувати Інтернет, ніж 

науково-популярну літературу. 

Досить часто у вільний від навчання час, особливо в вечірні години, 

проводимо різні конкурси, тренінги, змагання, які розвивають інтелект, логіку, 

спритність, витривалість, колективізм. Наприклад, конкурси «2*2», 

«Перекладачі», «Прислів’я», «Поети», «Мистецтво», «Школа», «Логіка», «7 

питань», «Спорт», «Дати», «Слова із слова», «Столиці», «М’яч + обруч», «Ділова 

людина» та інші. Ігри «Інтелектуальна мішень», «Бізнес шоу», «Своя гра» є 

досить популярними серед дітей класу. За допомогою цих ігор можна досить 

цікаво перевірити вивчений матеріал з будь-якого предмету.  

Зупинюся на «Своїй грі». 

На дошці креслиться таблиця, до кожної теми добирається по 5 запитань. 

Ціна питання – в порядку його складності. 
Тема Бали 10 20 30 40 50 

Кровоносна система      

Королі      

Біла тема      

Мультфільм      
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Участь можуть брати як команди, так і окремі гравці. Потрібно плеснути в 

долоні, якщо знаєш відповідь. Наприклад, ведучий оголошує тему: «Королі 40». 

Команда того, що плеснув у долоні першим, повинна відповісти. Вірна відповідь 

оцінюється в +40, невірна -40. далі тему замовляє команда, яка відповідає. 

Кількість балів визначає команду-переможця.  

Кількість балів теми вихователь вибирає на свій розсуд. Інколи учні готують 

самі питання до гри. Вирішується проблема вільного часу та створення умов для 

розвитку інтелектуальної сфери особистості, розширення можливостей для 

реалізації творчого потенціалу обдарованості. 

Додаток А 

Конкурс «Асорті» 
Необхідно відповісти на 24 основних запитання.  

1. Іменник, що має тільки форму множини  

 А. Окуляри Б. Дерево  

 В. Квітка Г. Морква 

2. Одиниця вимірюється об’єму ? 

 А. Гектари Б. Льє  

 В. Фунти Г. Барель 

3. Музичний інструмент, який має найбільшу кількість струн? 

 А. Банджо Б. Бандура  

 В. Гітара Г. Мандоліна 

4. Віні Пух – це …? 

 А. Свиня Б. Ведмідь  

 В. Кабан Г. Ослик 

5. Друге місто за кількістю населення в Україні? 

 А. Київ Б. Донецьк  

 В. Харків Г. Дніпропетровськ 

6. Якого кольору мінерал лазурит? 

 А. Червоного Б. Жовтого  

 В. Синього Г. Зеленого  

7. Найпоширеніший метал в земній корі  

 А. Залізо Б. Мідь 

 В. Золото Г. Алюміній 

8. Кількість відмінків в українській мові? 

 А. П’ять Б. Шість 

 В. Вісім Г. Сім 

9. Механічний годинник з особливо точним ходом 

 А. Метроном Б. Секундомір  

 В. Хронометр Г. Клепсидра  

10.  Префікс одиниць вимірювання у системі СІ, що означає множник 109. 

 А. Кіло - Б. Гіга - 

 В. Мега - Г. Нано –  
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11. Дистанція марафонського бігу? 

 А. 39км Б. 42км  

 В. 40км Г. 43км 

12. Який хімічний елемент не входить до складу цукру 

 А. Карбон Б. Оксиген  

 В. Нітроген Г. Гідроген. 

13. Розділ фізики до якого лікарі-офтальмологи мають безпосередній стосунок 

 А. Статика Б. Оптика 

 В. Кінематика Г. Динаміка  

14. Гексаедр – це … 

 А. Квадрат Б. Трикутник  

 В. Куб Г. Піраміда 

15. Яка із споруд не відноситься до «семи чудес світу»? 

 А. Єгипетські піраміді в Гізі. 

 Б. Фароський маяк в Олександрійському порту 

 В. Тадж - МахаLл - мавзолей-мечеть в Індії  

 Г. Храм Артеміди в Ефесі. 

16. Назвіть наркотичну рослину, назва якої-споріднена з народною назвою 

одного з християнських свят. 

А. (Мак.) 

Б. Соняшник 

В. Гарбуз 

Г. Верба 

17. Назвіть ім’я автора першої української конституції.  

А.(Пилип.) 

Б. Богдан 

В. Володимир 

Г. Кирило 

18. Назвіть прізвище першого космонавта незалежної України.  

А.(Каденюк.) 

Б.Попович 

В.Береговий 

19. Де Богдан Хмельницький отримав першу велику перемогу над польською 

шляхтою?  

А. Чернігів 

Б.(Під Жовтими Водами.) 

В. Під Чистими Водами 

20. Назвіть ім’я уславленого кошового отамана Запорізької Січі. 

А.Тетеря  

Б.(Іван Сірко.) 

В. Бровко 

21. Якими віршованими рядками починається Кобзар Т.Шевченка? 
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А. (Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива...) 

22. Назвіть автора слів Гімну України "Ще не вмерла Україна".  

А.( Чубинський.) 

Б.Вербицький 

23. В Україні ця квітка символ краси та молодості. Має снодійні властивості. 

А. Мак 

Б. Сон-трава 

В. Конвалія 

24.Назвіть найвідоміше житло індіанців? 

А. Фігвам 

Б. Вігвам 

В. Бігвам.  

Додаткові запитання 
1. Основний закон Держави? (Конституція) 

2. Де заховане насіння у хвойни дерев? (шишка) 

3. Скільки мешканців помістилося у казковій рукавичці? (7) 

4. Який вальс звучить на шлюбній церемонії? (Медельсона) 

5. Король поп-музики (Майкл Джексон)  

Додаток Б 

Конкурс «Україна» 
1. Який князь у 1037 році почав будувати Софіївський собор у Києві? 

2. Які гори знаходяться на заході України? 

3. Як називається насип над стародавньою могилою? 

4. Що означає слово «козак»? 

5. У якому навчальному закладі Києва навчався Григорій Сковорода? 

6. Про кого йдеться «Заслали солдатом в Оренбург. Заборонили писати і 

читати українською мовою»? 

7. У якому році народився Т.Г.Шевченко? 

8. Хто є автором слів гімну «Ще не вмерла Україна»? 

9. Як раніше називалося місто Івано-Франківськ? 

10. Як ще називали Дмитра Вишневецького? 

Відповіді: Ярослав Мудрий; Карпати; курган; вільна людина; у Києво-

Могилянській академії; про Т.Г. Шевченка; у 1814р.; Павло Чубинський; 

Станіслав; Байда.  

Додаток В 

Конкурс «Поети» 
Я прилину до вас 

Першим вітром тужливим весняним, 

Журавлиним ключем  

Прилечу із натруджених дальніх доріг, 

Повернуся сюди 

Солов’ їними первопіснями, 
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Рушником обернусь 

В прадідівський святий оберіг.   Л.Українка 

Було колись на Вкраїні ревіли гармати, 

Було колись запорожці вміли панувати. 

Панували, добували і славу, і волю; 

Минулося – осталися могили на полі. 

     Т.Шевченко 

Хай живе, хай живе вільна Україна, 

Хай живуть, хай живуть вічно козаки. 

Хай цвіте, хай цвіте червона калина, 

Нехай згинуть воріженьки на вічні віки. 

    М.Шапошник 

Додаток Г 

Конкурс «Прислів’я» 
1. В, вовків, ліс, то, боятися, не, думає, ходити. (Вовків боятися, то в ліс не 

ходити) 

2. Збудуєш, на, щастя, горі, крила, чужому, не. (На чужому горі щастя не 

збудуєш) 

3. Ким, наберешся, того, з, поведешся, від, брехня, й. (З ким поведешся, від того 

й наберешся) 

4. Хата, я, моя, життя, нічого, скраю, не, знаю. (Моя хата скраю, я нічого не 

знаю) 

5. Лінь, годує, праця, калачі, а, марнує. (Праця годує, а лінь марнує) 

Додаток Д 

Конкурс «Школа» 
1. Яку країну називають «країною тисячі озер»? (Фінляндію) 

2. Між якими океанами знаходиться Африка? (Між Атлантичним і 

Індійським) 

3. Якій тварині в Голландії поставлено пам’ятник із написом «Наша мати»? 

(Корові) 

4. Банан – це дерево чи трав’яниста рослина? (Трава) 

5. Якщо Сонце більше освітлює Північну півкулю, то яка пора року в 

Україні? (Літо) 

6. Як називався злиток срібла, що слугував грошовою одиницею у часи 

Київської Русі? (Гривня) 

7. Як називають народну пісню про богатирів та їх подвиги? ((Билина) 

8. Як називають ретельно сплановане винищення населення? (Геноцид) 

9. Назвіть ім’я фараона, для якого була збудована найбільша піраміда? 

(Хеопс) 

10. Як називається процес, коли рідина випаровується не лише з вільної 

поверхні, а й середини рідини? (Кипіння) 
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Ігри та фізичні вправи на перервах 
 

Махлун Олена Вікторівна, 

учитель фізичної культури 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Щоденні ігри й заняття фізичними вправами на перервах є ефективним 

засобом відпочинку учнів між уроками. Вони знімають почуття втоми, тонізують 

нервову систему, підвищують емоційний стан і працездатність учнів.  

Активна цілеспрямована рухова активність учнів на перервах сприяє 

вдосконаленню багатьох життєво важливих умінь та навичок, розвитку фізичних 

якостей.  

Разом з тим, педагогічні спостереження за учнями на перервах показують, 

що діти не готові самостійно організувати і провести цю важливу для них форму 

занять фізичними вправами.  

Тривалий шум, безладдя і метушня не сприяють активному відпочинку 

дітей. Роль чергового вчителя, як правило, зводиться до наведення порядку в 

коридорах і на спортивному майданчику. Часто буває і так, коли вчителі не 

встигають на уроці пояснити домашнє завдання або повторити новий матеріал, а 

роблять це за рахунок перерв, скорочуючи тим самим час відпочинку дітей. Не 

відпочивши, учні погано сприймають матеріал наступного уроку. Систематичні 

порушення шкільного режиму суттєво позначаються на здоров’ ї учнів – 

накопичується втома, виснажується нервова система, різко знижується 

працездатність організму, а це негативно впливає на результати навчання загалом.  

Деякі вчителі-класоводи намагаються організувати дозвілля дітей на 

перервах, одначе роблять це не завжди методично вірно. Спостерігаються 

випадки, коли заняття фізичними вправами на перервах проводяться за схемою 

уроків фізичної культури. Часто практикується організоване виконання всім 

класом комплексу вправ ранкової гімнастики. Тут важливо усвідомити, що 

перерва – час для фізкультури, де педагог спрямовує і одночасно надає учням 

можливість самостійно організувати своє дозвілля. В процесі організації і 

проведення рухливих перерв необхідно враховувати наступні чинники:  

1) ігри і заняття фізичними вправами на перервах можуть носити як 

колективний, так і індивідуальний характер;  

2) зміст занять визначається інтересами учнів;  

3) участь дітей в іграх і заняттях фізичними вправами на перервах будується 

на добровільних засадах;  

4) організатори і помічники проведення рухливих перерв повинні бути 

активними учасниками занять.  

Загальне керівництво проведенням рухливих перерв покладається на 

директора школи та його заступників.  
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Безпосереднє проведення рухливих перерв здійснюється черговими 

вчителями по школі, вчителями початкових класів, учнівським активом, до якого 

входять спеціально підготовлені старшокласники.  

Організаційно-методичне забезпечення здійснює вчитель фізичної культури. 

Він готує керівників і помічників занять, складає тижневий графік проведення 

рухливих перерв, згідно з яким кожному класові визначається місце занять.  

Враховуючи пору року, кліматичні умови, матеріальну базу школи, рівень 

підготовленості учнів і т. д., вчитель фізичної культури щонайменше тричі на рік 

проводить методичні заняття з учителями-предметниками, вчителями-

класоводами, помічниками, на яких пропонує новий набір вправ та ігор на 

наступний сезон, уточнює методи і прийоми організації дітей, методику їх 

проведення. Особливо звертає увагу керівників на підготовку учнів до 

самостійного проведення занять. А починати цю роботу необхідно з прищеплення 

учням елементарних навичок самообслуговування. Спочатку необхідно привчити 

учнів швидко, без метушні вийти з класу, пройти на визначене місце. Самостійно 

приготуватися до проведення занять. Потім навчити їх почергово і одночасно 

роздавати і збирати предмети (м’ячі, прапорці, скакалки, гімнастичні палиці і т. 

ін.). Створювати умови для занять (підготувати яму для стрибків, встановити 

стійки і планку для стрибків на потрібну висоту і т. д.).  

Формування в учнів організаторських здібностей є важливим компонентом 

підготовки їх до занять на перервах. Вони можуть проявлятись в умінні 

організовувати групу (4-10 чоловік) або клас в цілому для проведення ігор, естафет; 

різного роду змагань: «Хто краще зробить вправу?», «Хто сильніший?», «Хто 

спритніший?» і т. ін.  

У процесі проведення ігор і занять фізичними вправами на перервах 

потрібно всіляко підтримувати ініціативу і бажання учнів самостійно добирати 

засоби, приймати рішення. Поряд з цим, кожне заняття повинно будуватись у 

відповідності із закономірностями функціонування організму. Спочатку 

добираються засоби, які будуть забезпечувати поступове входження в роботу 

(перша частина), потім засоби, які будуть утримувати функції організму на рівні 

малої і середньої інтенсивності (друга частина ,основна) і в кінці – засоби, які 

сприяють поступовому виходу із роботи (третя, заключна частина).  

Заняття слід завершувати за 5-6 хвилин до початку наступного уроку.  

Критерієм оцінки ефективності ігор і занять фізичними вправами на 

перервах є їх вплив на успішність учнів як показник продуктивності їх праці.  

Фізичні вправи, ігри 
Вправи з малим м’ячем 

1. Підкидати м’яч і ловити його двома руками.  

2. Те саме, але лівою або правою рукою.  

3. Те саме, але під час польоту м’яча зробити один, два або три хлопки в долоні.  

4. Те саме, але за спиною і перед собою.  
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5. Підкидати м’яч угору і ловити його після відскоку на рівні голови (грудей, 

пояса, колін) спочатку двома, а потім однією рукою.  

6. Підкинути м’яч угору, присісти і торкнутись підлоги однією (а потім двома 

руками) й спіймати м’яч.  

7. Перекинути м’яч над головою із лівої руки в праву і навпаки.  

8. Кинути м’яч об стінку і спіймати його після відскоку.  

9. Те саме, але після підскоку від підлоги.  

10. Кидки м’яча об стінку на дальність відскоку.  

11. Кинути м’яч об землю так, щоб він відскочив якомога вище від землі і 

спіймати його.  

12. Підкинути м’яч правою рукою за спиною над собою і спіймати його обома 

руками.  

13. Те саме лівою рукою (правою).  

14. Затиснути м’яч ступнями, стрибком підкинути його і спіймати обома руками.  

15. Те саме однією рукою.  

16. Підкинути м’яч, зробити поворот на 360 B і спіймати його.  

Вправи з великим м’ячем 

1. Передача м’яча з рук в руки: в шерензі, по колу; в колоні праворуч, ліворуч, над 

головою, між ногами.  

2. Перекочування м’яча один одному по підлозі в двох шеренгах на відстані 2-3 м 

між ними  

3. Підкинути м’яч угору і зловити його обома руками.  

4. Те саме, але після присідання.  

5. Підкидання м’яча угору і ловіння його після повороту кругом і на 360B.  

6. Підкидання м’яча угору і ловіння його після хлопка в долоні, або декілька 

хлопців.  

7. Підкидання м’яча угору і ловіння його після присідання.  

8. Те саме, але після торкання підлоги однією або обома руками.  

9. Перекидання м’яча, стоячи в колі, праворуч і ліворуч.  

10. Перекидання м’яча один одному знизу, від грудей або із-за голови.  

11. Затиснути м’яч ступнями. Кидки м’яча вперед.  

12. Підкидання м’яча вгору із-за спини однією або обома руками.  

13. В. п. – вузька стійка, м’яч в руках за спиною. Нахиляючись вперед, підкинути 

м’яч угору і спіймати його.  

13. В. п. – широка стійка, руки вперед з м’ячем. Нахиляючись вперед, кидок м’яча 

між ногами партнеру.  

Вправи з короткою скакалкою 

1. Обертання скакалки з виконанням стрибків на обох ногах, на одній нозі і з 

міжскоком.  

2. Обертання скакалки вперед (назад) схресно зі стрибками через неї.  

3. Обертання скакалки з виконанням стрибків на одній нозі, друга нога пряма 

вперед або назад, в сторону.  
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4. Біг з обертанням скакалки на два кроки.  

5. Стрибки з обертанням скакалки вдвох, стоячи боком один до одного, взявшись 

під руки. Скакалку обертати вільними руками.  

6. Обертання скакалки вперед (назад) і стрибки через неї вдвох (партнер стоїть 

попереду або позаду).  

7. Подвійне обертання скакалки вперед (назад) на один стрибок.  

8. Обертання скакалки в горизонтальній площині над підлогою і стрибки через 

неї.  

Вправи з довгою скакалкою 

1. Обертання скакалки вдвох зі зміною темпу (швидкості) обертання.  

2. Обертання скакалки вдвох, перекладаючи її з правої руки в ліву і навпаки.  

3. Пробігання під скакалкою, що обертається з різним положенням рук.  

4. Пробігання під скакалкою, що обертається по діагоналі (під гострим кутом до 

лінії, яка з’єднує ведучих). Початок довільний.  

5. Те саме, але через зазначене число обертів скакалки.  

6. Пробігання по прямій під скакалкою, що обертається. Початок довільний.  

7. Те саме, але за сигналом учителя.  

8. Вбігання під скакалку, що обертається з виконанням деяких стрибків (2-6) з 

наступним вибіганням.  

9. Те саме, але з поворотом на 90B, 180B, 360B.  

10. Пробігання під скакалкою, що обертається, вдвох (втрьох), тримаючись за 

руки.  

11. Стоячи перед скакалкою, що обертається, в колоні по одному, почергове 

пробігання під скакалкою через кожні 2 або 3 оберти.  

12. Те саме, але на кожен оберт скакалки.  

Вправи з гімнастичними палицями 

1. Балансування палицею, тримаючи її вертикально на долоні або на пальці правої 

(лівої) руки.  

2. Стоячи спиною один до одного, руки вгору хватом палицю за кінці. Рухом рук 

вліво (вправо) і переступанням ніг зробити поворот на 360º і повернутись у 

вихідне положення.  

3. В. п. – стійка, руки вгору хватом палицю за кінці. 1-2-3 – нахил вперед 

положити палицю; 4 – в. п.; 5-7 – пружинні нахили вперед – взяти палицю в руки; 

8 – в. п.  

4. В. п. – вузька стійка, палка вертикально попереду хватом за верхній кінець. 

Відпустити палицю, швидко зробити перемах правою ногою над палкою і 

спіймати палицю, не допустивши, щоб вона впала або змістилася з точки опри.  

5. Те саме лівою ногою.  

6. Те саме з поворотом на 360º.  

7. В. п. – вузька стійка, руки вперед, хватом палицю за кінці. Швидко перевести 

палицю за спину.  

8. Те саме, але зменшуючи відстань між руками.  
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9. Те саме – вузька стійка, руки вперед, хватом палицю за кінці. В стрибку 

перевести палицю за спину і навпаки.  

10. Вправи з партнером. В. п. – стійка лівою (правою), руки вперед хватом 

палицю за кінці. Перший намагається перевести палицю у вертикальне 

положення. Другий намагається зберегти положення палиці.  

11. В.п. – вузька стійка, руки вперед хватом за нижній кінець палиці обома руками 

(палиця вертикально). Нахилитись назад, торкнутись палицею підлоги і 

повернутись у вихідне положення.  

12. В. п. – вузька стійка. Почергове присідання на одній нозі, друга – пряма 

вперед, з опорою однією рукою на палицю.  

Вправи з обручем 

1. На рівному майданчику кидають обруч так, щоб він пролетів уперед і 

повернувся назад.  

2. Пробігання через обруч, що повільно котиться по прямій.  

3. Стрибок вгору прогнувшись ноги нарізно над обручем, що котиться назустріч.  

4. Обертати обруч правою (лівою) рукою в різних площинах (перед собою, збоку, 

над головою).  

5. Обертатити обруч навколо шиї, пояса.  

6. Покотити обруч вперед наздогнати його і перестрибнути способом 

«переступання».  

7. Біг в обручі вдвох обличчям вперед, тримаючись попід руки; обличчям один до 

одного або спиною – галопом (приставними кроками).  

Групові вправи в шерензі, колоні, колі 
1. Стоячи в шерензі (не менше 3-4-х учнів), поклавши руки на плечі один одному. 

Ходьба стройовим кроком, зберігаючи рівняння.  

2. Те саме, але приставними кроками вліво або вправо.  

3. Те саме, але стрибками вперед або назад.  

4. Те саме, але з нахилами вперед і назад на кожні чотири рахунки.  

5. Стоячи в шерензі, взятись за руки. 1-3 – три пружинні нахили вперед; 4 – в. п.; 

1-3 – руки вгору, прогнутись; 4 – в. п.  

6. Стоячи в шерензі, учні розраховуються на перший-другий і беруться за руки. 1-

2 – перші номери нахиляються вперед, другі назад; 3-4 – в. п. На наступні чотири 

рахунки – навпаки.  

7. Стоячи в шерензі, поклавши руки на плечі партнерів. Учні на визначену 

кількість рахунків, починаючи з правого флангу, роблять нахил вперед з 

відстанням один від одного на один або два рахунки, а потім, послідовно 

випрямляючись, знову нахиляються з тим же відстанням, створюючи «хвилю».  

8. Стоячи в шеренгах (наприклад, по 16 учнів у кожній) команди розраховуються 

по порядку. Учні у кожній шерензі з 1 по 8 виконують поворот кругом. По 

сигналу вчителя, учні кожної команди беруться за руки (або руки на плечі) і, 

зберігаючи рівняння, рухаються стройовим кроком, окреслюючи коло. Виграє та 
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команда, яка найбільш точно окреслила коло, наприклад, за 30 с або за 1 хв. 

Враховується також збереження рівняння під час ходьби.  

9. Стоячи в колонах упритул один до одного, взявшись руками за пояс партнера, 

що стоїть попереду. Ходьба, не наступаючи на п’яти партнеру, що рухається 

попереду.  

10. Стоячи в колонах, руки на плечі партнера, що стоїть попереду. Ходьба.  

11. Стоячи в колоні по одному (не менше 30 учнів), поклавши руки на плечі 

партнеру, що стоїть попереду. Послідовні нахили вліво і вправо, створюючи 

таким чином зигзагоподібну «хвилю».  

12. Те саме, але послідовне присідання і піднесення ,позначаючи таким чином 

вертикальну «хвилю».  

13. Стоячи в колонах (по 8-10 учнів) у присіді, поклавши руки на плечі партнеру 

або, тримаючись обома руками за пояс партнера. Ходьба в ногу – «Каченята».  

14. Те саме, але стрибками.  

15. Стоячи в колонах на відстані кроку один від одного, ліва рука вперед на плече 

партнера, права нога зігнута назад і підтримується знизу за стопу партнером, що 

стоїть позаду. Одночасні стрибки з просуванням вперед.  

16. Танець «Летка – енька».  

17. Учні шикуються в коло і розраховуються на перший-другий. Перші номери 

кладуть руки на плечі другим. Другі беруться за руки і садять на них перші 

номери. За командою вчителя другі номери приставними кроками рухаються по 

колу вліво. Потім навпаки і вправо.  

18. Те саме, але бігом.  

19. Стоячи в колі ,учні розраховуються на перший-другий. Перші номери кладуть 

руки на плечі другим. За командою вчителя перші номери виконують кут у висі і 

утримують це положення 3-4 с. Потім – навпаки.  

20. Те саме, але на 2 рахунки присісти і на 2 рахунки встати.  

21. Стоячи в колі, руки на плечі один одному. 1-2 – глибокий присід; 3 – 

вистрибнути вгору; 4 – в. п.  

22.Стоячи в колі, взявшись за руки, учні розраховуються на перший-другий. 1-3 – 

перші номери нахиляються вперед, другі – назад; 4 – в. п. Потім навпаки.  

Змагання 

1. Ходьба з закритими очима. В центрі спортивного майданчика 

креслиться два концентричних кола радіусом 2 і 10 м. З інтервалом 2–3 метри 

учні шикуються біля лінії зовнішнього кола обличчям до центру. По команді 

вчителя всі учні одночасно з закритими очима починають рухатись до центру. 

Перемагає той учень, який зупиниться найближче до лінії внутрішнього кола.  

2. Те саме, але рух спиною вперед.  

3. Швидка ходьба. Визначається дистанція 25-30 м., яку учні повинні 

подолати тільки швидкою ходьбою. Перемагає той, хто не побіжить і першим 

подолає дистанцію  

4. Біг. Хто швидше пробіжить 30, 60 і 100 м.  
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5. Потрійний стрибок з місця. Перемагає той, хто найдалі стрибне.  

6. Багатоскоки (8 стрибків з ноги на ногу). Учасник змагання стає перед 

лінією старту і робить 8 скачків. Перемагає той, хто подолає найдовшу відстань.  

7. «Хто далі стрибне?» 2–3 команди розташовуються на лінії старту в 

колони по одному паралельно одна до одної. Направляючі кожної команди 

стрибають у довжину з місця. Місце приземлення фіксується по п’ятах. З місця 

приземлення першого, стрибає другий учасник, потім третій і т.д. Перемагає та 

команда, яка змогла просунутись далі за інших.  

8 Бій півнів. Двоє учнів стають у коло один напроти одного, згинають одну 

ногу і схрещують руки на грудях. По команді, вони наскакують один на одного, 

намагаючись виштовхнути супротивника з кола. Хто вийде з кола або торкнеться 

підлоги зігнутою ногою, той програє.  

9. Сядьте вдвох. Двоє стають спинами один до одного, зачеплюються 

руками і в такому положенні повільно опускаються і сідають на підлогу. Потім 

вони так само повільно піднімаються, щільно притискаючись спинами один до 

одного. Перемагають ті, хто найбільшу кількість разів зробить цю вправу.  

10. «Присядка». Учень сідає на ступню однієї ноги, а другу ногу випрямляє 

вперед, спираючись п’яткою на підлогу. Підскоки зі зміною положення ніг. 

Перемагає той, хто зробить найбільшу кількість підскоків і не торкнеться землі 

рукою (руками).  

11. Перетягування в парах. В центрі майданчика проводиться нейтральна 

лінія. Праворуч і ліворуч від неї паралельно в 2-3 м. проводяться лінії «домів». 

Змагаються дві команди, які мають однакове число гравців. Вони шикуються в 

шеренгу один проти одного, беруться за праві руки (бажано за зап’ястя), ліві 

відводять за спину і починають тягнути один одного до себе, намагаючись 

перетягнути за лінію свого «дому». Змагання закінчується після того, як всі гравці 

будуть перетягнуті в ту, або іншу сторону. Перемагає та команда, яка зуміє 

перетягнути більше суперників за свою лінію «дому».  

12. Зруш з місця. Двоє учнів стають обличчям один до одного, роблять крок 

уперед і беруться за руки. По команді вчителя намагаються зрушити з місця один 

одного. Програє той, хто зробить крок у будь-якому напрямку і будь-якою ногою.  

13. Підтягування у висі. Хто найбільшу кількість разів підтягнеться, той 

перемагає.  

14. Те саме, але підтягування у висі лежачи.  

15. Стрибок у довжину з місця. Хто найдалі стрибне, той перемагає.  

16. Кут в упорі. Хто найдовше утримає кут в упорі, той перемагає.  

16. 17. Те саме, але кут у висі.  

Конкурси 

1. Хто найгнучкіший? У напівприсядки, взявшись руками за носки ніг, 

перестрибнути через лінію (мотузку, гілочку і т.д.), не відпускаючи їх у момент 

стрибка.  
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2. Стоячи, руки в сторони, нахилитись уперед так, щоб не зігнувши ноги 

торкнутись лобом колін.  

3. Хто найспритніший? Стоячи, ноги нарізно, взяти в руки по м’ячу (малий 

м’яч, футбольний, волейбольний, мішечки з піском і т.д.) і підкинути їх так, щоб з 

лівої руки м’яч потрапив у праву і навпаки.  

4. Вихідне положення те саме, але з поворотом на 180°, 360° з підкиданням 

м’ячів угору.  

5. Хто найсильніший? Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. 

Перемагає той, хто за 30 с. зробить найбільшу кількість разів.  

6. Стоячи, руки вперед, присісти на одній нозі, друга пряма вперед і стати. 

Перемагає той, хто найбільшу кількість разів зробить цю вправу.  

7. Хто найстрибучіший? Стрибок у висоту з місця. Перемагає той, хто 

найвище підстрибне. Стрибок виконується біля вертикальної сантиметрової 

планки. Перед стрибком учень стає біля планки і піднімає руки вгору. 

Визначається висота піднятої руки і результат після вистрибування. Переможець 

визначається за найбільшою різницею результатів.  

8. Стрибок у довжину спиною вперед. Учень стає п’ятами до стартової 

лінії і стрибає спиною вперед. Перемагає той, хто покаже найкращий результат.  

Естафети 

1. Лінійна естафета з предметом (м’яч, городок, обруч, булава, скакалка, 

естафетна паличка і т. д.). 2-3 команди шикуються в колони по 5-10 чоловік. Від 

лінії старту на відстані 10-15 м. ставлять стояки. По команді «Руш!» – 

направляючі від кожної команди біжать до стояка, оббігають його, на лінії старту 

передають предмет другому учаснику і стають в кінець своєї колони. Наступний 

робить те саме. Спосіб передачі предмета обумовлюється заздалегіть. Виграє 

команда, яка першою закінчила естафету. За перше місце команді присуджується 

3 очки (якщо 3 команди), за друге – 2 очки, за третє –  

1 очко. Після декількох стартів очки у кожній команді додаються і визначається 

переможець.  

2. Те саме, але стрибками на одній нозі (до стояка стрибками на лівій, до 

стартової лінії – стрибками на правій.  

3. Те саме, але біг з обертанням скакалки вперед.  

4. «Стрибунці». Для проведення цієї гри треба мати волейбольні або 

баскетбольні м’ячі (залежно від кількості команд). Від лінії старту на відстані 10-

15 м ставлять стояки. Направляючі від кожної команди затискають коліньми 

баскетбольний м’яч і за командою вчителя починають стрибати на двох ногах, 

тримаючи колінами м’яч. Дострибавши до стояків, вони беруть м’яч у руки, 

оббігають стояки і зворотній шлях пробігають, передавши м’яч у руки наступним 

гравцям, а самі стають в кінець своїх колон. Перемагає команда, яка першою 

виконала вправу. Якщо гравець у процесі гри випустив м’яч на землю, він 

повинен підняти його, прийняти вихідне положення у тому місці, де був 
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загублений м’яч, і продовжувати вправу. Не можна підтримувати і поправляти 

м’яч руками під час виконання вправи.  

5. Те саме, але зворотній шлях пробігати з веденням м’яча лівою або правою 

рукою.  

6. Стрибки командою. 2-3 команди шикуються в колони по 5-10 чоловік у 

кожній. Кожен гравець кладе руки на плечі стоячому попереду. Від лінії старту на 

відстані 10-15 м ставлять стояки. По команді «Руш!» – всі гравці починають 

стрибати на двох ногах (не згинаючи коліна), просуватись уперед до стояків. 

Дострибавши до кінця, за командою замикаючого у кожній команді всі 

повертаються кругом і виконують вправу в протилежний бік. Перемагає команда, 

яка першою закінчила стрибки, не розірвавши стрій. Очки за виконання вправи 

присуджують усій команді.  

7. Приготування ті самі, що і для проведення попередньої гри, за винятком 

того, що учасники згинають ногу в колінному суглобі, а гравець, що стоїть 

позаду, бере її за гомілку, вільну руку кладе на плече гравцеві, який стоїть 

попереду.  

8. Те саме, але гравець, який стоїть позаду, піднімає ногу вперед, не 

згинаючи її в колінному суглобі, а гравець, який стоїть попереду, бере її за 

гомілку і вільну руку кладе на плече гравцеві, що стоїть попереду. Направляючі 

команд стрибають на двох ногах, вільну руку – на пояс.  

9. М’яч ведучому. Команди шикуються в колону перед стартовою лінією. 

Ведучий кожної команди знаходиться на відстані 3-5 м від стартової лінії, 

обличчям до команди. М’яч волейбольний (баскетбольний, футбольний, набивний 

та ін.) знаходиться в руках ведучого (капітана команди). За командою вчителя 

ведучий кожної команди передає м’яч першому гравцю своєї команди, той, у 

свою чергу, повертає його назад ведучому і стає в кінець колони. Ведучий тим 

самим способом передає м’яч наступному гравцеві і т. д.  

Способи передачі м’яча:  

• передача набивного м’яча двома руками знизу;  

• передача набивного м’яча двома руками від грудей;  

• передача набивного м’яча однією рукою від плеча;  

• передача баскетбольного м’яча двома руками від грудей з відскоком від 

підлоги;  

• передача баскетбольного м’яча від голови.  

Перемагає команда, яка перша виконала вправу. Гра повторюється 4-6 разів; 

після виконання всією командою вправи ведучим стає другий учень.  

10. Передай сусіду. Команди шикуються в колону по одному перед 

стартовою лінією. М’яч знаходиться в направляючого; інтервал між гравцями – 

один крок, усі гравці приймають положення – стійка ноги нарізно. За командою 

вчителя направляючий передає м’яч назад над головою; гравець, який приймає 

його, передає далі. Останній гравець з м’ячем оббігає команду з правого боку, 

стає попереду неї і гра продовжується. Перемагає команда, яка першою закінчила 
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передавати м’яч. Гра повторюється 4-6 разів. У процесі гри м’яч повинен 

передати кожен гравець. Перемагає та команда, яка першою закінчила передачу 

м’яча.  

11. Комбінована естафета. Команди шикуються в колону по одному перед 

стартовою лінією. Від лінії старту на відстані 5 м для кожної команди лежить 

обруч, в середині обруча – баскетбольний м’яч, і далі по прямій від обруча знов 

на відстані 5 м – лінія, за якою покладена скакалка. За командою вчителя 

направляючий приймає положення присід, руки на коліна і в такому положенні 

стрибками на двох рухається до обруча, бере м’яч в руки і робить п’ять ударів 

м’яча об підлогу однією рукою, кладе м’яч в обруч і бігом рухається до скакалки. 

Взявши в руки скакалку робить п’ять стрибків на двох з обертанням скакалки 

вперед. Після виконання стрибків кладе скакалку на місце і бігом рухається до 

стартової лінії. Доторкнувшись рукою до плеча наступного гравця, він тим самим 

дає йому старт. По черзі всі гравці команди виконують дане завдання. Перемагає 

та команда, яка першою виконала завдання і найменше допустила помилок. Гра 

повторюється 3-5 разів.  

Рухливі ігри 

1. «М’яч середньому». Гравці утворюють три-чотири кола. В середині 

кожного кола стоїть ведучий. Він по черзі кидає м’яч своїм гравцям, а гравці 

кидають м’яч назад ведучому. Одержавши м’яч від останнього свого гравця, 

ведучий піднімає його вгору. Команда, в якої м’яч менше падав на землю і яка 

раніше від інших закінчила перекидання м’яча, виграє.  

2. «Кіт і мишка». Діти, взявшись за руки, утворюють загальне коло. Один з 

гравців зображає «кота», другий – «мишку». Мишка втікає від кота, кіт її 

наздоганяє. Діти, що стоять у колі, вільно пропускають мишку під руками і 

намагаються перешкодити котові ввійти в коло. Якщо кіт спіймав мишку, або не 

може довго її наздогнати, то призначають іншу пару.  

Вказівка до гри. Щоб кіт швидше спіймав мишку, в колі роблять кілька 

«воріт», крізь які кіт може вільно вбігати в коло і вибігати з нього.  

3. «Стрибунчики-горобчики». На землі накреслити коло, в яке стає 

ведучий («ворона»). Всі інші діти («горобчики») стають поза колом біля лінії. 

Горобчики стрибають у коло. Ворона бігає в середині кола і прагне доторкнутися 

рукою до гравців. Коли горобчикам загрожує небезпека бути покваченими, вони 

швидко вистрибують з кола. Якщо ворона поквачила горобчика, коли той був у 

колі, – він замінює ворону, і гра триває далі.  

4. «М’яч у стінку». Команди стоять у колоні по одному за 5-8 м від стінки. 

Перші гравці кожної команди тримають у руках по м’ячу. За сигналом вони 

кидають м’яч у стінку так, щоб він, перескочивши від неї, вдарився об підлогу. 

Другі номери ловлять м’яч, що відскочить від підлоги, кидають його в стінку і 

стають у кінець колони і т.д. Перемагає команда, яка закінчить гру першою.  

5. «Другий зайвий». Діти утворюють коло. Поза ним – двоє ведучих. Один з 

них – ловець – намагається спіймати (доторкнутись) до другого, що тікає. Якщо 
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тікаючий став попереду якогось гравця, то цей гравець тікає і мусить рятуватись 

від ловця. Впіймавши тікаючого, ловець сам стає втікачем, а впіймавши стає 

ловцем.  

Вказівка до гри. Вчитель повинен стежити, щоб втікаючі не пробігали 

більше половини кола, і щоб вони швидше ставали попереду гравців.  

6. «День і ніч». Дві команди стають спиною одна до одної на середині 

майданчика на відстані 1,5-2 м. У кожної команди на краю майданчика є «дім» на 

відстані 10-15 м від середини лінії. Одна команда зветься «День», друга – «Ніч». 

Коли вчитель викликає одну з команд, наприклад, «День», тоді ця команда біжить 

до свого «дому», а команда «Ніч» її наздоганяє. Підраховують кількість 

спійманих. Якщо вчитель сказав: «Ніч», – то, навпаки, команда «День» 

наздоганяє. Спіймані гравці продовжують грати в своїй команді. Гра 

повторюється певну кількість разів. Виграє та команда, яка спіймає більше 

гравців іншої команди.  

Вказівка до гри. Обидві команди треба викликати однакову кількість разів.  

7. «Перекидання м’яча». Команди розташовуються на протилежних 

сторонах майданчика. Судді вводять у гру три м’ячі. Команди перекидають м’ячі 

одна одній, намагаючись зробити це так, щоб усі три м’ячі опинились одночасно 

на стороні суперників. Коли це вдасться, – гра припиняється і команда, що 

опинилась з трьома м’ячами, програє.  

Школа м’яча за П.Ф. Лесгафтом:  
Вертикальний напрямок 

1. Перший клас: кинути м’яч прямо вниз і упіймати його.  

2. Другий клас: кинути м’яч прямо вгору і упіймати його.  

3. Третій клас: кинути м’яч прямо вгору, дати впасти йому на підлогу і потім 

знизу, коли він відскочить від підлоги, упіймати.  

Навскісний напрямок 
1. Четвертий клас: стати на відстані кількох кроків від стіни, кинути м’яч вперед і 

вгору за напрямком до стіни, дати йому впасти на підлогу і потім вже знизу, коли 

він відскочить від підлоги, упіймати.  

2. П’ятий клас: те саме, але упіймати м’яч, не давши впасти йому на підлогу.  

3. Шостий клас: кинути м’яч скісно знизу і вперед до стіни і після того, як він, 

вдарившись об стіну, упаде на підлогу й відскочить від неї, упіймати.  

4. Сьомий клас: те саме, але спіймати м’яч, не давши впасти йому на підлогу.  

Навскісний напрямок 
1. Восьмий клас: ставши до стіни спиною, кинути м’яч скісно і вгору так, щоб він, 

ударившись об стіну, упав на підлогу, і спіймати, коли він відскочить від підлоги.  

2. Дев’ятий клас: те саме, але спіймати м’яч, не давши впасти йому на підлогу.  

3. Десятий клас: кинути м’яч вниз і назад за напрямком до стіни так, щоб м’яч 

вдарився об стіну, знову впав на землю і тоді знову упіймати його.  

4. Одинадцятий клас: те саме, але спіймати м’яч, не давши впасти йому на 

підлогу.  
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Дугоподібний напрямок 
1. Дванадцятий клас: прикласти ліву руку долонею до стіни і, підводячи праву 

руку під ліву, кинути м’яч з лівої сторони лівої руки (зліва направо) так, щоб він 

летів дугоподібно, і щоб його можна було спіймати з правої сторони лівої руки.  

2. Тринадцятий клас: вихідне положення те саме, але правою рукою кинути м’яч з 

правої сторони лівої руки (з права наліво) так, щоб його можна було спіймати, 

підводячи праву руку під ліву, з її лівої сторони.  

3. Чотирнадцятий клас: приставити одну ногу (праву) стопою до стіни, кинути 

м’яч однойменною рукою (правою), підвівши її під ногою з різнойменної сторони 

(зліва направо) так, щоб його можна було спіймати з правої сторони.  

4. П’ятнадцятий клас: вихідне положення те саме, але кинути м’яч правою рукою 

біля правої сторони однойменної ноги так, щоб м’яч летів дугоподібно наліво, де і 

спіймати його, підводячи руку під ногу.  

Формування у ліцеїстів здорового способу життя і стійких здорових звичок, 

а також свідомого ставлення до власного здоров’я і рівня фізичної 

підготовленості, є найголовнішим соціальним завданням педагогічного колективу 

і здійснюється на підставі здоров’язбережувальних та інтерактивних технологій 

та інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу. 

За допомогою якісного впровадження здоров’язберігаючих технологій у 

навчально-виховний процес, застосування під час позакласних заходів оздоровчих 

технологій, переважно спрямованих на всебічне оздоровлення школярів сучасний 

учитель має можливість повною мірою сприяти вихованню повноцінної здорової 

молоді, формувати в неї високий рівень культури здоров’я.  
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Формування вмінь збереження власного здоров’я як важливого 
компоненту загальнолюдської культури  

 
Явела Марина Василівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії, 

звання «старший вихователь» 

 

Турбота про здоров’я – це найголовніша 

справа вихователя. 

В.О.Сухомлинський 
Третє тисячоліття – це вік наукового й технічного прогресу, коли без знань, 

науки не обійтися жодному з нас. Та й кожен повинен досягти своїх вершин у 

житті, а це не завжди легко і просто, тому що вершин досягають, доклавши 

великих зусиль. Отже, треба мати силу і міцну волю, а це доступно лише тим, 

котрі здорові фізично і духовно. Адже недарма кажуть, що у здоровому тілі – 

здоровий дух. 

Найголовніше, найдорожче, що є у людини, – її життя, а здоров’я – це 

запорука щасливого, радісного, гармонійного життя. Здоров’я – це найвище благо, 

дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і 

щасливим. Воно не дається, а лише формується, зміцнюється, здобувається 

шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою і набуття знань, засад 

здорового способу життя. Саме від здоров’я дитини залежить успіх її у навчанні, 

фізичний розвиток та психічний стан, місце у класному колективі, взаємини з 

оточуючими. 

За результатами медичного обстеження у класі лише четверо практично 

здорових учні, всі інші мають ті чи інші захворювання. Ці результати спонукали 

вихователя до визначення проблеми, над якою необхідно працювати, а саме: 

«Формування в учнів умінь збереження власного здоров’я як важливого 

компоненту загальнолюдської культури». 

 Завдання, які вихователь визначила для вирішення проблеми: 

• Формувати у ліцеїстів свідому мотивацію здорового способу життя. 

• Спонукати ліцеїстів до прийняття відповідальних рішень щодо свого 

майбутнього здоров’я. 

• Підвищити рівень соціальної активності ліцеїстів. 

• Виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих як до найвищої цінності. 

• Виховувати впевненість в собі і власних можливостях. 

• Виховувати всебічно розвинену, грамотну особистість. 
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 Як вихователь ліцею-інтернату, я намагаюся створити у групі ліцеїстів 

атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння, взаємопідтримки, партнерства, 

зацікавленості справами класу. Моя робота спрямована на пропаганду здорового 

способу життя серед ліцеїстів, вона ознайомлює учнів не лише з наслідками, але і 

з причинами, які треба вміти долати, допомагає розкрити та оволодіти резервними 

силами організму, усвідомити своє місце у системі взаємин з природою та 

суспільством, навчає бути здоровою, щасливою, радісною та гармонійною 

людиною. 

Ефективність позитивного впливу на здоров’я школярів різних оздоровчих 

заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма 

напрямками. 

Реалізацію фізичної складової здоров’я вихователь здійснює через: 

• Ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі та спортивні ігри. 

• Знання особистого рівня здоров’я. 

• Контроль та самоконтроль за правильною поставою. 

• Виконання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії. 

• Виконання гімнастики для очей. 

• Навчання використання народних способів оздоровлення. 

• Навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, 

відпочинку. 

Соціальна складова здоров’я реалізується: 

1. Створенням умов самовираження. 

2. Стимулюванням аргументів відповідей. 

3. Заохоченням ініціативи учнів. 

4. Розвиткомінтуїції, творчості. 

5. Демонстрацією правильного мовлення. 

Реалізація психічної складової: 

1. Створення психологічного клімату на уроці, самопідготовці. (Навчати 

підтримувати дружні стосунки). 

2. Дотримання позитивного мислення. (Підтримання впевненості у своїх 

можливостях, задатках). 

3. Демонстрація ненасильницьких засобів навчання, виховання. (Самооцінка, 

самоконтроль, вміння керувати емоціями). 

4. Вміння відмовлятися від шкідливих звичок. 

Реалізація духовної складової: 

• Навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів 

школи, до дорослих. 

• Навчання відповідальності за власні вчинки. Вироблення навичок 

самообслуговування. 

• Навчання висловлювання своїх поглядів щодо здорового способу життя. 

Навчання усвідомлення життєвих цінностей. 
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• Навчання вмінню розрізняти добро, зло, духовне і бездуховне, долати 

прояви зла в собі. 

Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного 

здоров’я потребує обов’язкового поєднання інформаційного й мотиваційного 

компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми 

необхідними здоров’язберігаючими вміннями і навичками. Тому вихователь 

використовує різноманітні методи та форми роботи: 

1) анкетування; 

2) бесіди; 

3) лекції; 

4) розповіді; 

5) дослідження; 

6) аналіз конкретних ситуацій; 

7) розв’язання ситуативних задач; 

8) рольові ігри; 

9) тренінги; 

10) творчі проекти; 

11) години спілкування; 

12) «круглі столи»; 

13) усні журнали; 

14) дискусії; 

15) диспути; 

16) прес-конференції; 

17) демонстрації відеофільмів; 

18) колективні творчі справи; 

19) організація дозвілля; 

20) зустрічі із лікарями різних спеціальностей. 

Особливий контроль Марія Василівна здійснює за харчуванням учнів, 

виконанням культурно-гігієнічних навичок, перебуванням на свіжому повітрі, 

руховим режимом. Заохочує учнів до відвідування спортивних, танцювальних 

секцій та гуртків як в ліцеї так і поза його межами. З великим задоволенням діти 

відвідують гурток «Фітнес-аеробіка», також учні дуже люблять спортивні ігри, 

особливо баскетбол. Цього року учні класу вибороли перше місце у змаганнях між 

учнями 8-9класів. 

У класі працює самоврядування, сектор «Охорона здоров’я і спорт» слідкує 

за виконанням культурно-гігієнічних навичок, організує заходи оздоровчого, 

профілактичного направлення, змагання, рухливі ігри . Сектор «Екологія та 

охорона довкілля» займається упорядкуванням та озелененням території ліцею та 

класної кімнати, організацією екологічних акцій та заходів. 

Велику увагу вихователь приділяє реалізації психічної та духовної складової. 

Специфіка нашого навчального закладу полягає в тому, що учні приходять до нас з 

різних шкіл, тому першочерговим завданням є формування та згуртування 
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колективу, розвиток комунікативних здібностей. З цією метою організувала 

спільні справи, свята: «Ой, хто, хто Миколая любить?», «Осінній бал», «Свято 

Іменинника»; екскурсії в різні куточки України. Також проводить з учнями 

тренінгові заняття для розвитку комунікативних здібностей. Розроблене нею 

тренінгове заняття «Разом добре» надруковане у науково-методичному посібнику 

КОІПОПК «Формування ключових компетентностей вихованців інтернатних 

закладів» у 2013році. 

У своїй роботі вихователь намагається частіше змінювати види діяльності, 

чергуючи інтелектуальні, емоційні, рухові види діяльності, групові і парні форми 

роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати 

думки інших, висловлювати власні думки, сприяють засвоєнню правил 

спілкування. 

Свою діяльність планує таким чином, щоб при збереженні індивідуальності, 

унікальності кожної дитини, навчити ліцеїстів жити в новому колективі, 

ефективно взаємодіючи, привчаючись робити те, що потрібно, а не те, що 

забажається, поступово набуваючи досвіду самостійних рішень та дій, 

загартовуючи свою волю, характер, формуючи позитивні моральні уявлення, 

почуття і звички. 

Особистим прикладом, поведінкою, способом життя намагається побудувати 

такі взаємини у колективі, щоб кожна дитина відчувала свою значущість, 

потрібність. Не примушувати, а переконувати; не керувати, а організовувати; не 

обмежувати, а надавати свободу вибору – ось її професійне кредо. 

Розроблені та проведені з дітьми години спілкування, тренінгові заняття, 

рольові ігри на актуальні теми сприяють формуванню у ліцеїстів свідомого 

ставлення до свого життя, навичок здорового способу життя, екологічної 

культури:години спілкування «Здоровий спосіб життя», «Здорові діти – здорова 

нація», «Що ми їмо?», «Чому звичка називається шкідливою?», «Хто міцний 

тілом?», тренінгові заняття «Твоє здоров’я – твій вибір», «Здоров’я – цінність 

нашого життя», засідання круглого столу «Вода і життя», «Екологічний КВК», 

конференція «Природа і ми».  

У роботі з вихованцями застосовує активні та інтерактивні методи 

виховання, технологію педагогічної підтримки та партнерства, що дає позитивні 

результати. Тренінгові заняття, проектні технології створюють унікальні 

передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності вихованців, 

стимулюють їхню природну допитливість й творчий розвиток. Але для того, щоб 

компетентно допомогти ліцеїстам, організувати їхню діяльність, сама постійно 

вдосконалюється, підвищує свій професійний рівень, займаючись самоосвітою, 

багато читає, бере активну участь у засіданні методоб’єднання вихователів, 

підготовці семінарів, конференцій, «круглих столів», володіє комп’ютером, 

пройшла навчання за програмою «Інтел, навчання для майбутнього». Вивчає та 

використовує у своїй роботі педагогічні скарби видатних педагогів світу та 

надбання вітчизняних педагогів-новаторів. 



 427 

Свої знання із задоволенням передає дітям, організовуючи їхню діяльність 

таким чином, щоб у процесі роботи вихованців над будь-яким проектом 

реалізувався логічний ланцюжок: від вибору теми проекту і форми його 

виконання до усвідомлення важливості отриманих результатів. Варто відмітити, 

що проектна діяльність ліцеїстів є не лише цікавою формою роботи, а й одним із 

тих основних важелів, що розширюють, доповнюють і вдосконалюють 

особистісне «Я» кожної дитини. Ліцеїсти приміряють на себе ролі творців і 

дослідників, цікавим є не лише зміст підібраного матеріалу, а й обрана форма 

презентацій результатів проекту з використанням наочності і ТЗН. Підсумком 

роботи над пошуково-пізнавальними проектами стала участь вихованців в 

ліцейських конференціях «Зроби свій вибір», «Точка неповернення».  

Важливою ланкою у системі виховної роботи є взаємодія вихователя з 

батьками ліцеїстів. Єдність виховних впливів закладу освіти і сім’ ї не лише 

гарантує розумну спрямованість виховного процесу, але й збільшує його силу, 

його можливості. Завдяки системній роботі з батьками ліцеїстів, їхній активній 

участі у навчально-виховній діяльності, соціально-педагогічній роботі, психолого-

педагогічній просвіті, спостерігається продуктивна, цілеспрямована співпраця, 

взаємна доброзичливість і повага. Батьки класу – це активні учасники процесу 

виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості дитини. Батьки мають 

зробити все для того, щоб діти раціонально харчувались, займалися фізичною 

культурою, вели здоровий спосіб життя, виконували гігієнічні правила, 

загартовувалися, а батько й мати служили їм у цьому взірцем. Тому темі 

збереження здоров’я дітей, формуванню здорового способу життя були присвячені 

не одні батьківські збори: «Гра власним життям – загроза суїциду підлітків», 

«Здоровий спосіб життя сім’ ї як запорука успішного формування здорового 

молодого покоління».  

Вихователю вдалося сформувати згуртований та працездатний колектив. Всі 

учні у класі почувають себе комфортно, психоемоційний мікроклімат у колективі 

сприятливий. Стосунки між учнями рівні та доброзичливі, вони щиро радіють 

успіхам, перемогам та співчувають невдачам один одного. Завдяки проведеній 

роботі жоден учень не палить. Самі учні проводять агітаційну роботу з батьками 

та знайомими за здоровий спосіб життя. Суттєво змінилось ставлення учнів до 

екологічної культури, учні дбайливо ставляться до всього живого, займаються 

прибиранням, озелененням та прикрашанням території ліцею. Значно менше учні 

хворіють, за останніми даними медичного обстеження декілька учнів переведені із 

спецгрупи до основної. 

Впровадження всіх згаданих заходів щодо формування позитивного 

ставлення до здорового способу життя та відповідального ставлення до свого 

здоров’я дає певний результат, тому що здійснює організований, систематичний та 

цілеспрямований вплив на свідомість дітей, на їх почуття та поведінку з метою 

формування здорової, гармонійно розвиненої молодої особистості. 
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Можна зробити висновок, що результатом цілеспрямованих дій вихователя, 

класного керівника та батьків є зменшення негативних впливів навколишнього 

середовища на поведінку підлітків, тобто вихователь формує здоровий спосіб 

життя. 

Рекомендації 
У процесі формування навичок здорового способу життя рекомендую 

керуватися такими пріоритетами: 

• вірити в цінність кожної дитини; 

• дотримуватись конфіденційності; 

• надавати позитивну інформацію; 

• бути порадником, а не моралістом; 

• поважати думку й позицію дитини; 

• акцентувати увагу дитини на власних позитивних рисах, характеристиках і 

здобутках. 

Рекомендую дотримуватися таких принципів профілактичної роботи: 

• відповідність змісту роботи потребам особистості: вивчення існуючих потреб 

та орієнтація змісту, форм роботи на їх задоволення; своєчасне виявлення 

підлітків “групи ризику” та надання їм допомоги; 

• активізація зворотного зв’язку: надавати можливість учням висловлювати свої 

думки та почуття; 

• добровільність: мотивувати та пропонувати, а не примушувати та диктувати; 

• позитивна спрямованість: зміцнення позитивної позиції особистості щодо 

власної спроможності підтримання оптимального стану здоров’я; опертя на 

позитивні моменти – не стільки залякувати наслідками шкідливих звичок, скільки 

привертати увагу й посилювати симпатію до людей, які дотримуються здорового 

способу життя; розвінчувати створювані рекламними кампаніями стереотипи 

“героїв з цигаркою”, які асоціюються з активністю та процвітанням; 

• об’єктивність: інформація не повинна зводитись до залякування або 

формальних гасел; слід пам’ятати, що некваліфікована, необережна інформація 

може створити атмосферу таємничості та загадковості, спровокувати реакцію на 

“заборонений плід”; доцільно уникати мілітаризованої термінології; 

• залучення батьків, медичних працівників, психологів, соціологів, юристів до 

пропаганди та сприяння утвердженню у свідомості учнівської молоді принципів 

здорового способу життя; 

• систематичність: вся профілактична робота з превентивного виховання має 

передбачати комплекс заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення 

до власного здоров’я; 

• врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей.  
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Додаток А 

Конференція для учнів 6-10класів  
«Зроби свій вибір» 

Мета: ознайомлення ліцеїстів з історією поширення тютюну, властивостями 

нікотину, вивчення його шкідливого впливу на організм, сформувати в учнів 

стійке бажання вести здоровий спосіб життя, негативну мотивацію щодо куріння; 

виховувати дбайливе ставлення до свого організму, свого здоров’я. 
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Хід заходу 
Ведуча. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами зібрались на 

конференцію, на якій поведемо розмову про одного з підступних ворогів людства 

– тютюн. Ви, напевно, не раз чули про шкідливість паління. Ми хочемо нагадати 

вам, що кожна людина обирає свій шлях у житті й повинна навчитися критично 

ставитися до людських слів і справ. Вибір має бути самостійним, але свідомим, 

тобто треба усвідомлювати наслідки кожного вчинку не тільки для себе особисто, 

але й для оточуючих. 

На нашому відкритому засіданні наукової ради виступатимуть спеціалісти 

різних профілів: історик, ботанік, хімік, біолог, співачка, лікарі, соціолог. 

Сподіваюся, що наша конференція допоможе вам зробити важливий вибір: палити 

чи не палити?  

До слова запрошується історик. 

ІСТОРИК. 
Як фахівець з історії, хочу познайомити вас із історією прилучення 

європейців до паління, адже тютюн потрапив до нас із Америки. А починалося 

все так … Увага на екран! 

Паління набуло особливої популярності на поч. ХХ ст. (пауза) 

 Зараз паління є найпоширенішою шкідливою звичкою. За переказами, трава 

тютюну виросла на могилі блудниці, яка спокусила тисячі чоловіків та юнаків. Її 

прах перетворився на грунт, на якому росло тютюнове зілля. У легенді тютюн 

виступає символом зла. 

Паління в Україну проникло раніше, ніж у Росію, і прищепилося тут з 

разючою силою. Люлька здавна вважалася ознакою гарного тону й молодецтва. 

Бо була для козака єдиною розвагою у степовій самотині на варті, на пасовищі 

тощо. За неї, за словами української пісні, козак був готовий без вагання 

проміняти жінку, а гоголівський Тарас Бульба через люльку накладає навіть 

головою. 

Ведуча. Що це таке – тютюн? До слова запрошую ботаніка. 

ВЧЕНІ: 
БОТАНІК. Тютюн – це однолітня трав’яниста рослина висотою до 150 см із 

родини Пасльонові. Його квіти мають рожевий колір та розміщуються на верхівці 

стебла. Плід – багатонасінна коробочка, в якій знаходяться дрібні насінинки. 

Загалом нараховується приблизно 760 видів тютюну. 

Висушене листя тютюну після спеціальної обробки подрібнюють та 

використовують для паління. До складу листя входить багато речовин, серед яких 

є звичайні, притаманні будь-якій рослині, та деякі специфічні. Серед першої 

групи речовин можна назвати білки (близько 10%), вуглеводні (близько 20%), 

органічні кислоти (Близько 10%). Під час спалювання тютюну утворюються 

смоли (близько 14%) та випаровуються ефірні олії (близько 1%). Саме ними і 

пояснюється специфічний аромат тютюну. Поганий запах утворюється внаслідок 
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згорання білків, які надають тютюну гіркоти й викликають неприємні смакові 

відчуття. 

Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється од інших 

рослин родини пасльонових, - вміст нікотину. 

Тютюн – це рослина, яку споживають лише дві істоти – маленький зелений 

хробачок і людина. Але маленький зелений хробачок не знає нічого кращого, а 

людина?.. 

Нікотин – одна з найсильніших рослинних отрут, основна частина 

тютюнового диму. У чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного 

запаху, гірка на смак. Давно вже стало звичним гасло: «Краплина нікотину вбиває 

коня!». 

ВЕДУЧА. У чому ж полягає механізм паління? Про це нам розповість 

БІОЛОГ. 

БІОЛОГ. Механізм паління полягає в тому, що крізь повільно тліючий 

тютюн (у цигарці, люльці, сигареті всмоктується повітря. Кисень, що міститься у 

вдихуваному повітрі, проходить крізь шари тліючого тютюну, посилює його 

горіння, і продукти згорання разом із частиною повітря надходять у легені. Щоб 

випалити сигарету потрібно зробити 12 -18 затяжок. Продукти горіння тютюну у 

вигляді твердих частинок і краплин рідини, кількість яких вимірюється десятками 

й сотнями тисяч мільярдів, спрямовуються в легені. 

Упродовж кількох хвилин після першої затяжки реєструються негайні 

короткочасні негативні наслідки паління: 

- посилення серцевого ритму; 

- підвищення кров’яного тиску; 

- подразнення тканин гортані; 

- потрапляння оксиду Карбону в кров; 

- негайне потрапляння канцерогенів у легені; 

Вміст чадного газу у крові тих, хто курить, у 15 разів вищий, ніж у тих, хто 

не курить! (слайд) 

ВЕДУЧА. Які речовини містить тютюновий дим, знає ХІМІК. Прошу до 

слова. 

ХІМІК. Якщо ви хочете зруйнувати власне здоров’я з допомогою чудної 

речовини – нікотину, ви повинні спробувати новий спосіб погіршення здоров’я. 

Тютюновий дим містить у собі такі речовини: 

- нікотин (його крапля вбиває коня); 

- ацетон (з допомогою цигарки ви зможете швидко стерти лак з нігтів0; 

- чадний газ – нафтагін (він є у будь-якій вибуховій речовині); 

- етиламін (він міститься у речовині, якою чистять туалети). 

Тепер ми можемо зробити висновок: одна цигарка містить в собі багато 

необхідних речовин! Уявляєте, ви можете не тільки палити цигарку, а й чистити 

нею туалети та змивати лак з нігтів!  
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Серед продуктів сухої перегонки тютюну найбільше значення мають 

амоніак, чадний газ та канцерогенні речовини, які спричиняють виникнення 

злоякісних пухлин. Є в тютюновому димі радіоактивний Полоній. За даними 

фармакологів, унаслідок випалювання однієї пачки сигарет утворюється синильна 

кислота, приблизно стільки ж сірководню, нікотин, амоніак, чадний газ і 

тютюновий дьоготь. У тютюновому дьогті міститься близько сотні хімічних 

речовин, зокрема бензапрен, радіоактивний ізотоп Калію та близько 15 

канцерогенних речовин. 

Більшість паліїв переконані, що сигаретні фільтри, очищаючи дим від 

частинок, роблять його нешкідливим. На жаль, це не так. 

Таким чином, палій подібний до фаталіста, який тримає біля скроні наган. 

Палець натискає на палок, стріляє по беззахисному організму, нагороджуючи себе 

букетом смертоносних хвороб. 

СОЦІОЛОГ. Прошу слова для статистичної довідки! Якщо підліток 

випалив хоча б дві цигарки, то в 7 випадках із 10 він буде палити все життя. За 

даними радіологів, паління з 12 років посилює ймовірність захворіти на рак 

легенів уже до 40 років. 

ВЕДУЧА. Ми провели опитування серед ліцеїстів: «Чи вважаєш ти , що 

ведеш здоровий спосіб життя?» Результати на екрані. (коментар ведучої) 

ВЕДУЧА. Про вплив паління на різні системи органів людини попросимо 

розповісти лікаря. 

ЛІКАР. (Вплив паління на різні системи органів людини) 

Завжди всіх цікавило питання: «Що ж таке здоров’я?» 

Всесвітня організація охорони здоров’я висунула гасло «Паління або 

здоров’я – обирайте самі!» 

Нервова система. Паління викликає безперервне збудження, що послаблює 

гальмівний процес і призводить до мозкового виснаження. Особливо страждає від 

куріння пам’ять. 

Гете писав: «Від куріння тупієш. Воно не сумісне с творчою працею.» 

Опорно-рухова система. З’являються сильні болі в ногах – це симптоми 

захворювання кровоносних судин нижніх кінцівок. Куріння знижує м’язову силу. 

Експеримент показав, що через 10 -15 хвилин після викурювання сигарети 

м’язова сила знижується на 15%, а координація рухів погіршується на 2 – 5%. 

Травна система. Людина втрачає апетит, худне, жовтіє. Усе через те, що 

нікотин зі слиною потрапляє в організм. Після кожної випаленої цигарки різко 

підвищується кислотність шлунка, їжа вчасно не перетравлюється, можлива 

загроза виразки дванадцятипалої кишки. Паління притлумлює почуття голоду, 

порушується дія ферментів, їх розщеплення та всмоктування. Під впливом 

тютюнового дьогтю псується зубна емаль, на зубах утворюється наліт, вони 

жовтіють і поступово руйнуються.  

Кровоносна система. Число серцевих скорочень під впливом паління 

збільшується на 30 – 40 ударів за хвилину. Це позначається на серцевому м’язі, 



 433 

він стає гірше працювати – і серце за добу одержує на 2 – 3 тонни крові менше. 

Серце починає зношуватися, втомлюватися, старіти. Нікотин призводить до 

підвищення артеріального тиску 

Слух. Тютюновий дим подразнює слизові оболонки ротової і носової 

порожнини, дихальних шляхів. Потрапляючи у внутрішнє вухо, викликає 

запалення Євстахієвої труби. Пошкоджуються слухові рецептори, з’являється біль 

у вусі.  

Зір. Нікотин пошкоджує органи чуттів, знижує функцію зорового нерва, 

послаблюється гострота зору. 

 Куріння впливає і на зовнішність людини, особливо, якщо вона рано 

призвичаїлася до тютюну. Підліток, який курить, невисокий на зріст. У нього сіра 

шкіра, він часто хворіє і кашляє, погано їсть, бо не має апетиту, швидко 

втомлюється на навчанні чи на роботі. Нікотин виражено діє і на функцію 

статевих залоз і нерідко буває причиною статевого безсилля. 

Згубна дія тютюну не обмежується змінами в організмі курця. Під час 

куріння 25% усіх речовин, що є в тютюні, згоряють і руйнуються, 20% 

потрапляють в організм курця, 5% лишаються в недокурку, а 50% виділяються в 

атмосферу, тобто половина тютюнового диму опиняється в навколишньому 

середовищі. (Діаграма)  

Ведуча. Перепрошую, надійшло термінове повідомлення. 

СЦЕНКА 

ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ! 

(З’являється на мультимидійному пристрої) 

На кожен мільйон людей у світі смерть у результаті авіакатастрофи настає в 

середньому один раз на 50 років, унаслідок автомобільних катастроф – кожні два 

– три дні. 

Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щодоби 

у світі від хвороб, пов’язаних з палінням, помирають 2,5 млн. людей.  

ЛІКАР. Цей скорботний дзвін дзвонить за кимось у понеділок, вівторок, 

середу, четвер. Цілодобово! Цілорічно! Думайте! Ваше життя і ваше здоров’я у 

ваших руках. 

Коли мені доводилося відвідувати палати, де лежать хворі на рак легенів, які 

занедужали внаслідок багаторічного паління, бачити їхні виснажені обличчя, 

бачити як вони буквально задихаються, у мене виникало бажання вийти на 

вулицю, взяти за руку будь-якого молодика чи дівчину, що з таким шиком 

попалює цигарку, привести їх сюди і сказати: «Дивись, ось чим усе це може 

закінчитися!» 

Кожні 6 секунд паління убиває одного жителя планети. Чи варта крапля 

задоволення життя людини? (слайд) 

Паління – найвагоміша причина смерті! (слайд) 

Завжди роби вибір на користь здоров’я! (слайд) 

ВЕДУЧА. Надаю слово ще одному лікарю … 
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ЛІКАР. Підступність тютюну полягає в тому, що розплата готується поволі, 

непомітно, але вона неминуча! 

80% тих, хто має онкозахворювання легенів, - палії. 

Палії у 2,5 раза частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання. 

Пам’ятайте про наслідки паління: 
- виникнення надсадного кашлю, 

- послаблення здатності відчувати запахи, 

- жовті плями на зубах, 

- поганий запах із рота, 

- захворювання ротової порожнини. 

До довгострокових негативних наслідків паління належать 
- рак легенів, ротової порожнини, стравоходу, гортані, підшлункової залози 

та жовчного міхура, 

- захворювання серця, 

- виразка шлунка, 

-  судинні захворювання,  

- хронічний бронхіт.  

Чи можна всьому цьому протиставити оманливе почуття розслабленості та 

задоволення від паління? 

ВЕДУЧА. Проведені дослідження свідчать про те, що незважаючи на 

усвідомлення небезпечності паління для здоров’я, молодь продовжує палити. 

Чому ж вона свідомо наражає себе на небезпеку? Слово соціологу. 

СОЦІОЛОГ. Чому все ж таки молодь починає палити? Увага на екран … 

(Слайд) 

Серед підстав, які змушують не розставатися зі шкідливою звичкою, молоді 

люди наводять такі: це їх розслаблює, розважає коли вони нудьгують, рятує від 

зайвої ваги, усі друзі палять, це їм подобається, дає можливість відчувати себе 

більш дорослим, самостійним. Палити – це шикарно! Декому цигарка придає 

впевненості. Поширення паління серед дівчат – певна данина моді, привертання 

уваги до себе. 

ЛІКАР. Кожна мати хоче бачити свою дитину сильною і здоровою. Проте 

жінка, яка під час вагітності палить, завдає здоров’ю дитини непоправної шкоди. 

Так, шкідливі речовини не затримуються плацентою, а вільно проникають у кров 

плоду. Через звужені нікотином судини до плоду надходить менше кисню, у 

результаті чого розвивається кисневе голодування мозку і можуть відбутися 

необоротні процеси. Отруйні речовини тютюнового диму призводять до задухи 

плоду. 

Діти, матері-годувальниці яких палять, погано розвиваються, бо в 

материнському молоці перебуває багато нікотину.  

Дуже прикро ще й те, що мати своєю пристрастю до тютюну закладає у своєї 

дитини цей нездоровий потяг, адже вона завжди є для неї прикладом. 

Також хочу звернути вашу увагу на пасивне куріння. 
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Коли хтось курить, дим потрапляє не лише в легені курця, але й у легені всіх 

тих, хто перебуває поблизу, навіть якщо самі вони не курять. Мимоволі ти стаєш 

пасивним курцем, вдихаючи тютюновий дим, коли курять інші. 

Пасивне куріння так само шкідливе для здоров’я, як і власне куріння. 

Можуть розвиватися хвороби дихальних шляхів, астма і навіть рак. 

ІСТОРИК. Я хочу ознайомити вас з літописом боротьби з 

тютюнопалінням. 
 В Англії паліїв карали дуже жорстоко, аж до страти: голова з трубкою в 

зубах виставлялася на площі. 

 В Туреччині злісних паліїв саджали на палю. 

 В Італії Римський папа відлучав від церкви католиків, що палять, або 

наказував карати батогом. 

 В Росії за царювання Михайла Федоровича паліїв, викритих уперше, карали 

60 ударами палиці по ступнях, а тим, хто попадався вдруге відрізали носа або 

вуха та відсилали до Сибіру. 

У 1965 році було заборонено телевізійну рекламу тютюнових виробів. 

У 1966 році на цигаркових пачках з’являються попередження щодо 

шкідливості цигарок для здоров’я.  

У 1990 році Конгрес США заборонив паління на всіх внутрішніх авіалініях. 

У місті Торонто на вулицях не побачиш людину із сигаретою. Це заборонено 

спеціальним декретом, порушникам загрожує чималий штраф, який відразу 

накладає поліція. 

На 1000 доларів штрафують за паління в громадських місцях в Гонконгу та 

Нью-Йорку. 

У США 18 листопада оголошено національним днем боротьби з палінням. 

31 травня – Всесвітній день без тютюну. 

В Україні з 16 грудня 2012року діє Закон про заборону куріння в 

громадських місцях. 

ВЕДУЧА. Ми провели опитування серед ліцеїстів: «Як ти ставишся до 

Закону про заборону куріння в громадських місцях?» Результати такі. Увага на 

екран.(коментар ведучої) 

ВЕДУЧА. Змінити своє ставлення до паління ніколи не пізно. Наш директор 

є яскравим прикладом людини з величезною силою волі. 

ВЕДУЧА. Паління – це хвороба, яка викликана нікотиновою залежністю. 

Боротьба з палінням передбачає збереження здоров’я людини і забезпечення 

її довголіття. За останній час понад 30 млн. паліїв світу позбулися цієї звички. 

Будемо сподіватися, що в майбутньому всі люди усвідомлять шкідливість 

тютюнового зілля і відмовляться від його вживання. 

ВЕДУЧА. А яка користь некуріння? 
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ВЕДУЧА. Сьогодні у нас на конференції присутня талановита співачка 

______________, яке ваше враження від почутого сьогодні? 

СПІВАЧКА. Гастролюючи з концертами по різним країнам, я зробила 

висновок, що сьогодні палити не модно у всьому світі, сьогодні модно бути 

здоровим, вести здоровий спосіб життя. Спілкуючись з українськими 

знаменитостями з даної теми, я з’ясувала їх відношення до тютюнопаління. Увага 

на екран… 

ВЕДУЧА. Користуючись нагодою, ми просимо вас виконати нам пісню. 

Виконання пісні. 
ВЕДУЧА. Щоб бути здоровим, енергійним, творчо активним, не 

скорочувати власне життя, необхідно змолоду боротися за збереження й 

поліпшення свого здоров’я. Адже людина сама творець свого здоров’я. 

Сподіваємось, що наша сьогоднішня конференція не пройшла дарма. Дуже 

хотілося, щоб усе, що ви почули сьогодні, запам’ятали назавжди і ніколи не 

почали палити. Хай вам щастить, бережіть своє здоров’я! 

 

Література: 
1. В.Кулачевич, О. Алексєєнко «Вплив куріння на організм людини» прес-

конференція для учнів 8-9класів// Здоров’я та фізична культура – 2012 - №3(243) – 

с.27-29 

2. Н. Насонова «Курити чи не курити?» Позакласний захід для учнів 6-9-х 

класів// Шкільний світ – 2011 – №38 – с.5-10  

3. В. Кіблик «Курити чи не курити?» Розробка уроку// Біологія. Шкільний світ – 

2007 - №2 – с.13-17 
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Формування громадянської свідомості учнів на уроках історії  
та в позакласній роботі на основі історичного досвіду 

українського народу  
 

Михайлова Алла Анатоліївна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності вихователю необхідно вирішити систему 

завдань:  

 - формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу; 

 - визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; 

 - виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині; 

 - формування соціальної активності особистості на основі таких соціальних 

умінь, як готовність узяти на себе відповідальність, здатність до спільного життя і 

співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого 

вибору на основі гуманістичних цінностей; 

- формування працелюбності особистості, відповідальності за свої дії; 

- уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства; 

- виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства; 

- усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав 

людини та її громадянською відповідальністю; 

- формування політичної та правової культури засобами громадянської 

освіти, яка дає знання про політичні системи і владу на всіх рівнях суспільного 

життя; 

- розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та 

відстоювати особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити нові 

ідеї та критично аналізувати проблему, передбачати можливі наслідки дій та 

вчинків. 

Михайлова Алла Анатоліївна працює за програмою «Висота» (автор 

Валентина Куриленко), у виховній роботі керується «Основними орієнтирами 

вихователя учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

загальношкільним планом виховної роботи. 

Пріоритетними напрямами діяльності в роботі вихователя є: 

- утвердження національної ідеї, державної незалежності і суверенітету 

України; 

- виховання почуття патріотизму, готовності до захисту своєї Вітчизни та 

самопожертви в ім’я України; 

- відродження історичної пам’яті, ідентифікація себе з українським народом; 
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- виховання любові до рідної мови, традицій, національних і державних свят; 

- пошана до державних і національних символів і атрибутів, Конституції 

України; 

- формування почуття національної самопошани, гідності, мужності як 

передумови ставлення української нації; 

- формування умінь та цінностей суб’єкта громадянського суспільства, 

творця своєї долі та долі держави. 

У виборі форм і методів виховного впливу вихователь враховує особливості 

кожної дитини, її потенціальні можливості природних додатків та здібностей. 

Тому у виховній роботі застосовує індивідуальні бесіди, години спілкування, 

тестування, спостереження, інтелектуальні ігри, тематичні вечори, вечори 

запитань та відповідей, усні журнали, заняття з елементами тренінгу, уроки 

роздуми, диспути, екскурсії, зустрічі і т.д. 

На думку вихователя, найважливішою складовою громадянської освіти є 

моральність особистості, яка включає такі гуманістичні риси, як совість, чесність, 

чуйність, милосердя, толерантність, правдивість, працелюбність, справедливість, 

гідність, терпимість до людей, повагу до батьків, роду. 

Навчання дітей принципів загальнолюдської моралі, життєвих 

доброчинностей вимагає наполегливої педагогічної праці з боку школи і сім’ ї. 

Вихователь знає, що юність – пошук свого місця у житті, пошук себе. Те що 

юні хочуть, вони ще не можуть, а те, що можуть, уже не хочуть. У цій 

двоплановості юнацтва можна бачити корені тих суперцінностей, що виявляються 

у поведінці старшокласників, роблячи цей період життя надзвичайно важливим, 

вразливим, неспокійним. На це завжди повинен зважати вихователь. 

В цьому періоді життя школярів є актуальними години морального 

спілкування, бесіди про дотримання норм поведінки. «Традиції моєї родини», 

«Людське життя як найвища цінність», «Найстрашніші втрати – духовні», 

«Людина народжується для вічності», «Імідж сучасної молодої людини», 

«Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина», «У чому краса 

людини», «Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної молоді», «Милосердя в 

нашому житті», «Твоє майбутнє у твоїх руках» – такі години морального 

спілкування змушують учнів замислитись над щоденними проблемами поведінки, 

вчать правильно оцінювати повсякденні вчинки, цінувати життя своє та 

оточуючих, замислюватись над своїм місцем в житті. 

Виховання громадянина спрямовується на розвиток патріотизму – любові до 

свого народу, до України, поваги до державних символів і атрибутів, Конституції 

України. З цією метою вихователь проводить дискусії, полеміки про 

загальнонаціональну ідеологію та європейське майбутнє України, історичні 

рубрики, бесіди «Соборність і злагода – умови процвітання України», «Ми – 

громадяни України», «Інтеграція України в сучасному світі», акції «Діти єднають 

Україну», «Шляхи утвердження незалежності України». Диспути «Якби я був 
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політиком…», «Чи готові ми жити в правовій державі?», «Чи може людина бути 

покарана за бездіяльність?». 

Серед форм і методів громадянського виховання пріоритетну роль 

вихователь надає активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі 

взаємодії, спрямовані на пошук істини і сприяють формуванню критичного 

мислення, ініціативи і творчості. До них належать метод відкритої трибуни, 

інтелектуальний аукціон, метод аналізу соціальних ситуацій з морально – 

етичним характером. Так було проведено відкриту трибуну «Навчання – це не 

тільки обов’язок, а й право», «Роль людини в житті суспільства». 

На думку вихователя, досвід педагогічної практики свідчить, що вплив на 

особистість за схемою «вимога – сприймання – дія» сьогодні не спрацьовує. 

Чому? Тому що вона не розкриває особливостей морального розвитку 

особистості, не розкриває позитивної мотивації вчинків. Поняття виховання 

сьогодні переосмислюється, зокрема: від примусу, що йде ззовні, від іншої 

людини, виховання має переходити до розуміння «примусу» внутрішнього, тобто 

до «самопримусу» на основі почуття обов’язку та особистої відповідальності. 

Вихователь має бути особою, яка здійснює виховний вплив. Він приводить 

їх у відповідність з тими індивідуальними особливостями, які відрізняють 

кожного дня і підводить особистість вихованця від вимого «Ти мусиш» до стану 

«Я хочу». Для цього вихователь у своїй діяльності використовує інтерактивні 

методи, такі як відкритий мікрофон, КВК, сократівські бесіди, акції, літературно – 

музичні композиції, години запитань і відповідей, філософські столи. 

Інтерактивні ігрові форми передбачають обов’язкове включення аудиторії, яка 

стає учасником дійства, і його умови потребують від учасників певних дій, знань і 

вчинків. 

Так було проведено відкритий мікрофон «Якби я був політиком…», годину 

запитань і відповідей «Як захистити себе в сучасному світі», літературно-музичну 

композицію «Через любов у безсмертя», акцію до Дня Соборності України «Діти 

єднають Україну», до дня Перемоги «Поспішаймо до оселі ветерана». 

Інтерактивні форми дають змогу одночасно як подавати інформацію й формувати 

певні навички, так і перевіряти наявний рівень знань та вмінь. 

Найпоширенішою формою організації виховної роботи є індивідуальна 

робота та година спілкування. Такі години є різноманітними за тематикою та 

формами проведення, пов’язаними із життям класу, школи, міста, області, країни. 

Тематика виховних годин визначається віковими особливостями учнів, їх 

інтересами, завданнями, які ставить вихователь у своїй роботі. Години 

спілкування «Мир та злагода – головна умова існування Землі та людства», «Що 

означає бути патріотом?», «Патріотизм – нагальна потреба України та кожного 

українця», «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина», 

«Псевдопатріотизм та його прояви», «Що означає залишити свій слід на Землі?» 

спрямовані на виховання почуття патріотизму, готовності підпорядкувати свої 
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інтереси загальнонаціональним, відчуття приналежності до українського народу, 

гордості за цю приналежність. 

Пошану до державних та національних символів і атрибутики, Конституції 

України, любов до рідної мови, традицій і державних свят Михайлова А.А. 

виховує під час проведення свят «Ми – діти козацької слави» (додаток 1), «Свято 

рідної мови» вивчення історичних матеріалів про державотворчі процеси в 

Україні, дискусій про загальнонаціональну ідеологію та європейське майбутнє 

України, дослідження тем про символіку України «Знати і поважати герб своєї 

Вітчизни, її прапор і гімн», ознайомлення з Конституцією України, проведення 

занять з прав дитини, участі у державних святах – Дні Незалежності, 

Українського Прапора, Дні Конституції. Учні класу є активними учасниками 

конкурсів декламаторів, конкурсу П.Яцика, «Шевченківського слова». На думку 

вихователя збереження рідної мови та досконале володіння нею є одним з 

головних показників громадянської зрілості. 

У час розбудови нашої державності з особливою увагою ставиться вимога 

зміцнення правового становища громадян вільної України, підвищення їхньої 

національної самосвідомості й дисципліни, відповідального ставлення до своїх 

громадянських обов’язків. 

Жити і працювати в умовах справжньої демократії, всебічно розвивати її 

неможливо без знання законів, що виражають загальнодержавну волю, 

визначають межі прав і свобод громадян, дозволеного і забороненого в інтересах 

суспільства. Тому важливо сьогодні знати кожному хоча б ази правової абетки 

для захисту своїх прав. Саме перед школою стоїть завдання розширити правові 

знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і 

державою. 

Здатність людини розуміти норми моралі і законів та відповідним чином 

поводитись не є природженою. Це формується під впливом соціальних виховних 

закладів, внаслідок спілкування з іншими людьми, у ході участі в різних видах 

діяльності. З цією метою вихователь проводить слідуючі заходи: диспут «Моє 

розуміння свободи», виховні години «Злочин і покарання», «Конвенція прав 

дитини – міжнародна доктрина для твоїх ровесників», «Що таке громадянське 

суспільство і для чого воно нам», рольову гру «Вчимося розв’язувати конфлікти». 

В ході цих заходів учні самостійно роблять висновки, яким чином 

поводитись в тій чи іншій ситуації, як використовувати норми закону в боротьбі з 

порушенням правил поведінки, на які правові аспекти при цьому опиратися. 

Одночасно в учнів формується розуміння ролі і суті права Конституції, як 

основного закону України, суворого дотримання законності, принципу єдності 

прав, свобод, обов’язків та відповідальності. 

Особливе місце у формуванні громадянської свідомості учнів відіграють 

засоби масової інформації. Щопонеділка вихователь проводить огляд подій «Світ 

за тиждень». Учні роблять короткі повідомлення, огляди за зібраними 

матеріалами з періодичної преси та матеріалами телевізійних новин, обговорюють 
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їх, висловлюють своє відношення до подій. Спільне обговорення, роздуми 

сприяють розвитку критичного мислення учнів, формуванню певних морально – 

правових оцінок і переконань. На формування свідомості учнів великий вплив 

здійснює телебачення. Діти часто дивляться телепередачі в яких пропагується 

насильство, зло, несправедливість, захоплюються саме тим, що критикується 

автором, скептично ставляться до тих морально-правових норм, які пропагуються 

у фільмі. Тому в індивідуальних та групових бесідах вихователь цікавиться, які 

саме фільми переглядають учні, рекомендує стрічки до перегляду з подальшим їх 

обговоренням. 

Михайлова А.А. системою виховних заходів формує в учнів усвідомлення 

того, що їхня поведінка не є особистою справою, що обов’язок їх, як громадян – 

сумлінно навчатися, зразково поводитись, мати активну життєву позицію, бути 

гідними громадянами своєї Батьківщини. 

Додаток А 

«Ми – діти козацької слави» 
Свято для учнів 7 – 9 класів 

Мета: поглибити знання дітей про історичне минуле українського народу, 

ознайомити з сучасним козацьким рухом; розвивати пізнавальні інтереси дітей; 

виховувати почуття національної гідності, любові до свого народу, мови, 

культури. 

Обладнання: святково прибрана зала, фонограми «Козацького маршу», 

«Гопака», спортінвентар. 

Хід заходу 
Звучить «Козацький марш» 

Славні запорожці, з України хлопці, 

Грізними шаблями гнали ворогів 

Козацькому роду нема переводу! 

Лине його слава з далечі віків 

Ой, козацькі долі, наче вітер в полі, 

Незупинно линуть крізь віки до нас, 

Щоб разом із нами прокладать до волі 

Нелегкі дороги в цей тривожний час. 

Розквітає воля, наче маки в полі 

І ранкове сонце визира з дібров. 

Козацькому роду нема переводу 

Козаки в колисках виростають знов. 

Танець «Гопак» 

Ведучий: Україна! Країна смутку і печалі, краси і радості, звичаїв і обрядів, 

гучної української пісні, швидкого танцю, красивої природи, а головне – добрих, 

щирих, сміливих, волелюбних людей. 

Ведучий: все частіше ми звертаємось до наших витоків: історії нашої 

країни. Звертаємось до минулого, щоб зрозуміти сучасне. 
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Ведучий: корені нашої духовності – у минулому, коли була «Ненька – мати 

– Запорозька славна Січ». Про неї М.Гоголь у повісті «Тарас Бульба» писав : «То 

ось вона, Січ! Ось це гніздо, звідки вилітають всі ті горді, міцні, як леви, ось 

звідки розливається воля і козацтво на всю Україну». Вона праматір української 

державності і реальна військово-політична сила, яка упродовж століть протидіяла 

спробам турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти поставити 

український народ на коліна. 

Ведучий: Запорозька Січ! Козацтво … Найлегендарніше минуле 

українського народу, його святиня, синонім свободи, сили, людської і 

національної гідності. А поряд із згадкою про славне минуле жевріє в душі 

кожного бажання думками повернутися в ті славні часи. 

Пісня «Гей, ви, козаченьки» 

Ведучий: понад 500 років тому в українських степах за Дніпровськими 

порогами поселилися перші козаки. Близько 300 літ охороняли вони Україну від 

турків, татар та інших ворогів. Багато славних синів увійшли в історію. Це і 

Дмитро Вишневецький, і Петро Сагайдачний, і Іван Підкова, і фастівський 

полковник Семен Палій, і, звичайно, Богдан Хмельницький. 

Ведучий: на острові Хортиця, де знаходився цвіт козацтва, близько 

середини 16 століття зародилась знаменита Запорізька Січ. Запорозькі козаки 

займали величезний простір степів, прилеглих до обох берегів Дніпра в його 

нижній течії. За весь час історичного існування Запорожжя козаки поміняли 

дев’ять Січей: Томаківська Січ, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, 

Кам’янська, Олешківська, Нова Січ, Задунайська Січ. 

Вірш Т.Г.Шевченка «Іван Підкова» 

Було колись – в Україні  

Ревіли гармати  

Було колись – запорожці 

Вміли панувати. 

Панували. Добували 

І славу, і волю, 

Минулося – осталися 

Могили на полі. 

Високії ті могили, 

Де лягло спочити 

Козацкеє біле тіло 

В китайку повите. 

Високії ті могили 

Чорніють як гори, 

Та про волю нишком в полі  

З вітрами говорять. 

Було колись – в Україні 

Лихо танцювало. 
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Журба в шинку мед-горілку 

Поставцем кружала. 

Було колись добре жити 

На тій Україні… 

А згадаймо, може серце 

Хоч трохи спочине. 

Ведучий: що ж означає слово «козак»? 

Ведучий: найчастіше воно означало вільну, незалежну й озброєну людину. 

У слов’ян слово «козак» вживалося для назви людей, вільних від кріпацтва, котрі 

разом з сільськогосподарськими заняттями були у постійній готовності до 

оборони рідної землі від ворогів. 

Ведучий:  Козак – герой народу України 

    Козакувати – справа не проста 

   Коли державу вільну відбудуєм 

    Красою слава запалає золота 

Виступ гостя – полковника Фастівської козацької сотні 

Пісня «Я козачка твоя» (у виконанні Р. Кириченко) 

Ведучий: ознайомтеся з основними положеннями козацького самовиховання 

Військо – зміцнимо! 

Героїв – вшануємо! 

Джерела – почистимо! 

Дух – піднімемо! 

Землю – захистимо! 

Історію – дослідимо! 

Ліси – посадимо! 

Любов – посіємо! 

Мораль – виправимо! 

Народ – згуртуємо! 

Природу – відродимо! 

Родини – поєднаємо! 

Свободу – здобудемо! 

Серця – запалимо! 

Совість – пробудимо! 

Таланти – відкриємо! 

Україну – прославимо! 

Честь – відстоїмо! 

Державу – збудуємо! 

Добро – примножимо! 

Здоров’я – загартуємо! 

Знання – засвоїмо! 

Козацтво – удержавимо! 

Ведучий:  
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Українська пісня, вилита сльозами, 

Висушена вітром у краю чужім 

Українська пісня! Ти пройшла шляхами 

До мойого серця і живеш у нім! 

Українська пісня, чарівна, всесильна, 

Ти такою будеш через сотні літ. 

Українська пісня! Вчить тебе дитина 

Щоби пам’ятати свій козацький рід. 

Пісня «Україночка» (О.Білозір) 

Ведучий: 
Пролилася кров козача. 

Та не вмерла Україна. 

В неї є сини найкращі 

У неї армія надійна. 

Виступ козаків Фастівської козацької сотні (козацькі бойові танці та вправи, 

проведення козаками спортивних змагань між учнівськими командами) 

Ведучий:  
Із крові в кров, з душі у душу переливається тепло 

Далеких пращурів й нащадків духовно зближує воно 

Живуть традиції народу у наших молодих серцях 

Скарби духовні крізь віки торують в пам’ять нашу шлях. 

І доти житиме народ, допоки житимуть вони 

Єднають пращурів й нащадків духовні надбання й скарби. 

Ведучий:  
Вклоняємось всім вам доземно, 

Як батьківській хаті з далеких доріг 

Як хлібу, що матінка чемна 

Кладе на вкраїнський рушник. 

Бо ж нашому роду нема переводу, 

Хай пісня єднає коріння святе. 

Дай, боже, нам віру і братнюю згоду 

На довгії роки, на вічні віки! 

Давайте ж браття, візьмемось за руки 

Для цього в нас ще вистачає сил 

І не забудем козаків науки 

Тоді ніхто нам не зламає крил! 

 
Література: 
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Формування ціннісних пріоритетів у вихованні школярів 
 

Вишнік Оксана Ярославівна, 

заступник директора з виховної роботи 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Наша школа поважає особистість кожного учня, його індивідуальні життєві 

цілі, запити й інтереси, створює сприятливі умови для його самовизначення в 

розвитку. Кожен без винятку може максимально розвивати свої розумові і 

художні здібності, технічні таланти, дійсно опанувати фізичну і духовну культуру 

(а не просто познайомитися з нею), працювати у тій галузі, що найбільш 

сприятлива для розквіту його особистості і розкриття творчого потенціалу. 

Навчальний процес тісно зв’язаний з моральним вихованням. В умовах 

сучасної школи, коли зміст утворення збільшилося в обсязі й ускладнилося по 

своїй внутрішній структурі, у моральному вихованні зростає роль навчального 

процесу. Змістовна сторона моральних понять обумовлена науковими знаннями, 

що учні одержують, вивчаючи навчальні предмети. Самі моральні знання мають 

не менше значення для загального розвитку школярів, чим знання по конкретних 

навчальних предметах. 

 Розглядаючи систему морального виховання вихователь визначилася з 

проблемою, над якою потрібно працювати, а саме: «Формування ціннісних 

пріоритетів у вихованні школярів». 
У середній класах рівень сформованості морально-етичного виховання не 

достатньо високий. Дорослі (куратор, вихователь, батьки) беруть на себе завдання 

духовного наставника дітей. Вихователь старається прививати дітям актуальність 

морально-етичного виховання на рівні дорослого життя: систематизує норми і 

принципи поведінки учнів у ставленні один до одного та до суспільства; 

відповідність поведінки учня має відповідати нормам моралі. 

Мета проблеми прищеплювати і розвивати моральні цінності, переконання і 

потреби, вчити поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у 

суспільстві; сприяти наслідуванню кращих моральних «зразків» поведінки; 

сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, 

гармонізації та гуманізації відносин між нею та довкіллям. 

Морально-етичне виховання спрямоване на формування моральної зрілості 

особистості. Виховний вплив здійснюється не одномоментно, це – систематичний 

поетапний підхід, метою якого є динамічний та гармонійний розвиток особистості 

в цілому та конкретної її риси. Тому проблемою передбачено такі завдання: 
- сприяти формуванню в учнів загальнолюдських моральних цінностей, 

прагнення удосконалювати власний рівень вихованості; виховання свідомого 

ставлення учнів до власного здоров’я, здоров’я інших людей; 

- виховання моральних почуттів; 
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- вироблення звичок і навичок відповідальної поведінки, які б стали 

потребою та реалізувалися в будь-якій ситуації та умовах; 

- сприяння формуванню у вихованців культури життєвого самовираження, 

потреби внутрішньої активності, здібності до саморозвитку, самовдосконалення, 

самовиховання; 
- продовжити обов’язкову всебічну діагностику рівня вихованості учнів (по 

класах) з метою здійснення цілеспрямованого виховного впливу на вихованців. 

Вихователь розділила проблему на шість напрямків: 

1. Вічні цінності. 

2. Національні цінності. 

3. Громадянські цінності. 

4. Товариські цінності. 

5. Родинні цінності. 

6. Цінності особистості. 

Всі напрямки включають в себе основні аспекти морально-етичного 

виховання. Вони мають чіткі завдання. 

„Вічні цінності ” 
Виховувати в дітях вічні цінності: Совість, Досконалість, Правду, Добро, 

Віру, Надію, Любов, Красу, Чесність, Щирість, Мудрість, Гідність, 

Справедливість, Ввічливість, Скромність. Сприяти самоаналізу й самовихованню 

учнів через роздуми про найвищі моральні принципи, розвивати й поглиблювати 

їхні почуття честі й гідності. 

„Національні цінності” 
Прививати почуття національної гідності, гуманізму, демократизму, 

бережливого ставлення до рідної землі, рідної мови. Зберігати національно-

патріотичні традиції, історичну пам’ять. Виховувати гідних громадян нашої 

країни. Поглибити знання учнів про нашу державу – Україну, продовжити 

ознайомлення із державними символами нашої держави, формувати національну 

свідомість школярів, виховувати патріотів рідної держави, повагу до її символів; 

Виховувати любов до рідного краю, його історичного минулого і сучасного, свого 

народу, готовність свідомо служити інтересам своєї Батьківщини. 

„Громадянські цінності” 
Формувати свідомого громадянина, патріота; вивчати моральні принципи 

важливі для громадянської зрілості людини. Ознайомити учнів із структурою 

правових органів нашої країни. Виховувати людяність, працьовитість, любов до 

людей, чесність; готовність розуміти, приймати, спілкуватися з іншими людьми, 

взаємодіяти з ними на основі співчуття, спів розуміння, доброзичливості. 

„Товариські цінності” 
Розвивати почуття відповідальності за свої вчинки, почуття гуманності, 

милосердя, застерігати від легковажності, спонукати до розсудливості, уміння 

керуватися розумом;зміцнювати почуття людської гідності й самоповаги. 

Викликати в учнів роздуми про всесильність любові, захоплення доброго вчинку, 
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осуд жорстокості. Виховувати в учнів негативне ставлення, нетерпимість до такої 

людської вади, як байдужість. Виховувати в учнів доброту, порядність, прагнення 

допомогти ближньому в скрутну хвилину, допомагати і захищати слабших, 

турбуватися про молодших. 

„Родинні цінності” 
 Навчити дітей поважати старших, любити своїх батьків. Цінувати родинні 

цінності, зберігати єдність сім’ ї та школи. Прищеплювати любов до праці, 

прагнути до усвідомлення учнями жити в мирі та злагоді з рідними, близькими 

людьми, іншими народами, державами;формувати переконаність у нетлінності 

духовних скарбів народу, глибоку повагу до батьків, землі-годувальниці, до рідної 

України. 

„Цінності особистості” 
Прививати добропорядність, поміркованість, основи естетичної культури, 

естетичні норми і принципи, переконання та ідеали, естетичне сприйняття 

прекрасного; спонукати до безкорисливих і благородних вчинків;виховувати 

художній смак. Розвивати ерудованість з метою становлення гармонійної, 

інтелектуально і духовно багатої особистості. Сприяти розвитку моральних 

почуттів і рис особистості. Формувати вміння аналізувати свої вчинки та вчинки 

інших. 

Основною формою моральності освіти є етична бесіда, тобто діалог учителя 

й учня, дітей між собою. В бесіді створюються умови для виявлення активності й 

самостійності учнів, для висловлювання і відстоювання своїх поглядів і суджень, 

для розвитку логічного мислення.  

Не обмежується вихователь лише бесідами, а й використовує інші форми 

роботи. Цікаві й змістові використовує: 

1) лекції; 

2) розповіді; 

3) анкетування; 

4) аналіз конкретних ситуацій;  

5) розв’язання ситуативних задач; 

6) рольові ігри; 

7) творчі проекти; 

8) години спілкування; 

9) усні журнали; 

10) дискусії; 

11) диспути; 

12) демонстрації відеофільмів; 

13) колективні творчі справи; 

15) організація дозвілля. 

 Під час реалізації проблеми вихователь застосовує інформаційно-

комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи 

інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність заходів та поліпшувати 
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якість знань і умінь учнів. Використовує компетентнісно орієнтований підхід до 

організації навчального процесу. Заохочує учнів приймати нешаблонні рішення та 

лаконічно і точно висловлювати свої думки.  

У класі було проведено багато заходів на різноманітну тематику: бесіди 

(«Принцип толерантності» (Додаток 1), «Культура спілкування», 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність», «Цінуй честь своєї родини», 

«Хочу, можна, не можна, потрібно»), диспути («Егоїзм – добро чи зло?», 

«Підлітки і сучасність», «Про дружбу поколінь», «Навчись поважати людей»), 

години спілкування («Моральний ідеал та його місце в житті людини», «Дружба і 

товаришування»), анкетування («Хто я?», «Учнівська молодь: цінності та 

пріоритети»), ігри («Найрозумніші…», «Турнір лицарів ввічливості», клас їздив 

на екскурсії (м. Львів, музей експериментальної фізики м. Київ, пивзавод 

«Зіберта», тарний завод «Елопак», музей-садиба-зоопарк с. Буки, хлібзавод 

м.Фастів, краєзнавчий музей м.Фастів, виїзд на лоно природи…). Було проведено 

такі відкриті заходи як «Посвята в ліцеїсти» (Додаток 2), «Принцеса весни» – 

конкурсно-розважальна програма (Додаток 3), «Суд над ворогами здоров’я» – 

рольова гра. 

Учні активно проявляють ініціативу під час проведення різноманітних 

заходів, люблять організовувати позакласні заходи, конкурсні програми, 

самостійно розробляють сценарії. Так у І семестрі клас був відповідальним за 

проведення та організацію Новорічних свят. Важливим моментом у підготовчій 

роботі було скласти сценарій окремо для молодшої та старшої ланки, організувати 

учнів школи. Під час цієї роботи всі учні брали активну участь: готували 

сценарій, відповідали за розповсюдження інформації серед учасників конкурсу, 

розробляли конкурсні завдання, прикрашали ялинку та актову залу, готовили 

костюми.  

Одночасно проводиться робота з батьками, метою якої є виховання підлітка 

– особистості. Лише при тісній співпраці з сім’єю це стане реальним. Бо ніщо так 

не переконує дітей і не викликає в них потреби наслідувати,як особистий приклад 

батьків. Видатний педагог Макаренко писав: « Ваша власна поведінка – 

вирішальна річ. Не думайте, що виховуєте тільки тоді, коли з нею розмовляєте 

або навчаєте її. Ви виховуєте її в кожний момент вашого життя». На дітей дуже 

впливає моральний клімат сім’ ї та їхній світогляд. Щоб підготувати батьків до 

цього, було прочитано багато лекцій: «Мова дорослих – взірець для 

наслідування», «Проблеми підлітків», «Моральні основи сім’ ї».Оксана 

Ярославівна старається щоб працювала система Батьки – Діти – Вчитель.   

Але не можна обмежувати процес морального ставлення особистості 

школяра лише накопиченням моральних знань. Це накопичення знань повинно 

органічно пов’язуватись із життям дитячого колективу. Моральна освіченість і 

практична досконалість морального життя – це взаємообумовлені сторони 

єдиного процесу. Головним показником моральності дитини є його справи, дії, 

вчинки. За ними ми і працюємо по програмі, за ними ми і оцінюємо школяра. 
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Невід’ємною рисою організації системи виховної роботи з учнями Оксана 

Ярославівна бачить чітку цілеспрямованість своєї діяльності, засновану на 

глибокому переконанні в тому, що будь який педагогічний вплив повинен мати 

надзвичайне завдання – виховання в кожного учня високих моральних якостей. 

Важливим фактором, що визначає ефективність діяльності вихователя є постійно 

стверджувані нею принципи взаємовідносин з учнями: віра в творчі можливості 

кожної дитини, об’єднання учнів у колектив індивідуальностей. Вихователь, як 

член колективу, який разом з дітьми організовує його життя, свою роль вбачає в 

тому, щоб створити умови для саморозкриття особистості всіх учнів, 

усвідомлення ними важливості кожної колективної справи. В класі панує 

емоційно насичена система відносин відповідальності,взаємозалежності. Оксана 

Ярославівна глибоко вивчає світ вихованців, щоб кожен з них знайшов своє місце 

в колективі, а в майбутньому – в житті. 

У своїй системі виховної роботи вихователь завжди намагається реалізувати 

принципи демократизації. Практикує елементи дискусії, відкритого обміну 

думками. Обирає такі форми проведення позакласних заходів, які сприяють 

підвищенню рівня самостійності та ініціативи кожного учня. 

Результативність роботи вихователя підтверджується досягненнями у 

виховному процесі. Значно підвищився рівень успішності та вихованості 

школярів, зросла їх громадянська самосвідомість, відповідальність за власні 

вчинки. 

У роботі з вихованцями застосовує активні та інтерактивні методи 

виховання, технологію педагогічної підтримки та партнерства, що дає позитивні 

результати. Тренінгові заняття, проектні технології створюють унікальні 

передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності вихованців, 

стимулюють їхню природну допитливість й творчий розвиток. Але для того, щоб 

компетентно допомогти ліцеїстам, організувати їхню діяльність, сама постійно 

вдосконалюється, підвищує свій професійний рівень, займаючись самоосвітою, 

багато читає, бере активну участь у засіданні методоб’єднання вихователів, 

підготовці семінарів, конференцій, «круглих столів», володіє комп’ютером, 

пройшла навчання за програмою «Інтел. Шлях до успіху», брала участь в семінарі 

з морального і превентивного виховання учнів «Майбутнє починається сьогодні», 

проходила курси підвищення кваліфікаційної категорії КОІПОПК. Вивчає та 

використовує у своїй роботі педагогічні скарби видатних педагогів світу та 

надбання вітчизняних педагогів-новаторів. 

Вихователю вдалося сформувати згуртований та працездатний колектив. Всі 

учні у класі почувають себе комфортно, психоемоційний мікроклімат у колективі 

сприятливий. Стосунки між учнями рівні та доброзичливі, вони щиро радіють 

успіхам, перемогам та співчувають невдачам один одного. Щодо забезпечення 

соціально – значущих моральних цінностей, то всі учні, без виключення, 

сформувались як особистість: вони усвідомлюють власну індивідуальність, 
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неповторність, проявляють вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних 

життєвих ситуаціях. 

«У кожній людині – сонце. Тільки дайте йому світити», – говорив Сократ. 

Педагогічний зміст роботи з морального становлення особистості школяра 

полягає в тому, щоб допомагати йому просуватися від елементарних навичок 

поводження до більш високого рівня, де потрібно самостійність ухвалення 

рішення і моральний вибір. Успішність даного виду діяльності у формуванні 

моральних якостей школяра залежить від грамотності педагога, розмаїтості 

застосовуваних їм методів і емоційному відгуку дітей.  

Компетентісний підхід у роботі вихователя орієнтований на розвиток 

особистості, створює потребу в саморозвитку учнів, умови для повноцінного, 

компетентного розвитку тих, хто навчає і тих хто навчається. Працюючи над 

даною проблемою вихователь старається створити умови для формування 

морально вихованої, соціально – активної особистості громадянина й патріота, що 

володіє почуттями національної гордості, любові до Батьківщини, готовності 

відстоювати її інтереси. 

У процесі виховання вихователь керується особистісно орієнтованим 

підходом до здібностей, нахилів кожної дитини, тим самим створюючи умови для 

саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та 

загальнолюдських цінностей. 

Виховання учнів реалізовуються у процесі організації: 

- навчально-виховної діяльності; 

- позаурочної та позакласної діяльності; 

- позашкільної освіти; 

- роботи органів учнівського самоврядування; 

- взаємодії з батьками.  

У процесі формування ціннісних пріоритетів у вихованні школярів 

рекомендую керуватися такими завданнями: 

- формувати в учнів громадянства й патріотизму як найважливіших духовно-

моральних і соціальних цінностей; 

 – виховати поважне відношення до культурного й історичного минулого 

країни, до традицій і звичаїв предків; 

- вивчати правову й державну систему України, символіку, життя й 

діяльність видатних особистостей; 

 – виховати любов до свого краю, рідної домівки – місця, де людина 

народилася й виросла; 

 – формувати активні життєві позиції; 

 – вироблення стимулів подальшого морального розвитку; 

 – вироблення моральної стійкості, бажання й уміння пручатися злу, спокусі 

самовиправдання при порушенні моральних вимог; 

 – продовжувати роботу над згуртованістю учнівського колективу; 

 – покращити рівень знань учнів; 
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 – виховувати в учнів потребу здобувати знання, читати художню та додаткову 

літературу; 

 – зміцнювати трудову дисципліну на уроках та під час перерв; 

 – добиватись сумлінного виконання учнями своїх обов’язків; 

 – виховувати в учнів потребу здорового способу життя; 

 – добиватись доброзичливих, товариських стосунків між учнями класу, між 

дівчатами та хлопцями. 

Засобами морального виховання є: 

1. Моральне переконання як основний морально-психологічний 

засіб впливу на особистість.  

2. Моральний примус як форма морального осуду. 
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11. Шелестова Л., Чиренко Н., «Виховні години для сучасних дітей» 

упорядкування, 2008. 

Додаток 1 

Принцип толерантності 
Сценарій 

Мета. Ознайомити учнів із поняттям «толерантність»; формувати ціннісні 

відношення дитини до самого себе; формувати уявлення про різновиди толе-

рантності, готовності розуміти, приймати, спілкуватися з іншими людьми, 

взаємодіяти з ними на основі співчуття, співрозуміння, доброзичливості. 

Ведуча. Понад 12 років 16 листопада світ святкує Міжнародний день 

толерантності. Цей День був проголошений Декларацією принципів 

толерантності, затвердженою у 1995 році на 28 Генеральній конференції 
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ЮНЕСКО. У статті 6 Декларації зазначено: «з метою мобілізації громадськості, 

звернення уваги на небезпеки, приховані у нетерпимості, зміцнення прихильності 

і активізації дій на підтримку поширення ідей толерантності і виховання у її дусі 

ми урочисто проголошуємо 16 листопада міжнародним днем, присвяченим 

толерантності, що відзначається щорічно». Цього дня за традицією у різних 

країнах світу проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних 

форм дискримінації та проявів нетерпимості. 

Сьогодні ми ще раз нагадаємо про те як важливо бути добрими й терпимими 

один до одного. Як казав Сковорода: «Любов починається з любові, якщо я 

хочу, щоб мене любили я починаю любити першим» 
Ведуча. Терпимість, розуміння — ті понятті, які повинні супроводжувати 

почуття любові. Любові до ближнього, до батьківщини, до матінки-планети Зем-

ля, і, навіть, до самого себе.  

Епіграф: «Перед великим розумом я схиляю голову, Перед великим серцем 

я стаю на коліна» 
       Гете 

Останнім часом стало модним говорити про толерантність. Для нашої 

свідомості поняття «толерантність» незвичне. Нам ближче наше слово 

«терпимість». 

Ведуча. Толерантність ( від лат. tolerance) – терпіння, прийняття іншої 

людини такою, якою вона є, зі всіма її достоїнствами і недоліками.  

Ведуча. Толерантність - це повага, прийняття і правильне розуміння 

багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і способів 

прояву людської індивідуальності. 

Ведуча. Толерантність – це поступливість, це активна позиція, викликана 

визнанням прав і свобод людства.  

Ведуча. Толерантність людей є найважливішою умовою миру і злагоди в 

сім’ ї, колективі та суспільстві.  

«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини»,- 

сказав один учений. Навіть на самоті вона подумки звертається до інших людей. 

Наприклад, коли приміряєш новий одяг або робиш зачіску, думаєш, що скажуть 

твої друзі, чи не вважатимуть тебе відсталим або занадто «крутим», Попри все 

людські стосунки нерідко спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, 

конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба навчитися ладнати з різними людьми.  
Ведуча. Толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей. 

Ведуча. Толерантність – це терпимість до думок, поведінки та поглядів 

інших. 

Протилежне поняття до толерантності – інтолерантність. Поділ людей на 

толерантних та інтолерантних є досить умовним. Кожна людина в своєму 

здійснює як толерантні, так й інтолерантні вчинки.  

Ведуча. Інтолерантність характеризується уявленням людини про власну 

винятковість, низьким рівнем вихованості, почуттям дискомфорту існування в 
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дійсності, що його оточує, бажанням влади, неприйняттям протилежних поглядів, 

традицій і звичаїв. 

Ведуча. Інтолерантні особистості ділять світ на дві частини: чорну і білу.  

Але здатність вести себе толерантно може стати особистісною рисою і 

зможе забезпечити успіх у спілкуванні. 

Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони 

критичні відносно до себе і не прагнуть у всіх бідах звинувачувати інших. 

Толерантна людина не ділить світ на дві частини – чорне та біле; не робить 

акцент на розбіжностях між «своїм» та « чужим», тому готова вислухати та 

зрозуміти інші точки зору. 

Вправа " Толерантна та інтолерантна особистості" 
- А тепер вам потрібно розподілити слова в II колонки, де в I-й колонці - 

риси, притаманні толерантній особистості, у II- й - риси, притаманні 

інтолерантній особистості: 

Терпіння, почуття гумору, нерозуміння, повага думки інших, ігнорування, 

егоїзм, доброзичливість, вміння володіти собою, нетерпимість, вираз зневаги, 

дратівливість, уміння слухати співрозмовника, байдужість, цинізм, розуміння і 

прийняття, чуйність, допитливість, гуманізм, невмотивована агресивність. 

Толерантна особистість  
Повага до думки інших 

Доброзичливість 

Бажання щось робити разом 

Розуміння і прийняття 

Чуйність, допитливість 

Поблажливість 

Довіра, гуманізм 

Інтолерантна особистість 
Нерозуміння 

Ігнорування 

Егоїзм 

Нетерпимість 

Вираження зневаги 

Дратівливість 

Байдужість 

Цинізм 

Невмотивована агресивність 

Ведуча. Терпимість і доброта – синоніми слова толерантність. Визначення 

слова «толерантність» різними мовами звучить по-різному, але тлумачення одне. 

Іспанською мовою слово «толерантність» означає здатність визнавати 

відмінність ідеї інших людей. 

Французькою – відношення, при якому допустиме те, що інші можуть 

мислити або діяти інакше, ніж ти сам. 
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Англійською – готовність бути терплячим. 

Китайською мовою — дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших 

великодушним. 

Арабською мовою – прощення, м’якість, милосердя, співучасть, терпіння, 

відкрита душа для інших. 

Українською мовою – здатність терпіти щось або когось, бути стриманим, 

стійким. 

Ведуча.  Але ж толерантність має багато синонімів такі як співчуття, 

чуйність, доброзичливість.  

Ведуча. Чи може бути доброта синонімом слова толерантність? (так) Тоді 

вашій увазі кілька мініатюр. 

Діти показують маленькі мініатюри. 

Автор. Жила-була на землі дівчина, яку звали Любов, Невесело було їй жити 

на світі без подружки. Ось і звернулася вона до сивої, старенької чарівниці, яка 

прожила вже більше ста років: 

Любов: Допоможіть мені, дідусю, вибрати подружку, щоб я могла дружити 

з нею все життя. 

Чарівниця: Приходь до мене завтра вранці, коли заспівають перші пташки 

і роса ще не зійде. 

Автор: Вранці, коли яскраво сонечко освітило землю, прийшла Любов на 

призначене місце і побачила: стоять п’ять прекрасних дівчат. 

Чарівниця: Ось вибирай, – одну звати Радість, іншу – Вдача, третю – 
Краса, четверту – Печаль, п’яту – Доброта. 

Любов: Всі вони прекрасні, – не знаю, кого і вибрати... 

Чарівниця: Твоя правда, – вони усі хороші, і ти в житті ще зустрінешся з 

ними, а можливо, і дружитимеш, але вибери одну з них. Вона і буде тобі 

подругою на все життя. 

Автор: Підійшла Любов до дівчат ближче і подивилася в очі кожній. Вона 

задумалася, а потім підійшла до дівчини Доброти і простягла їй руку... 

Ведуча. Діти, а кого б вибрали ви? Чому? 

Відповіді дітей. 

Учениця.  

Не говори про доброту, 

Коли ти нею сам не сяєш, 

Коли у радощах вітаєш 

Забувши про чужу біду. 

Бо доброта не тільки те, 

Що обіймає тепле слово. 

В цім почутті така основа, 

яка з глибин душі росте. 

Коли її не маєш ти, 

То раниш людяне в людині 



 455 

Немає вищої святині, 

Ніж чисте сяйво доброти. 

Ведуча. Як нам хочеться чути тільки добрі, ласкаві слова. Бо жорстокі, 

черстві глибоко ранять душу, можуть навіки вбити. Народна приказка говорить: 

«Слово не горобець, вилетить не піймаєш». Так сталося з однією жінкою. 

Жила в одному селі жінка, дуже гостра на язик. Кожного очорнила, 

оббрехала. Не минула лиха година старенького місцевого священика. Коли 

почула жінка, що священик буде помирати, вирішила піти до нього і попросити 

прощення. А він каже: «Я на тебе зла не тримаю, нехай тебе Бог простить. Але 

коли ти вже прийшла, то виконай мою останню волю. Візьми цю подушку, вийди 

на вулицю, розірви, а пір’я пусти по вітру». Дивне прохання. Жінка зробила все, 

як просив священик. А коли повернулася, то він наказав піти позбирати те пір’я і 

принести ту саму подушку. «Але це ж неможливо!» - скрикнула жінка. «Так, це 

неможливо», - з сумом відповів священик. 

Ведуча. А скажіть мені, чи доводилося вже комусь збирати пір’я на вулиці? 

(Ні).  

Учениця. 
Кажімо більше ніжних слів 

Знайомим, друзям і коханим. 

Нехай комусь тепліше стане 

Від зливи наших почуттів, 

Нехай тих слів солодкий мед 

Чиюсь гірку загоїть рану 

(Чи перший біль, чи то останній, - 

Коли б то знали наперед). 

Кажімо більше ніжних слів, 

Комусь всміхаймось ненароком, 

То не життя людське жорстоке, 

Жорстокі в нас слова черстві... 

Кажімо більше ніжних слів! 

Ведуча. Намагайтеся бути хоча б трохи добрішими і ви побачите, що 

будите не в змозі здійснити інший вчинок. Дивіться далі. 

Мініатюра «Бо я людина» 
Автор. Вечоріло. Дорогою йшли два подорожні: батько й малий син. 

Посеред дороги лежав камінь. Батько не помітив його, спотикнувся і забив ногу. 

Йому заболіло. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши хлопчика за руку, пішов 

далі. 

Автор. Другого дня батько з сином ішли тою самою дорогою назад. Батько 

знов не помітив каменя, знов спотикнувся і забив ногу. 

Автор. Третього дня батько й син ішли тою самою дорогою. До каменя ще 

було далеко. Батько каже синові: 

Батько. — Дивись уважно, сину. Треба обминути камінь. 
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Автор. Ось і те місце, де батько двічі спотикнувся й забив ногу. Вони 

зменшили ходу, але каменя вже не було. На обочині дороги сидів сивий дід. 

Хлопчик. Дідусю, – ви не бачили каменя? 

Дідусь. Я прибрав його з дороги. 

Хлопчик. Ви теж спотикнулися й забили ногу? 

Дідусь. Ні, я не спіткнувся й не забив ногу. 

Хлопчик. Чого ж ви прибрали камінь? 

Дідусь. Бо я людина.  

Автор. Хлопчик став та й каже: 

Хлопчик. Тату, – а хіба ви не людина? 

Автор. Нічого не відповів батько. 

Ведуча. Діти, а щоб ви зробили в такій ситуаціїї? 

Відповіді дітей. 

Ведуча. Добре розуміти, що від тебе залежить чи буде світ добрим чи ні, чи 

кривдитемо інших чи ні, чи будемо поважати і допомагати людям чи ні – «все в 

твоїх руках» - сказав один мудрець, а сталося це так. 

Колись давно у стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий 

вельможа. Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з 

підданими про власний розум і спогадів про минулі зустрічі з імператором. Так 

ішли дні за днями, роки за роками... Аж ось пройшов усією країною розголос, що 

неподалік од кордону з’явився чернець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той 

розголос і до нашого вельможі. Дуже розлютився він: хто може називати якогось 

там ченця найрозумнішою людиною на світі!? Але вигляду нікому про своє 

обурення не подав, а запросив ченця до себе у палац. Сам же ж задумав обдурити 

його: «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в 

руках - живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе - я роздушу метелика, а 

якщо мертве - випущу його...» І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося 

багато людей, усім хотілося подивитися двобій найрозумніших людей на світі. 

Вельможа сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням 

чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов невеличкий 

худорлявий чоловік. Він підійшов до вельможі, привітався і сказав, що готовий 

відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, вельможа 

проказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках – живе чи мертве?». Мудрець 

трохи подумав, усміхнувся і відповів «ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!» Збентежений 

мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи 

своїми яскравими крилами. 

Ведуча. Дивіться останню мініатюру, можливо хтось впізнає зараз себе. 

Автор. Влетівши в тролейбус, Петрик, як завжди, зайняв місце біля вікна й 

обличчям прилип до скла. Наче вулиці, якими їхав до школи, бачив уперше. Так 

було менше шансів зустрітися очима з докірливим поглядом якої-небудь бабусі. 

Тоді хочеш не хочеш, а довелося б поступитися місцем. У школі Петрик мало не 

налетів на вчителя географії. 
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Петрик. Драстуйте, Семене Яковичу!  

Вчитель. А ми вже з тобою бачилися сьогодні, – сказав учитель. 

Петрик. Хіба? – (здивувався Петрик.) 

Вчитель. У тролейбусі, я стояв біля тебе, а ти сидів і робив вигляд, що 

нікого навколо себе не помічаєш. 

Автор. Петрик почервонів. 

Петрик. Я... Я просто... У мене зір поганий,  

Вчитель. Ах, ось воно що, - тоді все зрозуміло. 

Автор.  Наприкінці уроку Семен Якович оголосив, що в неділю, тобто 

завтра, відбудеться похід до лісу. 

Вчитель. Будемо вчитися ходити по азимуту!  

Автор. попередив він. 

Петрик. Ура-а-а!  

Автор. першим схопився на ноги Петрик і заплескав у долоні. 

Вчитель. А Петрикові Савченку цього разу доведеться посидіти вдома, піде 

з нами іншим разом. У нього несподівано так зіпсувався зір, що він за півметра 

нічого не бачить. Отже, треба йому спершу піти до лікаря, щоб окуляри 

прописали. 

Ведуча.  З давніх часів люди вдивлялися в обличчя один одного, пробували 

цим вгадати настрій людини, його наміри, характер. Ось і зараз ми з вами 

спробуємо розшифрувати деякі емоції людини за мімікою обличчя. Перевіримо, 

чи всі зуміють легко прочитати емоційний стан людини. Перед вами зараз будуть 

з’являтися схематичні зображення міміки. Вам треба вгадати правильний стан 

людини. 

Слайди зі смайликами.  

Ведуча. Коли народжується дитина, то Бог посилає їй великі й важливі 

дари. Одним із таких дарів є добро. Маленьким вогником запалює Господь Бог 

добро в маленькому, щойно народженому серці дитини. Цей вогник – духовна 

цінність, яка, спалахнувши, зростатиме разом із людиною. Палахкотить 

маленький вогник, живлячись ласкавою усмішкою мами й тата, ніжними 

дотиками долонь, першим промінцем яскравого сонечка, веселим муркотінням 

маленького кошеняти. Це приємне оточення дитина відчуває всім серцем. По 

устах пробігає солодка, ледь помітна перша усмішка малюка, яка торкає щічки, 

носик та маленькі оченята. Рученята простягаються вперед, немов хочуть 

упіймати все добро, що викликало це гарне відчуття. 

Дитина в такому віці ще не розуміє, що означає «добро». Але з ранніх років 

батьки починають роботи все, щоб вогник добра ніколи не загас у серці дитини. 

Батько й мати підкладають жаринки – навчають дітей бути добрими до всього 

живого на Землі. Недарма кажуть: «Добро починається з тебе!».  

Добро не можна побачити, але його можна відчути. Відчути в добрих 

вчинках до природи, словах, обіймах, в очах та усмішці людей. Кожна людина 

сама вирішує, яким чином дарувати добро. Хтось приходить на допомогу в 
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скрутну годину. Хтось скаже лише одне слово, від якого стає спокійніше та легше 

на душі. Хтось при зустрічі міцно обійме, при чому слова вже не потрібні, а лише 

тихе мовчання й сильніше биття двох дружніх сердець. Хтось, підійшовши, 

твердо й впевнено подивиться в очі. Хтось подасть руку, коли на вулиці 

ожеледиця, поступиться місцем в транспорті чи допоможе нести важкі пакунки 

бабусі. Хтось ласкаво усміхнеться тобі в обличчя. 

Ніколи не забувай про людей, які знаходяться поруч! Віддаючи людям 

добро, ти отримуєш набагато більше. Твій вогник добра зростатиме та зігріватиме 

все більше людей, тварин та рослин. 

Ведуча. У нас в школі є одна вчителька, яка по закінченню уроків, просить 

своїх учнів посміхнутися їй, а потім один одному і правильно, бо людина, яка 

посміхається вона добрішає. 

Ведуча. Хай ваші душі завжди залишаються добрими.  

 

Додаток 2 

Принцеса весни 
Конкурс до 8 Березня для 6-8 класів 

Мета: організувати активне й змістовне дозвілля учнів, формувати ціннісне 

ставлення до себе та інших людей, культуру взаємин між хлопцями та дівчатами, 

розвивати творчі здібності дітей, їх естетичні смаки. 

Оформлення: назва заходу, кольорові кульки, стіл для суддів. 

Хід свята 
Ведучий 1. Весна… Вже сама згадка про неї будить у серці радість, тривогу. 

Весна зачаровує своїми таємницями. Природа, як і людина, має душу. Але душа 

природи має душу нерозгадану, добру, сильну. 

Ведучий 2. Доброго весняного дня усім, хто прийшов на наше свято! 

Ведучий 1.Доброго дня усім, хто зібрався у цьому залі. Теплих посмішок, 

радісних облич,чудового настрою, бо у нас свято, бо у нас – весна, бо у нас – 

конкурс. 

Ведучий 2. Дівчина… Жінка… Скільки про неї сказано і написано! В усі 

століття їй поклонялися художники, поети, музиканти. Вона була мрією, 

усмішкою, всесвітньою радістю. Її називали Ірина, Марія, Ольга, Ганна, Катерина, 

Надія, Любов... 

 

Звучить пісня «Дівчина – весна» 

Учень 1.  
Жінки! Сьогодні – наше свято! 
І на зорі, ще в ранній час 

Йде славний березень вітати 

Живими пролісками вас. 

Несе надії вам святкові, 

Мов подих радісний весни, 
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За вашу вірність у любові, 

Що не згаса до сивини! 

Іде він молодо і дзвінко, 

Світ осяває у цвіту. 

Сердечне вам спасибі, жінко, 

За щедру вашу доброту! 

За колискову ніжну казку, 

Що зачаровує дітей, 

За щиру посмішку і ласку, 

З якими йдете до людей. 

Ви – добра подруга в дорозі, 

Ви – співу ніжне джерело. 

Завжди, у радості й тривозі, 

Відчуєм ваших рук тепло! 

Ви – наше березневе свято, 

Що освятить любов’ю світ. 

Живіть же гордо і крилато  

Багато довгих, щасних літ. 

Учень 2.  
В святковий день чудесниця – весна 

В серцях розбудить приспані надії 

І перетворить у казкових снах 

Усіх дівчат, усіх жінок 

В прекрасних дам із лицарської мрії. 

І строгий завуч вихопить журнал, 

І сто сонетів настрочить з розмаху. 

Весняний вітер так начаклував, 

Щоб для дівчат, усіх жінок 

Став лицарем він без докору й страху. 

Лицар 1. Леді і джентльмени! 

Лицар 2. У переддень жіночого свята маємо честь оголосити Основний Закон 

джентльмена, ухвалений Генеральною асамблеєю загальношкільної Ради 

джентльменів першого скликання у першому читанні 1 березня 2010 року нашої ери. 

Лицар 3. Загальношкільна Рада джентльменів від імені шкільного народу, 

Лицар 1. Виражаючи його суверенну волю, 

Лицар 2. Опираючись на багатовікові традиції джентльменства на теренах 

рідного ліцею. 

Лицар 3. Дбаючи про забезпечення прав і свобод джентльменів, 

Лицар 1. Піклуючись про леді, 

Лицар 2. Усвідомлюючи відповідальність перед ними, 

Лицар 3. Приймає Основний Закон джентльменів. 

Лицар 1. Розділ 1. Загальні засади. 



 460 

Лицар 3. Стаття 1. Дівчина… Жінка вважається людиною. 

Лицар 1. Стаття 2. Дівчина… Жінка, яка перебуває на території рідного 

ліцею, вважається леді. 

Лицар 2. Стаття 3. Леді є самостійною, ні від кого не залежною,вільною і 

суверенною. 

Лицар 3. Стаття 4. Суверенітет леді поширюється на всю її територію. 

Лицар 1. Стаття 5. Краса є основним багатством леді, що перебуває під 

особливою охороною загальношкільної Ради джентльменів. 

Лицар 2. Стаття 6. Основним символом леді є посмішка. Столицею леді є 

«Лас-Вегас». 

Лицар 3. Розділ 2. Права і свободи леді. 

Лицар 1. Стаття 7. Леді мають право на свободу від совісті при виборі 

джентльмена. 

Лицар 2. Стаття 8. Леді мають право на безстрокову декретну відпустку з 

догляду за джентльменом. 

Лицар 3. Стаття 9. Ніхто не може порушувати територіального суверенітету 

леді без особливого дозволу її джентльмена. 

Лицар 1. Стаття 10. Ніхто не може втручатися в особисте життя леді, крім її 

родичів, сусідів, колег по роботі, представників адміністративних служб, 

санепідемстанції, Верховної Ради, Генеральної асамблеї ООН та позаштатного 

кореспондента БіБіСі – техпрацівниці тітоньки наді. 

Лицар 2. Стаття 11. Джентльмен є гарантом довічного духовного і 

матеріального благополуччя леді. 

Лицар 3. Стаття 12. Джентльмен Коміренко Михайло Митрофанович є 

гарантом кар’єрного росту леді в межах довіреного йому навчального закладу – 

нашого ліцею. 

Лицар 1. Розділ 3. Обов’язки джентльменів. 

Лицар 2. Стаття 13. Джентльмен створений для леді, як птаха для польоту. 

Лицар 3. Стаття 14. Джентльмени позбавляються всіх своїх прав, окрім 

права виконувати свої обов’язки. 

Лицар 1. Стаття 15. Джентльмен зобов’язаний:  

Лицар 2. За жодних обставин не виконувати функції леді! 

Лицар 3. Вітатися з леді першим, а прощатися останнім.! 

Лицар 1. Ні в якому разі не передавати свої повноваження щодо леді 

допоміжним органам! 

Лицар 2. Не вішати локшину: 

 а) на вуха своєї леді; 

 б) на коліна її подруг. 

Лицар 3. Розділ 4. Прикінцеві положення. 

Лицар 1. Стаття 16. Повноваження джентльмена не припиняються довічно. 

Лицар 2. Стаття 17. Основний Закон джентльмена набуває чинності з 

моменту його урочистого прочитання у цій залі. 
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Ведучий 1. Дівчата… Жінки… Прекрасна половина людства. Хто з нас, 

мужчин, не оглядається, побачивши на вулиці, чи у наших коридорах, струнких, 

довгоногих, з красивими фігурами, симпатичними, усміхненими обличчями 

дівчат? 

Ведучий 2. Багатьма такими рисами наділені наші дівчата, наші учасниці 

конкурсу. 

Ведучий 1.  
Кажуть в Парижі найкращі жінки, 

Але це скоріше, мабуть,навпаки. 

Найкращі жінки живуть в нашій столиці. 

Всі ліцеїстки, мов справжні цариці. 

Пора і в скульптурі створити, 

В Луврі з Венерою в ряд помістити. 

Ведучий 2. Усіх затьмарять красою сьогодні. 

Ви, мабуть, зі мною згодні? 

Тож ми сьогодні всім бажаєм: 

Щоб сонце світило мирно і ясно, 

А наші дівчата були самі прекрасні! 

Ведучий 1. Тож зустрічайте наших учасниць. 

Ведучий 2. Учасниця №1,  

І моторна, і швидка, заповзята і метка. 

Вона шити любить дуже і до танців небайдужа. 

Ведучий 1. Учасниця №2, 

Тендітна і ніжна, вродлива, пригожа, 

На квітку весняну вона дуже схожа. 

Ведучий 2. Учасниця №3, 

У нас конкурсантка іще одна є, 

Бажання здійснити теж мріє своє. 

Ведучий 1. Учасниця №4, 

Розумна, прекрасна, як сонечко ясне, 

Цікава, мрійлива у справах смілива. 

Ведучий 2. Учасниця №5, 

Старанна і здібна вона учениця, 

Велика енергія в неї таїться. 

Ведучий 1. Дорогі друзі, давайте ще раз гучними оплесками привітаємо 

наших конкурсанток і побажаємо їм успіху та перемоги. 

Ведучий 2. А оцінювати виступи наших дівчат буде журі. 

Ведучий 1.Сьогодні, напередодні свята, хочеться сказати про представниць 

прекрасної статі поетичними рядками: «Коли бажаєш писати про жінку, опусти 

перо в райдугу і обтруси пилок з крил метелика…». 

Ведучий 2. Так сказав поет. А зараз своє слово скаже кожна з учасниць, 

адже ми оголошуємо початок конкурсу «Моя візитна картка». 
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Ведучий 1. Знову і знову хочеться говорити про дівочу вроду. 

Ведучий 2. Українська дівчина… В кожному її слові живе українська мова. 

В ній є щось від стрімкості й прозорості гірського потоку. 

Ведучий 1. І дійсно, славиться наша Україна своїми мелодійними піснями, 

своїми запальними танцями,які вам, шановні глядачі, продемонструють наші 

дівчата в наступному конкурсі «Я – зірка естради». 

Ведучий 1. Дивне створіння – жінка. 

Одним поглядом в силі 

Викликати велике почуття, 

Одним порухом брови 

Розвіяти його на порох… 

Її люблять і зневажають, 

Обожнюють і затоптують у бруд, 

Але все ж – стають перед нею на коліна. 

Ведучий 2. Ось ми і підійшли до наступного конкурсу « Я – господиня ». 
Кожна з дівчат – майбутня господиня. В народі кажуть: « В чепурній оселі і життя 

веселе », « В хорошої господині і в хаті, і на столі, і в ложці, і в колисці» 

Ведучий 1. А ще говорять так: « Вміла готувати, та не вміла подати ». Тож 

зараз своє вміння готувати і подавати продемонструють наші учасниці конкурсу. 

Поки наші судді посмакують і обміркують оцінки, ми пропонуємо вам 

гумореску « Продаю жінку». 

Художній номер. 

Ведучий 1. Українська красуня – неодмінно « прямесенька, як стрілочка, з 

чорними бровами, карими очима, рожевим личком, з довгими та чорними 

косами…». 

Ведучий 2. Довгі коси, довге волосся… В усі часи прикрашало воно дівчину, 

жінку, приваблювало, привертало до себе увагу. 

Ведучий 1. Тож своє вміння зробити святкову зачіску покажуть зараз наші 

конкурсантки. Отже, ми оголошуємо про початок конкурсу «Я – перукар». 
Під тиху музику конкурсантки створюють своїм «клієнтам» святкові 

зачіски. 

Ведучий 2. Поки наші конкурсантки працюють ми пропонуємо конкурс в 

підтримку кожної дівчини. Клас, представниця якого знаходиться на сцені, 

повинен виконати пісню чи вірш присвячений 8 березню, тобто, про жінку, 

дівчину. Виступ класу надає один бал своїй учасниці. 

Виступ класів. 

Учениця. Зараз кожна учасниця покаже і прорекламує свою майстерність. 

Ведучий 1.  
Ти – вся любов. Ти – чистота, 

Довірливість благословення. 

Твоя краса мені свята, 

Твоя любов мені священна. 
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Я першим поглядом завжди дивлюсь на тебе, 

Тобі присвячую я літ своїх світання, 

Весну думок, весну свого кохання. 

Ведучий 2. Зараз останнє завдання для наших красунь. Оскільки ми 

зібралися напередодні свята, то наші красуні постараються в оригінальній формі 

привітати прекрасну половину людства. Конкурс «Я ВАС вітаю». 
Ведучий 1. У кожній квітці своя чарівність. Так само, як у кожній жінці. 

Треба лише вміти помічати. Треба лише вміти бачити. Треба лише вміти 

дивитися. 

Ведучий 2. І якщо ви переконані, що володієте цим даром, тоді не могли не 

помічати, що в кожній з наших конкурсанток є своя неповторність. Саме її і 

відзначать зараз наші судді. 

Ведучий 1. Слово ми надаємо нашому журі. 

Виступ журі. 

«Міс Чарівність»______________________. 
«Міс Ніжність»________________________. 
«Міс Привабливість»__________________. 
«Міс Скромність»_____________________. 
«Принцеса весни»_____________________. 
Ведучий 2. О юність, юність молода, барвиста, 
Наповнена мільйонами сонців. 

О юність радісна, весела, промениста, 

Як я люблю твій водоспадний спів! 

Ведучий 1. Тож Вам, дорогі жінки, чарівні дівчата, Вам, прекрасна половина 

людства, Вам, кохані мами, бабусі, дружини, донечки, сестрички, ми бажаємо 

діамантових рос, щастя, наснаги, любові, міцного здоров’я і вічної весни. 

Учень. Бо весна – це тепло, 

Його нам не завжди вистачає. 

Бо весна – це любов, 

Від любові усе розцвітає. 

Бо весна – це краса, 

Вона світ від біди урятує. 

Бо весна – це весна, 

Кожен з нас її серцем відчує 

Учениця.  
Я привітати хочу в цю хвилину 

Школи нашої прекрасну половину. 

Всім класом ми вітаєм знов і знов 

Тих, хто несе нам і знання, й любов. 

Всіх тих, хто довгих кільканадцять літ 

Нам дарував душі політ. 

Всіх тих, для кого ми малята, 
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Маленькі хлопчики й дівчата. 

Всіх тих, хто з нами кожну днину, 

Кожну хвилину і годину. 

Всіх тих, хто нам, як мама друга, 

Вітаєм нашого наставника і друга. 

Всіх Вас, шановні вчителі, 

Що є найкращі на землі! 

Учень.  
Які чудові у ліцеї вечори! 

Години, дні, роки, миттєвості і тижні 

Дарують нам свої знання потрібні, вічні. 

Які чудові у ліцеї вчителі! 

Свята, прогулянки, уроки,вечори, 

І математика, історія, вкраїнська, 

Години, дні, роки, миттєвості і тижні…. 

Які чудові у ліцеї вчителі! 

Учениця.  
Які чудові у ліцеї вчителі!  

На їх очах блищить, тече мала сльозинка, 

У їхнім серці є для кожного частинка. 

Які чудові у ліцеї вчителі! 

Нехай ця мить, нехай ця гра для нас, 

Контрольні, заліки, семестри і екзамен. 

Ми від душі сьогодні Вас вітаєм. 

Які чудові у ліцеї вчителі! 

Учень.  
Хай красою буде учительська доля, 

Щоб добре вам всім працювалося в школі. 

Рятує хай Ангел-Хранитель всіх вас, 

Щасливі й здорові були щоб весь час. 

Хай мрія прекрасна веде Вас в життя, 

Щоб ладилось все і велось до буття. 

Живе хай надія і живить серця, 

Натхнення і творчість дає без кінця. 

Не зникне хай віра в казки й чудеса, 

Хай будуть із Вами Любов і Краса. 

Художній номер (пісня «Ми желаєм щастя вам»). 
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Розвиток обдарованості в процесі науково-дослідницької 
діяльності 

 
Божко Інна Григорівна, 

заступник директора  

з науково-дослідницької роботи 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 
Три шляхи ведуть до знань: 

шлях роздумів –це шлях 

найблагородніший, 

шлях наслідування – найлегший, 

і шлях дослідження – найскладніший 

Конфуцій 
Талановиті діти розвиваються завдяки створеним умовам, що допомагають 

їм розкритися. Розвиток творчого мислення учнів, їх пізнавальної діяльності, 

прагнення до пошуків досліджень − одна з важливих проблем оптимізації 

навчання і комплексного підходу до навчально-виховної роботи, до використання 

у навчально-виховному процесі різних форм, позакласних заходів, зокрема 

гуртків.  

Основними позаурочними формами залучення учнів до дослідницької 

наукової діяльності є: участь у роботі МАН України, наукових гуртках, 

товариствах, секціях, клубах, школах юних дослідників; індивідуальна та групова 

робота над пошуково-дослідницькими проектами; участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, конкурсах-виставках дослідницьких робіт, самоосвітня 

діяльність. 

Однією з найефективніших форм науково-дослідної діяльності є Мала 

академія наук (МАН), яка сприяє розвитку дослідницьких здібностей учнів, 

формуванню навичок ведення наукового дослідження, аналізу отриманих 

результатів, їх оформлення, розвиває вміння презентувати власні здобутки, 

формуючи навики конкурентоспроможності, вміння відстоювати власні погляди. 

У межах МАН старшокласники проходять перші етапи становлення як науковці. 

Організація навчання як дослідження має особистісно орієнтований 

характер, оскільки схильність учнів до дослідницької діяльності значною мірою 

індивідуальна і виявляється у своєрідному розвитку їхніх пізнавальних інтересів, 

аналітичних здібностей, змісту і обсягу знань, спостережливості, пам’яті, уваги, 

гнучкості мислення, багатства уявлень, працьовитості, волі, спроможності до 

зосередженої і відповідальної праці. 

Отже, дослідницька діяльність учнів може бути успішно організована тільки 

за умови готовності вчителя до організації такої форми роботи з учнями. 
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Діяльність вчителя полягає в організації діяльності учнів, створенні умов для 

проведення дослідження, керуванні, допомозі, контролі. Найоптимальнішою 

формою роботи з обдарованими учнями є індивідуальна робота над науково-

пошуковими чи дослідницько-експериментальними проектами. Для успішної 

організації такої роботи потрібно розробити систему діагностики обдарованих 

учнів, формування мотивації та заохочення до участі у дослідницькій роботі, 

спеціальної підготовки до ведення дослідження і наукового пошук за рахунок 

гурткової роботи.  

Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми 
 1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та 

специфіки роботи з ними.  

 2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми 

учителями-предметниками та класними керівниками.  

 3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, 

психологом школи.  

 4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях 

шкільних методичих об’єднаннях.  

 5. Організація роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами 

дітей.  

 6. Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучати обдарованих 

дітей.  

 7. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін.  

 8. Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних 

олімпіадах з базових дисциплін. 

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм 

ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає 

проведення таких заходів: 
- олімпіад з основ наук; 

-  конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт; 

-  КВК, турнірів, конкурсів знавців, вікторин, інтелектуальних аукціонів, 

змагань; 

-  ігрових тренінгів, ігор; 

- семінарів; 

- творчих тренінгів; 

- інтелектуальних марафонів; 

- залучення до роботи учнівського наукового товариства. 

Звичайно, виявлення й стимулювання творчості не може обмежуватися 

лише уроками. Крім них, практичною діяльністю колективу визнано доцільність 

використання різних форм роботи з обдарованими учнями: 

- індивідуальних (створення презентацій, індивідуальна проектна діяльність, 

написання науково-дослідницьких та творчих робіт, індивідуальні заняття з 

учителями-предметниками, консультації з керівниками наукових досліджень); 
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- групових (факультативи, спецкурси, гурткова робота, навчальна практика 

та екскурсії, участь у роботу НТУ «Наукова зміна», робота в осередках обласного 

проекту «Інтелект», участь у конкурсах-захистах МАН); 

- масових (Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 

проведення предметних тижнів, інтелектуальні ігри, конкурси, турніри, участь у 

науково-практичних конференціях, години спілкування, творчі вечори). 

Форми роботи з обдарованими учнями в системі додаткової освіти 
Форми роботи Завдання 
• Факультатив 
• Елективний 

курс 
• Спецкурс 

• Урахування індивідуальних можливостей учнів 
• Підвищення ступеня самостійності учнів 
• Розширення пізнавальних можливостей учнів 
• Формування в учнів навичок дослідницької, творчої і проектної 

діяльності 
• Учнівська 

наукова 
конференція 

• Розвиток умінь і навичок самостійного набуття знань на основі 
роботи з науково-популярною, навчальною, довідковою 
літературою 

• Узагальнення й систематизація знань з навчальних предметів 
• Предметний 

тиждень 
• Надання широкого спектру форм позаурочної діяльності 
• Підвищення мотивації учнів до вивчення навчального предмета 
• Розвиток творчих здібностей учнів 

• Наукове 
товариство 
учнів 

• Залучення учнів до дослідницької, творчої, проектної діяльності 
• Формування аналітичного і критичного мислення учнів у процесі 

творчого пошуку і виконання досліджень 
• Предметні 

олімпіади 
• Виявлення та підготовка обдарованих учнів 
• Підвищення навчальної мотивації 
• Розширення загального світогляду учнів 

• Гурток 
• Студія 
• Об’єднання 
• Спортивна 

секція 

• Розвиток творчих здібностей учнів 
• Сприяння у професійній орієнтації 
• Самореалізація учнів у позакласній роботі 

Приклади використання методів і прийомів активізації дослідницької 
діяльності: 

- аналогії (словесні, особистісні); 

- розвивальні ігри (метод ігрового моделювання); 

- евристичні методи (метод відкриття); 

- творчі та пізнавальні завдання (на виявлення суперечностей, 

прогнозування, проблемне бачення, розроблення схем, алгоритмів, правил, 

на розвиток фантазії тощо). 

Прийоми, які сприяють розвитку пошукової активності учнів: 
- мобілізація внутрішніх сил (використання мовленнєвої парадигми «Ти 

можеш, і я тобі допоможу», «Складно, але ти впораєшся»); 

- використання опорних конспектів, схем, таблиць, роздавального 

навчального матеріалу; 

- індивідуалізація та диференціація завдань для самостійної роботи; 

- варіативність завдань і можливість вибору; 

- завдання із практичним змістом для розвитку для розвитку зацікавленості; 
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- стимулювання пізнавальних інтересів різними способами, використання 

імітаційних методів навчання – рольові й ділові ігри, аналіз конкретних 

ситуацій; 

- використання групових форм навчання, взаємонавчання, взаємоконтроль; 

- створення умов для індивідуальних консультацій; 

- систематичний самоаналіз та корекція. 

Дослідницький підхід у навчанні — це шлях ознайомлення учнів з методами 

наукового пізнання. 

Які ж функції науково-дослідницької роботи? 

• Виховання пізнавального інтересу; 

• створення позитивної мотивації навчання й освіти; 

• надання глибоких, міцних і дієвих знань; 

• розвиток інтелектуальної сфери особистості; 

• розвиток умінь і навичок самоосвіти. 

Перелік орієнтовних заходів  
щодо планування роботи з обдарованими дітьми  

1. Створити інформаційні банки даних «Обдарованість».  

2. Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних 

розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.  

3. Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями 

всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.  

4. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої 

обдарованості.  

5. Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного 

підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.  

6. Удосконалення структури учнівських наукових товариств.  

7. Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з 

обдарованими дітьми  

8. Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів.  

9. Організація і проведення предметних олімпіад.  

10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із 

врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей.  

11. Формування груп для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї 

паралелі.  

12. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які 

працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять.  

13. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи факультативів, 

предметних гуртків, студій.  

14. Введення нових розвивальних курсів.  

15. Здійснення моніторингу стану здоров’я обдарованих дітей.  
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16. Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані 

діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів 

управління освіти.  

17. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, республіканських 

конкурсах різного напряму.  

18. Удосконалення діяльності шкільного театру.  

19. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми  

20. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими 

дітьми.  

21. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.  

22. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей – 

учнів 9-их класів.  

23. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення 

подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної ради, 

засіданнях методичних об’єднань.  

24. Розробка пам’яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної 

дослідницької діяльності.  

25. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня 

складності.  

26. Оформлення стенду «Організація роботи з обдарованими дітьми»:  

· психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми;  

· що таке обдарованість; · інформаційний бюлетень про новинки психолого-

педагогічної літератури з даної проблеми;  

· перспективи роботи з обдарованими дітьми.  

27. Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми за 

напрямами:  

· гуманітарним;  

· фізико-математичним;  

· природничо-науковим;  

· художньо-естетичним.  

28. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими 

дітьми.  

29. Ознайомлення педагогічних колективів з міською і районною програмами 

«Обдарована дитина». 

Досягнення дитини, за якими формується банк даних обдарованих і 
талановитих дітей за напрямами 

Інтелектуальна обдарованість: 

• І-ІІІ місця в ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін; 

• І-ІІІ місця в очному турі Всеукраїнських Інтернет-олімпіад; 

• І-ІІІ місця на всеукраїнських турнірах; 
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• І-ІІІ місця на І, ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України; 

• Переможці та призери інших конкурсів інтелектуальної спрямованості 

міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Практично-перетворювальна: 

І-ІІІ місця в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, 

конкурсах з судно-, авіа-, автомодельного спорту, технічної творчості, 

раціоналізаторства, різних видів ремесел тощо. 

Художньо-естетична: 

І-ІІІ місця в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах і 

фестивалях літературної, пісенної та музичної творчості, хореографії, 

образотворчого та прикладного мистецтва тощо. 

Комунікативно-організаторська: 

• переможці конкурсів і фестивалів лідерського руху міського, обласного, 

всеукраїнського, міжнародного рівнів; 

• активна участь у роботі міської, обласної школи лідерів; 

• активна участь у суспільному житті міста, області; 

• активна участь в учнівському самоврядуванні. 

Психомоторна: 

• І-ІІІ місця на міському етапі обласної олімпіади з фізичної культури; 

• І-ІІІ місця у спортивних, туринських змаганнях, фестивалях, турнірах 

міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

• Членство у збірних командах України з різних видів спорту; 

• Виконання нормативів на звання кандидата в майстри спорту України; 

• І-ІІІ місця в фестивалях, конкурсах і турнірах міського, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівня зі спортивних танців, циркового 

мистецтва тощо. 

Індивідуальна картка обліку дитини, занесеної до банку даних обдарованих і 
талановитих дітей  

1. Прізвище, ім.’я, по батькові дитини 

2. Повна дата народження 

3. Повна назва навчального закладу 

4. Клас навчання 

5. Профіль навчання 

6. Повна домашня адреса 

7. Контактні телефони 

8. Адреса e-mail (за згодою) 

9. Вид обдарованості (інтелектуальна, практично-перетворювальна, художньо-

естетична, художньо-естетична, комунікативно-організаторська, 

психомоторна) 

10. Хобі та захоплення дитини 
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11. Досягнення дитини за три навчальні роки (міський, обласний, всеукраїнський, 

міжнародний рівень): 

Міський 
рівень 

Обласний 
рівень 

Всеукраїнський 
рівень 

Міжнародний 
рівень 

Навчальний 
рік 
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Форми позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей 

учнів: 

• це підготовка і участь школярів в олімпіадах з інформатики; 

• дослідницька робота в МАН; 

• участь у гуртках, факультативах;  

• участь в інтелектуальних іграх; 

• робота над проектом; 

• участь у науково-практичних конференціях; 

• участь в Інтернет-олімпіадах. 

Етапи організації роботи зі здібними й обдарованими дітьми 
І етап – теоретичний: 

- готують нормативно-правову базу; 

- вивчають літературу та передовий педагогічний досвід; 

- формують понятійний апарат. 

ІІ етап – діагностичний: 

- діагностика педагогічного колективу; 

- діагностика учнів; 

- анкетування батьків. 

ІІІ етап – організаційний: 

- розробляють концепцію та програму роботи; 

- визначають мету та завдання, принципи діяльності; 

- розробляють модель організації роботи; 

- формують банк даних здібних і обдарованих учнів; 

- планують роботу. 

ІV – етап – діяльнісний: 

- організація системної роботи; 

- науково-дослідницька діяльність. 

V – етап – результативний: 

- участь у шкільних заходах творчого спрямування; 

- захист науково-дослідницьких робіт;  

- участь у творчих і наукових конкурсах; 

- участь і результативність у предметних олімпіадах; 

- навчання в МАН. 
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VI етап – підсумковий: 

- аналіз результативності та успішності учнів; 

- матеріальне та моральне стимулювання;  

- створення шкільного стенд «Гордість ліцею». 

Орієнтовний план заходів з організації науково-дослідницької роботи  
у КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

№з/п Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1 Для популяризації НТУ «Наукова зміна» 
серед учнів, батьків, громадськості, для 
залучення до пошуково-експериментальної, 
дослідницької роботи обдарованих учнів 
ліцею запровадити такі заходи: 
• урочисту лінійку, присвячену Дню знань; 
• виступи учнів-членів МАН серед учнів 8-
11-х класів; 
• олімпіади, конкурси, виставки; 
• науково-практичні конференції 

Вересень, 
жовтень, 
листопад, 

протягом року 

Заступники 
директора з НВР, 
ВР, НДР 

2 Здійснити паспортизацію наукового 
товариства учнів «Наукова зміна», 
призначити керівників секцій. Провести 
засідання керівників секцій 

Вересень Заступник 
директора з 
НДР 

3 Організація і проведення шкільної науково-
практичної конференції «Науковий пошук 
юних» 

Вересень Заступник 
директора з 
НДР, 
керівники 
секцій 

4 Організаційне засідання НТУ. Ознайомити 
учнів з вимогами до науково-дослідницьких 
робіт, правилами їх оформлення, умовами 
конкурсу-захисту МАН 

Вересень Заступник 
директора з 
НДР, 
керівники 
секцій 

5 Участь членів НТУ у обласній 
настановній конференції Малої 
академії наук учнівської молоді 
Київської області 

Жовтень Заступник 
директора з НДР, 
керівники секцій 

6 Рекомендувати учням теми 
досліджень, експериментів, творчих 
робіт, призначити керівників і 
консультантів із числа вчителів 

Жовтень Заступник 
директора з НДР, 
керівники секцій 

7 
 

Написання наукових робіт, консультації Вересень-
грудень 

Керівники секцій 

8 
 

Організувати роботу для тих, хто щойно 
вступив до НТУ: 
1) з чого почати (вибір тем і складання пла-
ну індивідуальної роботи, добір літератури, 
взаємодія з консультантами, керівниками 
секцій) 

Жовтень Керівники секцій, 
науковці, 
педагогічні та 
наукові керівники 
учнів — членів 
НТУ 
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2) бібліографічна консультація (види 
каталогів, їх використання, довідкова 
література, заповнення вимог на книжку, 
періодичні видання з предметів тощо) 

Листопад Керівники секцій, 
науковці 

3) накопичення та опрацювання 
матеріалів досліджень; узагальнення 
результатів роботи 

Листопад Керівники 
секцій, 
науковці, 
консультанти 

4) вимоги до оформлення наукової, творчої 
роботи, реферату 

Грудень Керівники 
секцій, 
науковці, 
консультанти 

9 Організувати групові та індивідуальні 
консультації з досліджуваних проблем, 
узагальнення результатів, підготовка 
ілюстративного (демонстраційного) 
матеріалу 

Протягом року Заступник 
директора з 
НДР, керівники 
секцій 

10 Організувати засідання секцій з 
обговорення та рецензування творчих 
робіт 

Грудень Керівники секцій 

11 Організація і проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідних робіт учнів – членів 
МАН 

Грудень Заступник 
директора з НДР, 
члени журі 

12 Надати учням — членам НТУ можливість 
виступу з проблем досліджень на науково-
практичних конференціях різного рівня: 
• у школі; 
• в інших закладах; 
• на обласних конференціях, круглих столах 

Протягом року Заступник 
директора з НДР 

13 Підготовка участі учнів у ІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідних 
робіт учнів – членів МАН  

Січень-лютий Заступник 
директора з НДР, 
Керівники секцій, 
науковці 

14 Підготовка участі учнів у ІІІ 
(фінальному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідних 
робіт учнів – членів МАН  

Березень-
квітень 

Заступник 
директора з НДР, 
керівники секцій, 
науковці 

15 Організація і проведення Днів науки Квітень Заступник 
директора з НДР, 
керівники секцій, 
науковці 

16 Підсумки діяльності учнівських 
науково-дослідницьких груп, роботи 
факультативів, гуртків, секцій, 
осередків «Інтелект»; презентація 
їхньої роботи 

Квітень Керівники секцій, 
гуртків, 
факультативів, 
осередків «Інтелект» 

17 Організація і проведення Свята 
«Зоряний шлях успіху», нагородження 
переможців 

Травень Заступники 
директора з НДР, 
ВР 
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18 Продовжити традицію участі членів НТУ в 
урочистостях шкали, присвячених 
закінченню навчального року з врученням 
дипломів, листів подяки, рекомендацій для 
подальшого навчання 

Травень, 
червень 

Адміністрація 

Етапи дослідницької діяльності школярів: 
Етап 1. Загально-ознайомлювальний: робота з наочною агітацією, а 

саме: виставки-добірки науково-дослідницької літератури, засідання гуртків та 

факультативів, обмін думками, зустрічі з викладачами школи та ВНЗ, 

безпосередня участь у роботі наукового товариства, самостійна робота учня з 

науковою та науково-популярною літературою. 

Етап 2. Підготовчий: визначення теми, об’єкта, предмета дослідження, 

збирання та систематизація наукових даних. 

Етап 3. Безпосередня дослідна робота: дослідницька частина роботи, 

підготовка наукового реферату і самої доповіді для конференції. 

Етап 4. Конкурс-захист науково-дослідних робіт: рецензування наукової 

роботи, виконання контрольної роботи, захист наукової праці. 

Дослідницька практика школярів повинна розширювати зміст їхньої освіти й 

удосконалювати підготовку до майбутньої діяльності. Дитина повинна 

розвиватись і навчатись кожної миті. Необхідно щоб безпосередньо у співпраці з 

учителями, батьками, іншими дітьми відбувалась різноманітна пізнавально-

дослідницька діяльність. Тому у школі працюють справжні інтелектуали, які 

здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер 

один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було 

бажання відвідувати школу з радістю і надією. 

Методичні рекомендації з проблеми 
 «Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади» 

Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо пов’язаний з наявністю 

у навчальному закладі вчителів, які готові і здатні взяти на себе відповідальність 

за роботу з обдарованими учнями. У педагогічній діяльності творчість вчителя 

займає особливе місце. Адже, лише неформальне, творче ставлення до своїх 

обов’язків може дати позитивні результати. 

 Доолімпіадний період: 
Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього часу 

передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також позашкільні 

форми занять (гуртки, заняття окремих груп тощо).  

Підготовка включає: 
1. Вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення задач минулого 

олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових учнів. Ця робота 

включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковою є також 

робота в групах. 

2. Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад. 
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3. Проведення занять у формі «міні олімпіад» для поступового 

психологічного налаштування учнів. 

І етап олімпіади: 
Шкільні/внутрішньокласні олімпіади. Проводяться в навчальних закладах 

вчителями. Особливості проведення: 

1. Участь беруть всі бажаючі. 

2. Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 

3-х рівнів: 

• нескладні завдання репродуктивного характеру, які може розв’язати 

більшість учасників; 

• завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання; 

• завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади. 

3. Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам 

олімпіади наступного етапу. 

Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той 

матеріал, що був засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною 

програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, 

визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до 

більш складних завдань. 

ІІ етап олімпіади: 
Міська/районна (шкільна) олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу 

олімпіади, до яких відносяться й учителі, були в максимально однакових 

підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести такі заходи: 

• семінари-практикуми для вчителів щодо ознайомлення з вимогами 

виконання завдань ІІ етапу та рівнем складності завдань; 

• заочну олімпіаду, що проходить у декілька етапів та передбачає 

ознайомлення учнів з авторськими розв’язками запропонованих завдань. 

ІІІ-ІV етапи олімпіади: 
Обласна/всеукраїнська олімпіада. Цьому етапу олімпіади можуть передувати 

такі заходи: 

• семінари-практикуми для вчителів-тренерів районних та міських команд 

для ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІІ етапу та рівнем 

складності завдань; 

• участь вчителів у курсах з розв’язування задач олімпіадного рівня. 

Апробована протягом років і наявна в ліцеї система роботи з обдарованими 

учнями дає плідні результати, підтверджені високим рейтингом команди 

учасників ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, збільшенням кількості 

учнів-учасників конкурсу-захисту наукових досліджень в МАН, учнів-учасників 

науково-практичних конференцій міського, обласного, регіонального, 

Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, ефективності роботи з обдарованими 

кожного педагога, рівнем сформованості ключових компетентностей випускників, 
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рейтингом випускників у проходженні ЗНО, загальним рейтингом навчального 

закладу. 
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Головна функція сучасного вчителя – управління процесом навчання, 

виховання та розвитку особистості учня. Особливу значимість сьогодні набуває 

саме організація науково-дослідної діяльності, так як вона виступає фактором 

саморозвитку, самовизначення, робить істотний вплив на особистісно-професійне 

становлення. 

На протязі вже багатьох років я займаюся організацією науково-дослідної 

роботи фізико-математичного і технічного профілей у ліцеї. За цей час 

накопичено певний досвід і отримані непогані результати. Дослідницькі роботи 

моїх учнів неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських, обласних та 

районних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

Академії Наук України з фізики. 

У моїй системі роботи немає принципово нових відкриттів, проте, завдяки 

тому, що робота ведеться вже багато років, відпрацьовані деякі прийоми. 

Суть методу: індивідуальна позакласна робота з учнями, які займаються 

дослідженнями, співпраця з вченими провідних наукових установ Києва.  

Головний результат – придбання учнями ключових освітніх компетенцій, 

досвіду наукової роботи. 

Науково-дослідницька діяльність – потужний засіб формування пізнавальної 

самостійності школярів. Такі роботи розвивають практичні вміння, логічне 

мислення, самостійність, кмітливість, вчать аналізувати спостережуваний процес, 

оцінювати результати, висувати гіпотези, робити узагальнення та висновки, 

пов’язувати теорію, практику і життя. 

Поряд з розвитком розумового потенціалу учнів відбувається особистісний 

розвиток, тобто сам процес освіти передбачає іншу позицію вчителя і учня в 

освіті: вони виступають як рівноправні учасники освітнього процесу 

Предмет фізика є одним з провідних серед інших предметів, де можна 

успішно використовувати елементи дослідження. 

Науково-дослідницька робота дозволяє кожному школяреві випробувати, 

виявити і актуалізувати хоча б деякі зі своїх обдарувань. Справа вчителя – 

створити і підтримати творчу атмосферу в цій роботі. 

Предметом учнівського дослідження є «перевідкриття» вже відкритого в 
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науці. Разом з тим для учня виконання дослідницького завдання є пізнанням ще 

непізнаного.  

Можна виділити наступні структурні елементи дослідницької діяльності 

учнів: накопичення фактів, висунення гіпотези, постановка експерименту, 

створення теорії. 

У цьому процесі можна виділити кілька етапів. 

На першому етапі (організаційно-підготовчому) виявляються учні, бажаючі 

брати участь у науково-дослідній роботі. Провідна роль тут належить і мені, як 

вчителю-предметнику. Я в процесі роботи з учнями намагаюся не тільки 

розгледіти «іскру» дослідницького таланту, а й допомогти у виборі теми 

дослідження, визначити коло проблем, що потребують вирішення, підібрати 

необхідну літературу. 

Вибір теми дослідження грунтується на двох критеріях: перший – 

суб’єктивний (тема повинна відповідати інтересам вченого, який є науковим 

керівником при виконанні роботи). Другий – об’єктивний (специфіка шкільних 

досліджень полягає ще й у тому, що вимоги вікової психології накладають 

обмеження на тематику, характер і обсяг досліджень). 

Тому далеко не кожна дослідницька задача, привнесена з науки, придатна 

для реалізації в освітніх установах. Необхідно враховувати вік учнів при відборі 

теми, методики дослідження. І саме в цьому етапі вибору теми я беру найбільш 

активну участь. У кожного наукового керівника завжди в запасі є кілька цікавих 

ідей. Але у першу чергу завдання вибору теми дослідження лягає на вчителя, який 

найкраще знає свого учня, його індивідуальні здібності, прихильність до 

експериментальної або теоретичної роботи, обсяг знань з даної теми, можливості 

в оволодінні додатковими практичними навичками (наприклад, комп’ютерним 

моделюванням фізичних процесів). 

Після вибору теми (а це означає вже і наявність ідеї дослідження, і 

попереднє прогнозування результату) слідує дуже важливий етап накопичення 

інформації. Я поступаю, зазвичай так: пропоную учневі переглянути весь 

матеріал, який він знайде в різних пошукових системах (Yandex, Google та 

інших), зібрати його в одну папку в комп’ютері, а потім вже вивчити його 

докладно і також додаткову літературу з даної теми. Цей матеріал буде служити 

основою для теоретичної частини роботи. 

Як свідчить мій досвід, кожного разу після обрання теми потрібно було 

застосовувати принцип випереджаючого характеру у навчанні учнів. 

Суть полягає в тому, що учні стикаються з новими явищами, уявленнями, 

ідеями в своїх експериментальних дослідженнях, перш ніж вони будуть викладені 

і вивчені на уроці, або й зовсім не вивчаються в рамках шкільної програми. 

Це достатньо кропітка індивідуальна робота з учнем, для того, щоб він мав 

достатню теоретичну підготовку для написання роботи та при виконанні 

контрольних робіт з базової дисципліни – фізики. 

Ми обов’язково складаєм календарний план виконання роботи за термінами, 
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щоб учень більш відповідально ставився до його виконання.  

Індивідуальна робота з учнем дозволяє розвинути в нього найважливіші 

компетенції дослідника: 

- вміння працювати з рекомендованою літературою, 

- уміння знаходити інформацію в інтернеті, 

- вміння критично осмислювати матеріал, представлений в літературі, 

- вміння чітко і ясно викладати свої думки, 

- високу працездатність, старанність та ініціативність. 

 Безумовно, що дані компетенції учня вдосконалюються, а часто і 

формуються в ході роботи над дослідженням. 

Мені також доводиться спільно з учнем працювати над написанням тексту, 

згідно з планом і відповідно до завдань дослідження. 

Дуже важливо навчити учня якісному оформленню результатів своєю 

роботи: розмір шрифту, розмітка сторінки, нумерація сторінок, малюнків, 

таблиць, – все повинно бути виконано відповідно до вимог. Відхилення від 

необхідних стандартів, а також граматичні помилки, недбалість в оформленні, 

друкарські помилки можуть призвести до зниження кількості набраних балів. 

Захист роботи – це один з ключових етапів. Особливістю нашої роботи є 

проведення шкільного етапу захисту науково-дослідницьких робіт учнями. 

Рецензенти і опоненти з числа вчителів та присутніх учнів дають попередню 

оцінку виконаній роботі, виявляють слабкі сторони дослідження, надають 

допомогу у вирішенні питань, що виникли. 

Наш досвід показує дієвість подібної практики, що підвищує критерії 

вимогливості і відповідальності до рівня виконуваної роботи серед учнів. 

Цей етап не просто дозволяє виступаючим дітям отримати досвід публічних 

виступів, а й стимулює інших учнів приєднатися в майбутньому до дослідницької 

діяльності. Після виступів учні обговорюють, аналізують роботи, дають 

рекомендації, задають питання. 

Такi виступи – це і пропаганда науково-дослідної діяльності серед учнів, і 

використання результатів науково-дослідних робіт у навчально-виховному 

процесі. Наши дослідники обовязково виступають з матеріалами своїх робіт перед 

учнями інших класів при вивченні відповідних тем на уроках, в рамках 

проведення предметних тижнів, Дней відкритих дверей, шкільних конференціях. 

Багато з моїх учнів вважають, що саме участь у дослідницької роботі 

визначило вибір майбутньої професії і сприяло залученню до науково-дослідної 

діяльності у ВНЗ.  

У сучасному світі стали очевидними успішність і затребуваність людини 

ерудованого, що вміє аргументувати, доводити свою точку зору, що має творчий 

потенціал. Треба готувати себе до того, що знання важливо не тільки засвоювати, 

а й примножувати, переробляти, використовувати його практично. Ось чому 

важливо долучатися дітей до науково-дослідницької діяльності вже в шкільні 

роки. 
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Робота над дослідницькою роботою розширює кругозір учнів, знання з 

предмета, сприяє набуттю навичок публічного виступу, зароджує дружні 

відносини між школярами, створює ставлення спільності мети, атмосферу 

взаємодопомоги. Науково-дослідна робота учнів веде до активного пізнання світу 

і оволодіння професійними навичками. Участь у цій діяльності дає можливість 

глибше розібратися у своїх здібностях і уміннях. 

Bключення дослідницької роботи учнів у процес навчання в школі дозволяє 

привнести в нього не тільки індивідуалізацію і диференціацію освіти, стати 

засобом визначення індивідуального освітнього маршруту з урахуванням 

здібностей та інтересів учня, але і бути реальною основою інтеграції основної та 

додаткової освіти, що є умовою розвитку особистості учня і його здібностей. 

Я вважаю, що володіння вчителем методикою організації науково-

дослідницької діяльності учнів і знання її основних методів є основним елементом 

реформування шкільної освіти.  
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Конкурси, змагання, олімпіади, захист науково-дослідницьких 
робіт як складові рівня розвитку обдарованості 

 

Науменко Оксана Вікторівна, 

учитель фізики, астрономії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст другої категорії, 

 

Для того, щоб розвинути обдаровану дитину варто звернутися до вже 

перевірених методів, таких як: участь в різних розвивальних конкурсах, 

олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт. Звернемося до кожного з цих 

видів діяльності учня.  

Візьмемо для початку конкурси та змагання. Мова йде не тільки про фізичні 

змагання типу волейбол чи баскетбол, а змагання інтелектуальні, де дитина не 

тільки виражає свою думку, а й намагається випередити суперника. Для чого все 

це потрібно? По – перше, дитина перестає боятися найголовнішого – суперництва. 

По – друге, для того, щоб підготовитись до конкурсу чи змагання їй варто 

перевернути кіпу книг, знайти потрібний матеріал, а потім ще й вдало її 

застосувати. В чому ж її обдарованість саме в такому виді діяльності? Перш за 

все, дитина починає швидко мислити, знаходити правильну відповідь у себе на 

підшкірках головного мозку за лічені секунди, намагаючись випередити 

суперника. Вона мислить швидко, реагує на завдання і найголовніше – сприймає 

конкуренцію як засіб самореалізації, самовираження. 

Наступний крок після конкурсів та змагань – олімпіада. Тут питання дещо 

складніше. Споміж сотень учнів, в яких ми викладаємо, обираємо лише одиниці і 

старанно готуємо їх до олімпіади. Але тут постає питання : чи можна підготувати 

учня, який, скажімо, гарно малює до олімпіади з фізики? Відповідь однозначна: 

ні. Чому ж так, адже недаремно існує приказка: Талановита людина талановита у 

всьому. Є маса різних прикладів з історії, де прекрасний художник був таким 

самим прекрасним винахідником. Хто це: Леонародо да Вінчі. Його твори, як і 

його винаходи, можна розглядати годинами і все рівно бути зачарованим цією 

неймовірно талановитою людиною.  

Стоп! Талановитою, не обдарованою. Чому ж так? Чи може все таки 

обдарованою? Ні, саме талановитою, або, як ще кажуть, в тімьячко поцілованою 

людино. Так, він саме і є цією унікальною, талановитою людиною, якій підвладне 

все: пензель, олівець, майстрування з дерева, і навіть, як це недивно звучить: час. 

Але повернемося до наших талантів, чи радше сказати, обдарованостей. 

Отже, поміж сотень дітей ми обираємо декілька справді обдарованих учнів в саме 

з нашого предмету. Зі свого досвіду можу сказати, що ніколи не обираю дітей, які 

є абсолютними гуманітаріями. Відповідь очевидна: мозок дитини не 

розрахований для того, щоб в нього «пічкали» фізичні формули, означення та 
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різні фізичні задачі, смислу яких вона не розуміє, тай ніколи не зрозуміє, як би не 

намагалась.  

Все, вибір зупинено і з класу обрано лише двоє. Вважатимемо, що це 

найобдарованіші діти з таких предметів як фізика, інформатика та астрономія. А 

тепер найголовніше. Потрібно розвинути саме цю її обдарованість, можна сказати 

навіть унікальність у розумінні даного предмету. Починає шукати задачі. 

Звичайні задачі зі шкільної програми не раджу давати дитині. Вони є типовими, 

сухими і навіть трохи нудними. Потрібно дати якусь родзинку, якийсь 

неймовірний поштовх, від чого мозок дитини прокинеться, розпочне працювати 

як скажений і знаходитиме масу варіантів розв’язку запропонованої задачі.  

Працюючи з дітьми, неодноразово звертала увагу на те, що досліди, 

картинки, анімації запам’ятовуються дитиною набагато краще, ніж просто сухий 

текст. В таких випадках обов’язковим є ілюстрація задачі не тільки там де вимагає 

цього умова, а й в інших випадках. Звичайно, намалювати щось складне дитина не 

зможе, та й не в тому справа, щоб вона малювала витвори мистецтва. Головне в 

даному випадку, розвинути її уяву, мислення, спрямувати в потрібне русло. Тому 

олімпіадні завдання, різного типу завдання розвивають не лише точне мислення 

дитини, а й її уяву. 

Ще один з типів роботи – це захист науково – дослідницьких робіт. Тут 

дитина вже повністю показує свої здібності. Науково – дослідницька робота 

сприяє розвитку памяті, мислення, дає можливість учневі висловити і захистити 

свою ідею. Поміж цих робіт, на мою думку, найбільше розвиває обдарованість 

саме науково-дослідницька робота. Саме тут найкраще можна побачити її талант, 

вміння та навички.  

Маючи невеликий досвід у написанні науково – дослідницьких робіт, можу з 

упевненістю сказати, що саме знаходження матеріалу, його сортування, 

знаходження щось нового, конструювання, моделювання та розроблення власних 

теорій як найбільше розвивають обдарованість дитини.  

Тут дитина розкривається, знаходить нові шляхи вирішення стандартних 

задач, розвиває не лише обдарованість в одному предметі, але й розвиває логічне 

мислення.  

Тому, на мою думку, найбільш вдало розвинути обдарованість можна 

завдяки різним конкурсам, змаганням, предметним олімпіадам та написання 

науково-дослідницьких робіт.  

Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість учня 

і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. Людство сьогодні 

перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли стрімко 

змінюється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими новинками, 

щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно 

вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього 

життя. 
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Сучасне викладання в школі стикається з проблемою зниження інтересу 

учнів до вивчення предметів. Такий шкільний предмет як фізика, суспільство 

давно віднесло до категорії найскладніших. Перед педагогом постає завдання – 

пробудити інтерес, не відлякувати дітей складністю. Особливо важлива в даний 

час проблема розвитку творчих здібностей учнів. Тому, дедалі частіше при 

викладанні фізики відходять від переважного використання традиційних методів 

навчання. 

Серед основних питань, які стосуються впровадження сучасних 

інноваційних технологій навчання — пошуки можливостей органічного 

поєднання та взаємоузгодження традиційних методів реалізації навчального 

процесу з новими методами його інтенсифікації й активізації, що забезпечують 

формування необхідних якостей майбутнього фахівця. 

Одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних технологій, 

які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, 

умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку 

інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для 

навчальної діяльності учнів. 

 «Інтерес до навчання з’являється лише тоді, коли є натхнення, що 

народжується від успіху в оволодінні знаннями, без натхнення навчання 

перетворюється для дітей на тягар» – писав В.О.Сухомлинський. Тому 

визначальними рисами навчання є взаєморозуміння, взаємоповага, творче 

співробітництво. Відомо, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів 

бажання вчитися. Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і 

вміння, а викликати в неї відповідну активність, пізнавальну чи практичну. 

У традиційній практиці навчання ми більшу частину уроку пояснюємо, 

ілюструємо, запитуємо, ставимо завдання за зразком і дуже мало часу відводимо 

на активну пізнавальну діяльність учнів. Проблемні, дослідницькі та практичні 

методи використовуємо недостатньо. Звідси слабкий розвиток самостійного 

мислення учнів, невміння вибирати ефективні прийоми роботи з пізнавальними 

об’єктами та підручником. Тому навчальний процес потрібно будувати таким 

чином, щоб заохочувати учнів до самостійної творчої діяльності, метою якої є 

засвоєння нових знань та їхнє успішне застосування на практиці. 

 

Додаток А 

Результати роботи з обдарованими дітьми 
Всеукраїнські учнівські олімпіади III ( обласний етап) 

2015 -2016 н.р. Кукуруза Євген, 8 клас, III місце – фізика; 

 Мельничук Святослава, 11 клас, III місце – астрономія; 

2016 – 2017 н.р. Скурський Владислав , 11 клас, III місце – астрономія. 

Всеукраїнський конкурс – захист науково – дослідницьких робіт 
 МАН II ( обласний етап) 

2013 – 2014 н.р. Вдов Тетяна, 11 клас, III місце. 
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Додаток Б 

Приклади завдань для підготовки учнів до олімпіад 
7 клас 

1. Із міст А й В, відстань між якими 9 км, одночасно виїхали назустріч один 

одному два велосипедисти. У напрямі від А до В дме вітер із деякою 

швидкістю. Перший велосипедист проїхав відстань між містами за 30 хв., а 

другий за 40 хв. Визначити швидкість вітру й велосипедистів у тиху 

погоду, вважаючи, що вона однакова. 

2. Визначити об’єм зображеної на рисунку пластинки, якщо її товщина 

дорівнює h. 

3. Обчислити значення об’єму пластинки, якщо m = 82 см, n = 1 м, а = 200 

мм, b = 100 мм, x = 35 см, y = 3 дм, h = 5 мм. 

 
4. Вам дано каструлю з внутрішнім об’ємом 2 л, відро з водою і чайник, у 

який необхідно якомога точніше відлити з відра воду об’ємом 1 л. Як це 

можна зробити? 

5. На який кут повертається Земля навколо своєї осі за 1 хв.? 

6. Місткість ковша потужного скрепера – машини для зрізування і 

транспортування ґрунту – становить 14 
3м . Яку відстань повинен пройти 

скрепер для того, аби його ківш повністю наповнився землею, якщо при 

ширині захвату 30 дм він зрізує шар ґрунту товщиною 150 мм? 

8 клас 

1. Сплав золота і срібла масою 400 г має густину 
3

31014
м

кг⋅
. Визначити масу 

золота та його процентний уміст у сплаві, якщо густина золота 19360 
3м

кг

, 

а срібла 10500 
3м

кг

. 

2. На скільки об’єм ртуті більший за об’єм спирту при C00
, якщо при C250

 

їхні об’єми однакові й дорівнюють 1000 
3см ? Коефіцієнт об’ємного 

розширення спирту град

1
1011 4−⋅

, а ртуті град

1
108,1 4−⋅

. 

3. На рисунку показано хід світлового променя ABC через розсіювальну 

лінзу. Визначити побудовою фокус лінзи. 
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4. Першу половину шляху до місця призначення автомобіль проїхав зі сталою 

швидкістю 50 год

км

. З якою сталою швидкістю він проїхав другу половину 

шляху, якщо середня швидкість автомобіля на всій ділянці руху 54,5 год

км

 ? 

 

5. Діаметр передніх коліс трактора в 2 рази менший, ніж задніх. Порівняйте 

частоти обертання коліс під час руху трактора. 

9 клас 

1. Однорідна балка довжиною L = 6 м однією частиною ( довжини l= 1 м ) 

лежить на горизонтальній платформі, решта балки звисає з платформи. До 

кінця частини, що звисає, прикладена вертикальна сила F
r

. Балка 

втримується в горизонтальному положенні, якщо значення сили лежить в 

інтервалі від мінімального значення minF  до максимального maxF . Знайти 

відношення min

max

F

F

, якщо товщина балки значно менша за її довжину. 

 
 

2. Сила, що діє на снаряд, маса якого m у дулі гармати, збільшується 

рівномірно від нуля до 0F  на ділянці дула довжиною 1l  і не змінюється на 

ділянці дула довжиною 2l  і, зрештою, рівномірно зменшується до нуля на 

ділянці дула довжиною 3l . Яка швидкість снаряда при вильоті з дула? 

Графік залежності дії сили на снаряд від довжини дула подано на рисунку. 
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3. Яку кількість теплоти потрібно передати залізній балці, площа 

поперечного перерізу якої 20 
3см , щоб вона видовжилася на 6 мм? Питома 

теплоємність заліза 460 Скг

Дж
0⋅ , густина при С00  7800 

3м

кг

, 

температурний коефіцієнт лінійного розширення град

1
102,1 5−⋅

. 

 

4. Відстань від предмета до екрана 90 см. Де треба розмістити між ними 

лінзу, фокусна відстань якої 20 см, щоб дістати на екрані чітке зображення 

предмета? 

5. Після протягування дроту через волочильний верстат, довжина його 

збільшилася в 4 рази. Яким став опір цього дроту, якщо до волочіння його 

опір був 20 Ом? 

10 клас 
1. У мережу з напругою 24 В ввімкнули два послідовно з’єднані резистори. 

При цьому сила струму в загальному колі була 0,6 А. Коли ці резистори 

з’єднали паралельно і ввімкнули в дану мережу, то сила струму в 

загальному колі стала 3,2 А. Визначте опір резисторів. 

2. У чайник зі свистком налили 1 кг води при C200
 і поставили на 

електричну плитку потужністю 900 Вт. Через 7 хв. пролунав свисток. 

Питома теплоємність води Скг

Дж
0

4200
⋅ . Температура кипіння води С0100 . 

а) Чому дорівнює ККД плитки? 

б) Скільки води залишиться в чайнику після її кипіння протягом 2 хв.? 

Питома теплота пароутворення води кг

МДж
3,2

. 

3. На горизонтальній поверхні знаходиться нерухома, абсолютно гладенька 

півсфера радіуса 180 см. Із верхньої точки півсфери без початкової 

швидкості сповзає маленьке тіло. У деякій точці воно відривається від цієї 

півсфери й вільно летить. Визначте час вільного польоту тіла. Прискорення 

вільного падіння 10
.

2с

м

 

4. У вертикальній циліндричній посудині з гладенькими стінками під 

поршнем масою 10 кг і перерізом 50 
2см  міститься газ. Під час руху 

посудини по вертикалі з прискоренням 1 
2с

м

 висота стовпчика газу під 

поршнем зменшується на 5% порівняно з висотою в нерухомій посудині. 

Визначте зовнішній тиск, якщо температура газу в посудині стала, а 
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поршень герметично прилягає до стінок посудини. Прискорення вільного 

падіння 10
.

2с

м

 

5. Прямокутна коробочка із жерсті плаває у воді. Маса коробочки 100 г, 

площа дна 50 
2см , висота 6 см. Визначте висоту надводної частини 

коробочки. Густина води 
3

3101
м

кг⋅
. 

11 клас 

1. ЕРС гальванічних елементів відповідно дорівнює 21 =ε  В і 32 =ε  В, опір 

5,1R3 =  кОм, внутрішній опір амперметра 5,0R а =  кОм. Напруга на 

резисторі 2R  дорівнює 1 В. Струм через резистор 2R  спрямований зверху 

вниз. Знайти покази амперметра. 

 
2. Алюмінієва куля діаметром 50 см лежить на дні ставка глибиною 1,5 м. 

Яку роботу необхідно виконати, щоб цілком витягти кулю з води? Густина 

води 
3

310
м

кг

, алюмінію 
3

21027
м

кг⋅
, прискорення вільного падіння 

2
10

с

м

. 

3. У посудину об’ємом 10 л, що заповнена сухим повітрям при нормальних 

умовах, вводять 3 г води й нагрівають до C1000
. Визначити тиск вологого 

повітря в посудині при цій температурі. 

4. Пружина під дією вантажу видовжилася на 4 см. З яким періодом 

коливатиметься цей вантаж на пружині, якщо його вивести з рівноваги? 

Прискорення вільного падіння 
2

8,9
с

м

. 

5. Куля масою 50 г, рухаючись із швидкістю с

м
10

, стикається з нерухомою 

кулею масою 110 г. Які швидкості обох куль після зіткнення? Вважати, що 

кулі рухаються вздовж лінії, що з’єднує центри обох куль. 
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Активізація пізнавальної діяльності учнів  
в позаурочний час з біології 

 

Цепух Ірина Валеріївна, 

учитель біології, хімії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 

Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень не 

просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну систему 

розумових дій, спрямованих на засвоєння знань. Завдяки цій розумовій діяльності 

знання стають його надбанням. 

Кожен учитель застосовує у навчальному процесі свої прийоми активізації 

пізнавальної діяльності учнів, але досвід роботи одного вчителя не може бути 

механічно перенесений іншим учителем в інший клас. У зв’язку з цим виникає 

потреба в теоретичному обґрунтуванні системи роботи вчителів з активізації 

пізнавальної діяльності учнів. 

Основна мета роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності учнів 

полягає в розвитку їх творчих здібностей. З психології відомо, що здібності 

людини, в тому числі і учнів, розвиваються в процесі діяльності. Засобом 

розвитку пізнавальних здібностей учнів є вміле застосування таких методів і 

прийомів, які забезпечують високу активність учнів у навчальному пізнанні. 

Методи і прийоми активізації, що їх застосовує вчитель, повинні враховувати 

рівень пізнавальних здібностей учнів, бо непосильні завдання можуть підірвати 

віру учнів у свої сили і не дадуть позитивного ефекту. Тому система роботи 

вчителя з активізації пізнавальної діяльності учнів повинна будуватись з 

врахуванням поступового і цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних 

здібностей учнів, розвитку їх мислення. У процесі навчання учень здійснює різні 

дії, в яких виступають основні психічні процеси: відчуття, сприймання, уява, 

мислення, пам’ять та ін. Оскільки з усіх пізнавальних психічних процесів 

провідним є мислення, то можна сказати, що активізувати діяльність учнів - це 

активізувати їх мислення. Разом з тим треба пам’ятати, що без бажання учня 

вчитися всі старання вчителя не дадуть очікуваних наслідків. Звідси випливає 

висновок, що потрібно формувати мотиви навчання, бажання учнів розв’язувати 

пізнавальні задачі. Саме науково-дослідницька робота учнів у різних секціях 

МАН і сприяє формуванню бажання, розвитку інтересу та активізує мислення.  

Учбова науково-дослідницька робота учнів старших класів, передбачена 

діючими навчальними програмами. До таких дослідницьких робіт можна віднести 

навчальні дослідницькі проекти та реферати з добре висвітленими практичними 

частинами. Під час написання рефератів учні роблять перші кроки до самостійної 

наукової творчості. Вони вчиться працювати з науковою літературою (якщо це 
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необхідне, то і з іноземною), набувають навичок критичного відбору і аналізу 

необхідної інформації. 

Робота над науково-дослідницькими проектами у секціях МАНу та на 

заняттях наукового гуртка має на своїй меті подальший розвиток творчої і 

пізнавальної активності учня, діяльність направлена на закріплення і розширення 

теоретичних знань і поглиблене вивчення вибраної теми, і як заключний етап 

навчання учнів, у більшості випадків, у Вузі на біологічних факультетах при 

цьому учень може розширити теоретичних знання і поглибити вивчення вибраної 

теми. 

Основними формами реалізації науково-дослідницької діяльності з біології у 

нашому закладі є: 

· Наукові та проблемні гуртки; 

· Проблемні учнівські лабораторії; 

· Заняття у секції біології МАН; 

· Проблемні учнівські семінари; 

· Участь у конкурсах, олімпіадах. 

Активізую пізнавальну діяльність учнів через упровадження в навчально-

виховний процес нестандартних занять, інтерактивних методів та форм, які дають 

простір для самостійної думки учня, свободи дій, впевненості в собі, стимулюють 

в учнів творчий пошук, розвивають ініціативу, вміння застосовувати знання на 

практиці. 

Для розвитку стійкого інтересу учнів до експериментальних досліджень на 

уроках біології необхідна науково обґрунтована організація їхньої пізнавальної 

діяльності. Досвід показав, що використання інтенсивних технологій вимагає від 

учнів чіткого розуміння самої суті організації пізнавальної діяльності. Проте як 

для вчителя, так і для учнів особливо важливим є досягнення поставленої 

пізнавальної мети при вирішенні творчих завдань. 

Творчі експериментальні дослідження, які самостійно проводять учні, 

вимагають запровадження у навчальний процес нових педагогічних технологій, 

оскільки у майбутньому дозволяють ліцеїстам успішно вирішувати економічні, 

соціальні, психологічні, екологічні та інші проблеми в суспільстві. 

 

Додаток А 

Пам’ятка слухача МАН відділень 
Хімії та біології, Екології та аграрних наук 

Етапи навчального дослідження: 

• Вибір теми та визначення проблеми 

• Формулювання дослідницьких завдань 

• Висунення гіпотез 

• Визначення методів дослідження 

• Проведення дослідження 

• Аналіз отриманих даних 
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• Оформлення висновків та кінцевих результатів 

 Вибір теми – це дуже важливий і відповідальний етап, оскільки від нього 

залежить успіх усього дослідження. Тема роботи повинна бути неширокою, 

конкретною і стосуватися однієї з актуальних проблем хімії, екології, біології, 

психології, медицини, лісознавства, аграрних наук. 

Пам’ятай – самостійність виконання роботи не повинна бути під сумнівом 

(копіювання з Іnternet-мережі та інших джерел неприпустиме). 

Знай - мета твоєї науково-дослідницької роботи має бути тісно пов’язана з 

назвою її теми. Наприклад:  

Тема роботи: Біологічні ритми та їх вплив на організм людини. 
Мета роботи: вивчити сутність біологічних ритмів та проаналізувати їх 

вплив на організм людини. 
Пам’ятай – твоє дослідження ґрунтується на наукових відомостях та досвіді 

попередніх дослідників, тому у своїй роботі тобі слід обов’язково посилатися на 

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 

Знай – твоя робота може бути не допущена до участі у конкурсі в разі 

використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело, сліпе 

копіювання з Іnternet мережі.  

Мала Академія наук України (МАН) – творче державно-громадське 

об’єднання учнівської молоді.  

Основною метою діяльності МАН є:  

- виявлення здібностей та обдарувань учнів; 

- сприяння самовизначенню і самореалізації особистості засобами залучення 

до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і 

техніки; 

- підготовки до майбутньої професійної діяльності. 

Науково-дослідницька робота має бути написана за структурою: 

• титульний аркуш; 

• тези; 

• зміст; 

• перелік умовних позначень (якщо необхідно); 

• вступ; 

• основна частина; 

• висновки; 

• список використаних літературних джерел; 

• додатки (у вигляді схем, таблиць, діаграм, гербаріїв та ін.)  

Конкурс проводиться за наступною програмою: 

1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт по секціях (рецензування 

робіт науковцями); 

2. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін (виконання 

контрольних завдань із базової дисципліни). 
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3. Захист науково-дослідницьких робіт проводиться окремо в кожній секції. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ БІОЛОГІВ! 
Загальна біологія об’єднує такі розділи біології як – цитологія, гістологія, 

молекулярна біологія, мікробіологія та неклітинні форми життя (вірусологія), 

біологія індивідуального розвитку (вивчення онтогенезу рослинних та тваринних 

організмів).  

 Перспективні напрямки: дослідження в галузі клітинної та молекулярної 

біології; клітинна та генетична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти), 

дослідження процесів диференціювання стовбурових клітин (регуляція розвитку 

та механізмів диференціювання), генетичні механізми процесів розвитку тощо. 

 Науково-дослідницька робота має бути чітко структурована і складатись з 

розділів: вступ, оляд літератури, матеріал і методи дослідження, результати 

та їх обговорення, висновки.  

 У вступі має бути обґрунтування актуальності обраної теми та мети 

власного дослідження, чітко сформульовані завдання роботи, яким відповідають 

висновки роботи. 

 В огляді літератури автором розглядаються точки зору науковців, які 

досліджували дану тематику і зробили свій внесок у вивчення даної проблеми. 

Літературний огляд за об’ємом не повинен перевищувати розділу з результатами 

досліджень. Після кожного блоку інформації, що була взята з літературних 

джерел, мають обов’язково міститися посилання на ці літературні джерела (або у 

круглих дужках прізвище автора та рік видання джерела (Іванов, 2008), або у 

квадратних дужках номер, за яким джерело подано у списку літератури [1].   

 Щодо літератури, яка використовується у роботі, то вона має бути 

переважно спеціально-науковою. Допускається лише декілька науково-

популярних видань. Список літератури може бути не дуже великим, але в ньому 

мають бути «свіжі» публікації (2008-2016 рр.), що свідчить про актуальність 

обраної теми та її сучасні розробки. 

 Якщо автор використовував матеріали з інтернет-сайтів, то необхідним є 

посилання на точну веб-сторінку, де розміщена запозичена інформація. В огляді 

літератури має бути усунено обговорення питань, які не вирішуються в даній 

роботі. 

 У розділі матеріали та методи подається детальний опис всіх методик, 

якими користувався юний науковець та посилання на джерела, у яких вони 

наводяться. Не варто вказувати, що використано загальновідомі методи. 

Обов’язково вказується кількість відібраних проб чи зразків (проведених 

дослідів), період проведення робіт, а також вся можлива інформація щодо 

періодичності тощо. Юний дослідник має навчитися працювати в лабораторії та 

опанувати певні методики дослідження, обраховувати, аналізувати, розуміти, що 

означають ті, чи інші зміни досліджуваних показників а також орієнтуватися в 

значенні одержаних даних. 
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Першочерговими навичками, якими має оволодіти дослідник-школяр – це 

опрацювання наукової літератури та її конспектування, грамотне складання 

списку використаної літератури, висновків, наукових тез, виступу-захисту тощо.  

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ БОТАНІКІВ ТА ЗООЛОГІВ! 
Секція ботаніки охоплює такі напрямки робіт, як флористичний, 

таксономічний, експериментальний.  

Флористичні дослідження мають за мету вивчення видового різноманіття 

водоростей, грибів, лишайників, мохоподібних або судинних рослин.  

Якщо обирати тему роботи за напрямком «альгологія», то доречно 

запропонувати проведення флористичного опрацювання певних водойм 

(наприклад, водорості Дністровського водосховища, або водорості заплавних 

водойм р. Південний Буг). Цікавою буде робота, у якій досліджується не лише 

одна водойма (хоча такий варіант також можливий), а декілька водойм, які 

відрізняються за морфометричними показниками (площа водойми, глибина), 

ступенем проточності та зростання вищими водними рослинами. Наприклад, 

водорості річки та її заплавних водойм, або водорості декількох ставків, що 

відрізняються за походженням та використанням. Тоді варто провести 

порівняльний аналіз видового складу водоростей досліджуваних водойм. Якщо ж 

досліджується одна водойма (наприклад річка), то можна провести порівняння 

видового складу різних пунктів відбору проб, особливо, якщо проби відбиралися 

на значній відстані одна від одної, або за різних умов( наприклад, в основному 

руслі та у затоках).  

При вивченні видового різноманіття водоростей можна брати всі групи 

водоростей, а можна обмежитися окремими відділами (наприклад, зелені 

водорості оз. Білого). Серед робіт за напрямком «мікологія» є змога обрати 

вивчення видового складу грибів певної систематичної групи, наприклад, вищих 

базидіальних грибів) окремої території, або провести дослідження фенологічних 

особливостей окремого виду грибів. За напрямком «ліхенологія» доречно 

проводити вивчення видового різноманіття лишайників певної території, що може 

бути обмежена адміністративно-територіальними межами (наприклад, лишайники 

окремого міста), або рослинними формаціями (лишайники бору, діброви). В 

рамках роботи необхідно провести порівняльний аналіз видового складу 

лишайників за різними породами дерев, на яких вони зростають, або рослинними 

формаціями. Доречно окремо розглядати епігейні лишайники у межах лісу, або 

обмежитися вивченням однієї з цих груп. Для порівняльного аналізу також є 

бажаним використання списків із різних частин лісу, що відрізняються певними 

факторами, як то рельєф, щільність деревних пород, наявністю домішок інших 

деревних порід.  

 За мету дослідження можна брати як флористичне вивчення видового 

багатства, так і більш прикладні аспекти, наприклад, санітарно-біологічна 

характеристика певної водойми на основі альгологічних даних, або 

ліхіноіндикаційні дослідження. Іншим аспектом альгологічної або мікологічної 
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роботи може бути експериментальна робота з культурами водоростей або 

міцелієм грибів. Наприклад, вплив іонів важких металів на біологічні системи на 

прикладі зелених одноклітинних водоростей, або підбір оптимальних умов 

культивування окремих видів грибів.  

 Перспективними напрямками ботанічних досліджень судинних рослин на 

сьогодні залишаються флористичні та критико-таксономічні дослідження різних 

таксонів і деякі аспекти охорони та збереження видового різноманіття, питання 

фіторесурсів та узагальненого прикладного використання.  

 Молоді науковці можуть обирати наступні пріоритетні напрямки 

досліджень:  

- системне опрацювання окремих таксономічних груп судинних рослин, що 

передбачає узагальнення та критичне опрацювання літературних матеріалів по 

обраному таксону; ознайомлення з методиками камеральної обробки матеріалу 

(паліноморфологічний, карпологічний, анатомічний та інші методи); критичне 

опрацювання ряду гербарних колекцій; збір гербарних матеріалів в природі; 

проведення порівняльно-морфологічного дослідження; проведення 

паліноморфологічного, карпологічного та анатомічного дослідження; 

географічнииий та екологічний аналізи тощо. 

- порівняльно-морфологічне дослідження певних таксонів для цілей 

систематики, еволюції; 

- дослідження флори певних територій, яке включає в себе ботаніко-

географічний аналіз флори; системний, хорологічний, екологічний, віковий та 

формаційний аналізи флори; вивчення видового складу флори досліджуваної 

території; види звичайні й рідкісні, видова насиченість регіонів, систематична 

структура флор, порівняльний аналіз флор, методи порівняльної флористики. 

- дослідження у сфері історії науки; 

- популяційні дослідження рідкісних видів рослин; 

- дослідження лікарських рослин; 

- антропогенні зміни рослинних угрупувань; 

- дослідження ареалів видів, їх формування.  

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ МЕДИКІВ!  
У науково-дослідницькій роботі, яка представляється на секцію «медицина» 

має бути чітко визначений напрямок проекту, проведене опрацювання 

літературних джерел і сформульовані позиції, які ще не до кінця розкриті.  

Чітке розуміння ідеї проекту повинне відповідати комплексу 

експериментальних підходів, використання яких дозволить реалізувати цю ідею.  

Для реалізації ідеї необхідно ретельно продумати мету і задачі, кожна з яких 

повинна здійснюватися адекватними методичними підходами та мати конкретне 

рішення. Надалі кожна задача мусить вилитися у визначену серію експериментів 

та повинна бути віддзеркалена у відповідному висновку. Всі цифрові дані повинні 

бути внесенеми у протоколи досліджень та статистично оброблені. Дослідник 

мусить глибоко розуміти суть цифрових значень, отриманих у ході експерименту.  
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При використанні автоматичних обчислень даних, дослідник повинен 

володіти знаннями про принципи математичної обробки. Використання 

автоматичних обчислень певним програмним забезпеченням не звільняє 

дослідника від обов’язку розуміти принципи та етапи статистичних методів 

досліджень. 

У поставлених наукових задачах важливими є творчий підхід та 

неординарність виконання роботи. Особливу увагу слід приділити етичним 

питанням роботи з тваринами та правилам техніки безпеки. 

Для роботи з лабораторними тваринами усі дослідники без винятку повинні 

пройти інструктаж з техніки безпеки та ознайомитися з правилами гуманного 

поводження з тваринами.  

Застосування лабораторних тварин для досліджень повинно бути абсолютно 

необхідним для вирішення поставлених задач. По змозі, слід мінімізувати 

кількість тварин у експерименті та намагатися застосовувати методи досліджень 

без використання тварин або отриманого з них матеріалу.  

В ході експериментальних досліджень, кількість задіяних тварин повинна 

бути мінімальною, щоб задовольнити задачі досліджень, або достатньою для 

забезпечення мінімальної статистичної вірогідності отриманих даних.  

Методи евтаназії та експериментальних досліджень, які супроводжуються 

віддчутям надмірного болю та стражданнями тварини, а також надмірне 

голодування, зневоднення або розлучення самиці і потомства, вважаються 

неетичними для дослідників шкільного віку і не будуть допускатися до конкурсу. 

Усі маніпуляції з тваринами, пов’язані з відчуттям сильного болю, операції, 

моделювання травм, опіків та патологічних станів тощо, пов’язаних з відчуттям 

гострого болю, повинні виконуватися з використанням анестетика та анальгетика 

для зменшення відчуттів болю та зменшення стресу. Не варто використовувати в 

роботі або у презентації фотографії, на яких показані прооперовані або 

страждаючі тварини. При необхідності слід застосовувати графічні діаграми. 

При роботі з пацієнтами або школярами дослідник повинен отримати 

письмовий дозвіл для кожної особи на використання отриманої від неї інформації. 

Особисті дані про людей, які задіяні у експериментальних дослідженнях, повинні 

бути закодовані. Використовувати можна стать, вік та інформацію про патології. 

Заборонено вказувати прізвища, адреси, телефони та інші особисті дані. 

При використанні баз данних хворих, всі пацієнти повинні бути закодовані у 

формі, яка відрізняється від коду бази даних (номери історії хвороб, порядкові 

номери хворих, тощо).  

Питання біологічної безпеки.  
- Дітям шкільного віку заборонена безпосередня робота з хворими на 

небезпечні інфекційні захворювання пацієнтами або тваринами. Дітям шкільного 

віку забороняється моделювання інфекційних захворювань in vitro або in vivo. 

- Небезпечним для дітей шкільного віку вважається застосування у роботі 

потенційно небезпечних мікроорганізмів та вірусів; хвороботворних бактерій, 
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протистів, грибів та небезпечних клітинних ліній (включаючи лейкозні клітинні 

лінії) та первинних культур. 

- Усі маніпуляції з потенційно небезпечними біологічними матеріалами 

(кров, сеча, кал, органи та тканини тварин або людини) повинні виконуватися 

згідно з правилами техніки збезпеки у сертифікованій лабораторії під наглядом 

дорослих. 

- Робота з генетичними векторами (плазмідами, фагами тощо) та генетично 

модифікованими організмами, включаючи мікроби, гриби, рослини та тварини, 

повинна проводитися після опанування правил техніки безпеки при роботі з 

генетично модифікованими організмами в лабораторії, сертифікованій для такого 

роду діяльності. 

- Особливі вимоги висуваються щодо знезараження векторів та генетично 

модифікованих організмів. Загальноприйнятими методами знезараження 

вважаються автоклавування при температурі 121оС, тиску 2 атмосфери протягом 

15 хвилин або повна інсинерація у вогні. 

- Винесення генетично модифікованих організмів за межі лабораторії та 

будь-яке їх застосування у довкіллі суворо заборонено.  

- Дозволяється перевіряти наявність генетично модифікованих організмів у 

довкіллі, у продуктах харчування, тощо молекулярними методами досліджень 

(ELISA, PCR, блотинг).  

 Обмеження у роботі з матеріалом людини і тварин з урахуванням рівня 

біологічної безпеки організму можна визначити з відкритих джерел, таких як 

American Biological Association www.abca.org або The American Type Culture 

Collection (ATCC) www.atcc.org З видами істот, які занесені до Червоної книги, 

дозволяється проводити тільки описову роботу без їх вилучення із природного 

біоценозу.  

Питання хімічної безпеки.  
- Дослідникам дозволяється працювати з небезпечними хімічними 

речовинами після проходження і опанування правил техніки безпеки робіт з 

небезпечними речовинами і тільки в умовах витяжної шафи та під наглядом 

дорослих. 

- Ступінь небезпеки тієї чи іншої хімічної сполуки, а також cполук, що 

можуть утворитися в результаті реакцій, визначається нормативними 

документами та COSHH (Control substances hazardous to health) або Material Safety 

and Sheet (MSDS). 

- Робота з особливо небезпечними хімічними речовинами, сильними 

отрутами, отруйними газами, важкими металами та їх солями, включаючи 

самостійне забарвлення препаратів для електронної мікроскопії, вважається 

небезпечною для дітей шкільного віку. 

- Вимірювання вмісу важких металів у воді дозволяється. Вимірювання 

вмісту важких металів у безхребетних тварин дозволяється за умови гуманних 

методів евтаназії. 
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- Позбавлення відпрацьованих реактивів повинно виконуватися згідно з 

місцевими правилами установи, в якій проводився експеримент. 

Несанкціонований викид шкідливих речовин у навколишнє середовище 

забороняється.  

Питання радіологічної безпеки. 
- Використання, застосування та знаходження поблизу будь-яких джерел 

іонізуючого випромінювання, включаючи альфа-, бета-, гамма- або рентгенівське 

випромінювання, є небезпечним для здоров’я та суворо заборонено дітям 

шкільного віку. 

- Проведення вимірювання радіаційного ураження дозволяється тільки у 

зонах з фоновими показниками нижче максимально допустимих (допустимий 

рівень фону гамма-випромінювання у приміщеннях – 0,30 мкЗв/год., допустимий 

рівень фону на вулиці – 25 мкР/год.) 

- Збагачувати випромінюючі частини будь-яким чином заборонено. 

- Дозволяється проводити випромінювання радіаційного забруднення і 

збирати гриби, ягоди та лікарські рослини з метою визначення вмісту 

радіонуклідів тільки з територій, радіаційний фон яких знаходиться у межах 

дозволених норм. Аналізи вмісту радіонуклідів у таких продуктах мають 

проводити спеціалісти з сертифікованих лабораторіях. 

- Проводити експерименти з рентгенівським або гамма-випромінюванням та 

робити рентгенівські знімки дозволяється тільки за умови дотримання правил 

техніки безпеки, затверджених у тих установах, де розміщенні джерела 

рентгенівського або гамма-випромінювання, при цьому слід знаходячись за 

захисним екраном та перебувати під безпосереднім контролем фахівця.  

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ ПСИХОЛОГІВ!  

Вибір теми наукової роботи із психології. 
Вибір конкретної теми дослідження визначається її актуальністю та 

практичною значущістю, інтересами та нахилами учня. Вибір теми не повинен 

бути випадковим. Питання теми повинні викликати у школяра інтерес. Слід 

починати роботу над такою темою, яка близька та зрозуміла. Якщо ж 

відчуваються труднощі у виборі теми, то потрібно звернутися за допомогою до 

наукового керівника секції або науковця-консультанта. Назва роботи повинна 

бути, по можливості, короткою, відповідати обраному напрямку дослідження, 

вказувати на його мету і завершеність. Не бажано використовувати в назві 

складну наукову термінологію, оскільки її суть має бути зрозумілою для інших 

слухачів МАН. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження 

питання…», «Дослідження деяких шляхів…», «Матеріали до вивчення…», «До 

питання…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми. 

Теоретична розробка теми. 
Роботу над кожною темою необхідно починати із засвоєння відповідних 

розділів навчальних посібників з психології, психологічних словників, а потім 

переходити до спеціальних матеріалів. Надійними джерелами інформації, до 
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роботи з якими необхідно звикати учням, є каталоги різних видів. Детальне 

знайомство з особливостями каталогів у бібліотеках дозволить зберегти багато 

часу, зробить кожен конкретний пошук швидким та ефективним. Добрим 

помічником у доборі літератури може стати картотека журнальних та газетних 

статей, а також показники в останніх номерах журналів за рік. Варто 

користуватися періодичними виданнями, зокрема популярними журналами 

«Вопросы психологи», «Психологический журнал», «Практична психологія і 

соціальна робота», «Психологічні перспективи», а також збірниками наукових 

статей з психології. 

Дуже важливо вміти точно вести бібліографічні записи. Нерідко учні для 

економії часу лише приблизно записують літературу, а це призводить до 

повторних пошуків та додаткових витрат часу. Літературу слід записувати 

абсолютно точно, згідно існуючих правил. 

Продуктивність та результативність роботи над книгами, статтями 

обумовлюється не випадковим та безсистемним читанням, а передусім 

конкретною метою, пошуком відповіді, яка цікавить. Читання книги, яка містить 

науковий та фактичний матеріал, передбачає ведення записів. Можуть 

створюватися конспекти, тези, виписуватися цитати, але із обов’язковою точною 

вказівкою вихідних даних джерела. 

На основі аналізу психологічної літератури слід осмислити значення 

проблеми дослідження, вказати основні питання і найпродуктивніші шляхи їх 

вирішення, а також завдання власного експерименту. 

При роботі з декількома публікаціями різних авторів потрібно вичленити і 

співставити різні точки зору, знайти подібне та відмінне як у поясненні окремих 

положень, так і в їх доведенні.  

Формулювання мети та завдань дослідження та підбір методики. 
Мета дослідження повинна бути чітко сформульована та зрозуміла. Вона 

може бути деталізована шляхом виділення часткових завдань.  

Виходячи із мети та завдань експерименту, визначають його методику, 

кількість серій та склад досліджуваних.  

Вибір методики, як правило, викликає труднощі. Це пов’язане з відсутністю 

досвіду використання методик, тому у таких випадках необхідне допомога 

керівника. В методику експерименту входить: завдання для досліджуваних 

(інструкція, стимульний матеріал), описання умов проведення дослідження та 

контингенту піддослідних (групове або індивідуальне, тривалість). Найчастіше у 

наукових дослідженнях із психології використовуються: метод спостереження, 

нескладний експеримент, анкетування, бесіди, соціометрія, тести, вивчення 

продуктів діяльності. Процедура дослідження розробляється самостійно, 

необхідно скористатися стандартизованими авторськими методиками. 

Проведення дослідної роботи. 
Спочатку проводиться пробний експеримент з двома – трьома учасниками. 

Його мета – перевірка надійності методики, доступності мовних інструкцій та 
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експериментального матеріалу; уточнення кількості серій, критеріїв, аналізу 

результатів дослідження, складу піддослідних (на даному етапі особливо 

необхідна консультація наукового керівника). Після проб вносяться (якщо 

потрібно) корективи в зміст або в порядок проведення роботи і після цього 

залучається до виконання завдань велика кількість учасників. Як правило, у 

дослідженні приймають участь не менше 30-35 чоловік.  

Обробка результатів дослідження. 
Обробка одержаних результатів являє собою кількісний та якісний аналізи. 

Перш за все кількісний аналіз включає підрахунок показників за накресленими 

критеріями обробки матеріалів експерименту (наприклад, швидкість протікання 

психічного процесу, частота повторюваності явища, що вивчається, кількість 

правильних та помилкових відповідей, час, затрачений на виконання завдання та 

ін.). Підсумки кількісного аналізу оформлюються у зведених таблицях, які 

підписують, нумерують та описують, а також у вигляді графіків та діаграм. 

Для з’ясування вікових та гендерних особливостей досліджуваного явища 

необхідно застосувати критерії математико-статистичних порівнянь результатів 

обстеження груп різних за віком чи статтю. Вибір критеріїв порівнянь 

(параметричних чи непараметричних) зумовлюється особливостями використання 

у роботі вимірювальних шкал (параметричних чи непараметричних).  

У роботі повинен бути використаний один або декілька критеріїв із нижче 

зазначених:  

• параметричний критерій Стьюдента для оцінки середнього і різниці 

середніх (для незв’язаних і зв’язаних виборок) або однофакторний дисперсійний 

аналіз для зв’язаних і незв’язаних вибірок; 

• непараметричні критерії: 

а) для виявлення відмінностей у рівнях розвитку ознаки (критерії 

Розембаума, Манна-Уітні, Джонкіра); 

б) для виявлення відмінності в розподілі ознак (критерій 
2χ або критерій 

Колмогорова). 

Кількісний аналіз, який включає обчислення математичних критеріїв оцінки 

та порівняння результатів дослідження дозволяє встановити ряд фактів, які 

випливають із експерименту. Однак головною метою психологічного дослідження 

слід вважати з’ясування сутності одержаних результатів, їх інтерпретацію - тільки 

тоді дослідження матиме науковий характер. Одержані після кількісної обробки 

дані слід розглядати у нових причинно-наслідкових зв’язках та відношеннях, 

заново їх переосмислити, співставляючи за серіями, віком, статтю або 

використовуючи інші критерії. Зміст якісного аналізу залежить від специфіки 

обраної теми і повинен відповідати завданням експерименту. Якщо виникають 

труднощі в поясненні встановлених фактів, то необхідно провести додаткове 

дослідження, отримати консультацію у керівника. 

Формулювання висновків. 
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Висновки є заключною частиною наукової роботи. У ній автором 

перераховуються основні положення, які були викладені та доводилися в роботі. 

Висновки повинні бути стислими та змістовними, логічно побудованими. 

Висновки формулюються на основі узагальнення результатів якісного аналізу у 

відповідності із завданнями дослідження. Висновки повинні чітко розкривати 

вікові, гендерні та індивідуальні особливості процесу, що вивчається, властивості 

особистості піддослідних, накреслювати шляхи подальшого розвитку чи 

моделювання психічних функцій. Також слід вказати, як використовувати 

результати експерименту для розв’язання конкретних питань психокорекційної, 

консультативної практики. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ ХІМІКІВ! 
Аналіз науково-дослідницьких робіт у секції хімії дозволяє зробити деякі 

висновки. 

По-перше, незважаючи на досить високий науковий рівень багатьох робіт, 

виконаних в стінах вузівських лабораторій та освітянських установ, рівень знань 

учасників дуже часто не дотягує до рівня, необхідного для свідомого виконання 

цих робіт, розуміння того, що і як відбувається у досліджуваних системах. 

Наприклад, учень може під наглядом керівника зробити усі необхідні операції і 

процедури, але якщо він не розуміє, що і для чого робиться, користі від такої 

роботи для юного дослідника небагато.  

Тому, наприклад, якщо учасник представляє роботу з органічної хімії, він 

повинен не тільки знати що з чим реагує і що з цього утворюється, але і мати хоча 

б мінімальну уяву про механізми хімічних реакцій, які при цьому перебігають, 

інакше представлена робота є чисто лаборантською а тому вважатися науковою 

не може. 

В роботах з електрохімії юний дослідник повинен знати терміни які там 

зустрічаються і які не вивчаються в школі, мати уяву про процеси, що 

відбуваються в електрохімічних системах тощо. 

Слід зауважити, що дуже часто робота пов’язана із застосуванням токсичних 

речовин, роботою з дослідницькими тваринами, що забороняється робити самим 

учням, і що навіть може бути причиною недопущення роботи до конкурсу-

захисту. 

Юний дослідник-хімік має орієнтуватися у питаннях які досліджуються. 

Наприклад, треба знати, що хлорування води впливає на якість не безпосередньо, 

а за рахунок взаємодії хлору з органічними домішками, присутніми у природних 

водах, що призводить до утворення токсичних речовин. Не слід захоплюватися 

питаннями і матеріалами рекламного характеру запозиченими з інтернету, такими 

наприклад, як «пам’ять» води або її надзвичайна «структуризація». 

Крім того, безумовно, виконавець науково-дослідницької роботи з хімії 

повинен добре знати матеріал шкільної програми з хімії, мати високу ерудицію, 

орієнтуватися в проблематиці сучасних наукових досліджень в галузі хімії. 
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Слід зауважити, що завдання для контрольних робіт складаються строго в 

рамках шкільної програми, але передбачають досконале володіння знаннями в її 

рамках, тобто добре користуватися своїм знанням – легко орієнтуватися в 

теоретичному матеріалі. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ ЕКОЛОГІВ!  
Сфера проблем Фундаментальної екології охоплює всю сукупність 

взаємовідносин живих організмів та їх угрупувань з усіма абіотичними та 

біотичними факторами, в тому числі – антропічними, що являють собою фактори 

впливу на різні форми життя з боку людини. Маються на увазі не безпосередні 

наслідки побутової чи промислової діяльності людини (вихлопні гази, звалища та 

аналогічні форми забруднення середовища, шуми, вплив різних хімічних 

елементів та отруйних речовин – це парафія іншої секції), а суто екологічні 

впливи з боку людини як соціально-біологічної істоти з новими можливостями 

щодо формування типів відносин з іншими формами життя.  
Завданням фундаментальної (класичної) екології є також вивчення явищ, що 

відбуваються в процесі здійснення цих відносин, закономірностей відповідних 

процесів та загально біологічних законів, які лежать в основі існування та 

функціонування системи організм-середовище. 

Роботи, які представляються на цю секцію повинні включати системний 

підхід та комплексний характер у вивченні кожного виду, популяції, організму а 

також наявність прямих та зворотних зв’язків, які зумовлюють тривале існування 

будь-якої системи взагалі. 

При проведенні екологічних досліджень та написанні науково-дослідницької 

роботи необхідно пам’ятати, що загальним результатом здійснення всіх 

екологічних явищ та процесів, реалізації біотичних та абіотичних відносин і 

впливу відповідних факторів є АДАПТАЦІОГЕНЕЗ, виникнення пристосувань, 

які надають живим організмам можливості зберігати своє існування в мінливих 

умовах середовища. 

Адаптація до різних факторів середовища може носити функціональний або 

поведінковий характер. Етапи адаптивних змін, причини цих змін та форми і 

механізми адаптації, стрес фактори та їх біологічне значення – все це та багато 

іншого може бути об’єктом досліджень та предметом обговорення в межах 

роботи, яка представляється на секцію фундаментальної екології МАН. 

Цінність дослідження буде набагато більшою, якщо автор роботи має змогу 

та уміння пов’язати виявлені ним екологічні закономірності з сучасними 

досягненнями генетики та молекулярної біології. 

Велике значення має здатність майбутніх біологів застосовувати методику 

ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ одержаних даних. Саме ця методика відкриває 

широку перспективу для того, щоб дослідник, фіксуючи схожості та відмінності 

між різними об’єктами, робив висновки та узагальнення, аналізував причини та 

біологічне значення схожості та відмінності різних параметрів, проводив паралелі 

та аналогії. В результаті дослідження, навіть якщо не буде відкрито нічого нового 
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то все ж таки виявляється можливість дати вже відомим даним нову 

інтерпретацію, знайти нові обґрунтування або пояснення.  

 Кожна науково-дослідницька робота, яка представляється на МАН, повинна 

мати в своєму вмісті певного типу експеримент, розділ, наявність якого свідчить 

про вміння автора самостійно зібрати дані, які б відповідали темі та меті роботи, 

підтверджували передбачений результат або надавали досліднику можливості 

проаналізувати та пояснити появу обставин, які не очікувалися. 
Це можуть бути спостереження, які систематизуються, оцінюються та 

приводять до певних висновків або теоретичних узагальнень; спостереження, що 

мають цифровий вираз, проте не потребують статистичного оброблення 

(коливання чисельності популяції, мобільність окремих вікових груп, розміщення 

особин за градієнтом вологості або температури, зміни та особливості реакцій 

поведінки тварин); екологічні параметри, різноманітність яких представлена 

великою кількістю даних (склад харчового раціону, статева та вікова структура 

різних популяцій, видовий склад різних екосистем). В останньому випадку 

статистичне оброблення даних обов’язково, тому що дає можливість оцінити 

достовірність одержаних результатів і зробити справжній науковий порівняльний 

аналіз з певних характеристик.  

Роботи з фундаментальної екології можуть ґрунтуватись на вивченні 

структур та систем різних рівнів. 

На рівні організму, особини – реакція на різні екологічні фактори, способи 

адаптації до них та до їх змін, особливості та результати впливу лімітуючих 

факторів, особливості взаємодії з факторами середовища організму на різних 

етапах його індивідуального розвитку. Механізми адаптації до екстремальних 

умов існування.  

На популяційному рівні – екологічні характеристики та порівняльний аналіз 

різних популяцій в усіх аспектах; на видовому – особливості популяцій структури 

виду та видові екологічні характеристики; особливості зон перекривання ареалів 

симпатричних видів; екологічні форми репродуктивної ізоляції.  

На рівні біоценозу та екосистеми слід розглядати їх трофічну структуру, 

видовий склад, різноманіття міжвидових відносин та просторової організації, роль 

рослинності як ведучого компоненту біоценозу, особливості зональних 

біоценозів; особливості зон інтерградації. Якщо автор роботи обирає об’єктами 

досліджень рідкісні та зникаючі види, зміст Червоної книги України, подати таку 

роботу на секцію фундаментальної екології можливо лише за умовою, що 

дослідник проаналізує особливості екології даних видів та можливі причини 

зменшення їх чисельності. Причому зробить це не на основі оброблення 

літературних даних а в результаті власних досліджень, в процесі реальної роботи 

хоча б з деякими представниками того чи іншого виду, роблячи спостереження та 

експеримент в природі або в умовах неволі.  

Важливу частину науково-дослідницької роботи складає літературний огляд, 

оскільки повний та глибокий аналіз вже існуючих даних може допомогти автору 
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виявити новизну його власного дослідження. Це може бути робота з звичайним 

об’єктом, проте в новому аспекті; вже відоме дослідження. Це може бути робота з 

звичайним об’єктом, проте в новому аспекті; вже відоме дослідження на об’єкті, з 

яким ніхто не працював; спростування відомих фактів, проте не повторювання та 

підтвердження їх.  

Творчий підхід та наукова новизна роботи можуть полягати в використанні 

нової технології досліджень або застосуванні оригінальних варіантів 

експерименту, залученні до нього незвичайного інструментарію та в створенні 

принципово нової, незвичної ситуації для виявлення можливих форм адаптації 

організму до неї.  

При обговоренні результатів експериментів та спостережень бажано, щоб 

автор роботи виділив такі моменти, як мета дослідження, тобто результат, що 

передбачається; реальний результат одержаний наприкінці дослідження; причини 

збігання чи розбіжності одержаних та очікуваних даних.  

В залежності від інтеграції результатів експерименту, науково-дослідна 

робота може набути проблемного характеру, що значно підвищує її цінність.  

Велике значення має сувора логіка висвітлювання різноманітних фактів, 

міркувань, висновків та побудови цілісної роботи. Усі її розділи повинні бути 

підпорядковані єдиній вихідній концепції, відповідати чітко окресленій меті 

дослідження та всі дані аналізуватись та оцінюватись з точки зору повноти 

реалізації цієї мети.  

Важливим моментом є вірне та доцільне застосування основних екологічних 

понять, таких, як популяція, екологічна ніша, гомеостаз як рух навколо точки 

стійкості та гомеорез як механізм, що відповідає за впорядкованість та 

закономірність послідовності процесів, які відбуваються в живих системах; 

адаптація, біоценоз, біогеоценоз та екосистема, життєва форма, трофічні рівні 

тощо. А також – раціональне згадування основних екологічних законів, розуміння 

яких та вміле відповідне пояснення одержаних експериментальних даних на їх 

основі свідчить про екологічну ерудицію молодого дослідника.  

І нарешті – висновки не повинні бути повторенням та підтвердженням вже 

відомих фактів та явищ. Висновки – це квінтесенція всього, що зроблено автором 

роботи, результат порівняння з тим, що зроблено раніше іншими дослідниками та 

авторські пропозиції щодо власних способів, методик, здійснення процесу і 

вибору об’єктів дослідження та інтерпретації одержаних результатів.  

На секцію «Охорона довкілля та раціональне природокористування» в 

першу чергу спрямовуються роботи, які мають чітко окреслене практичне 

спрямування і мають на меті вирішення конкретної екологічної проблеми, 

найчастіше безпосередньо у регіоні, де проживає автор роботи.  

Головними критеріями при оцінці актуальності робіт є їх придатність до 

практичного втілення, чітке визначення проблеми на вирішення якої спрямовано 

роботу, аналіз переваг та витрат при втіленні в життя запропонованих автором 

ідей та підходів. В окремих роботах наукова новизна може бути взагалі відсутня, 
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якщо робота спрямована на впровадження в конкретному регіоні або на 

конкретному об’єкті уже відомих технологій або методів, які розроблені не 

автором роботи, однак досі не застосовувалися в даному регіоні або в цілій галузі. 

Особливу увагу слід приділяти поєднанню в роботі екологічного, 

інженерного та економічного підходів – так, пропоновані автором для 

впровадження нові технології мають бути обґрунтовані як з огляду їх ефекту для 

покращення стану довкілля, так і з точки зору економічної рентабельності. 

УВАГА!  До робіт такого спрямування слід підходити особливо обережно. 

При аналізі подібних робіт регулярно доводиться стикатись з характерною 

помилкою: незнанням авторів принципу «Після того – не обов’язково внаслідок 

того». Так, наявність в місті промислових об’єктів, що забруднюють повітря, і 

високого рівня захворюваності «автоматично» розглядається як причина та 

наслідок, без жодних доказів зв’язку між ними, що не відповідає принципам 

наукового методу. Тому при написанні таких робіт слід уважно стежити за 

доказовістю авторських тверджень, уникати антинаукового «пропагандистського» 

стилю викладу.  

Також слід зауважити, що до даної секції не відносяться роботи щодо 

шкоди здоров’ю від алкоголізму, куріння, наркоманії та інших шкідливих звичок, 

а лише роботи щодо впливу на людину зовнішніх екологічних чинників.  

Екологічно чисте сільське господарство, зокрема біологічний метод 

боротьби із шкідниками, органічне землеробство, мікробіологічні замінники 

добрив тощо.  

Заповідна справа, в першу чергу обґрунтування створення нових об’єктів 

природно-заповідного фонду. Охорона та відтворення популяції рідкісних та 

зникаючих видів тварин та рослин. Але головним критерієм – є прикладна 

спрямованість роботи та можливість практичного використання одержаних 

результатів. Якщо основою роботи є флористичний аналіз, або ж докладний опис 

структури природної популяції, новизна полягає переважно в нових даних щодо 

біології певного виду або у виявленні нових для певної території видів, така 

робота має бути віднесена до секції «Ботаніка та зоологія». Якщо ж виявлення 

нового видового складу є не самоціллю, слугує обґрунтуванню заповідання певної 

території, а дослідження популяції містить конкретні практичні рекомендації з її 

відтворення, така робота може бути віднесена до секції «Охорона довкілля та 

раціональне природокористування».  

Екологічна освіта та виховання, зокрема розвиток екологічного туризму. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ АГРАРІЇВ!  
Враховуючи специфіку об’єктів вивчення, виконання науково-дослідницької 

роботи з агрономії може бути присв’ячене вивченню і розв’язанню наступних 

проблем: 

- побудова та аналіз адаптивних систем землеробства або окремих їх ланок – 

сівозмін, механічного обробітку грунту, захисту посівів від бур’янів, 

протиерозійних заходів; 
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- створенню ефективної технології вирощування сільськогосподарських 

культур або окремих її елементів для господарств різних форм господарювання; 

- створення і обґрунтування системи насінництва в конкретному 

господарсті, сортів і гібридів сільськогосподарських культур; 

- оптимізації технології післязбиральної доробки, зберігання і переробки 

продукції, одержаної в результаті вирощування сільськогосподарських культур за 

сучасними технологіями в конкретному господарстві.  

Методика проведення дослідження. Особливості методів, техніки і 

організації наукових досліджень в агрономії залежить від завдань і питань, що 

вивчаються школярами у співдружності із вченими. 

Найбільш поширені методи: 
Лабораторний. Вивчення культурних рослин і умов їхнього вирощування 

проводиться в спеціально обладнаних агрохімічних, біохімічних, цитологічних, 

бактеріологічних і інших видах лабораторій.  
Вегетаційний. Рослини вирощують у вегетаційних посудинах (скляних, 

глиняних, з оцинкованого заліза, пластичних матеріалів та ін.). Для вирощування 

рослин використовують землю, пісок або воду. Досліди проводяться в спеціально 

побудованому приміщенні – вегетаційному будиночку, теплиці або лабораторії 

штучного клімату. 
Лабораторно-польовий. Визначаються фактори, що впливають на ріст і 

розвиток рослин (такі досліди наближаються до природних умов і проводяться 

безпосередньо в полі на невеликих ділянках площею від 1 до 50 кв.м. при 4 -8 і 

більше повторностях).  
 Польовий. Найбільш поширений в науково-дослідних установах і 

навчальних закладах (розміри облікових ділянок від 50 до 500 кв.м. при 3-4 і 

більше повторностях). Польовий дослід пов’язує теоретичні дослідження в 

агрономії з сільськогосподарською практикою. Результати польових дослідів 

можуть бути досить переконливою підставою для широкого впровадження нових 

прийомів підвищення врожайності сільськогосподарських культур, агротехнічних 

заходів, нових сортів добрив та інше. Польові досліди діляться на дві великі 

групи: агротехнічні і досліди по сортовипробуванню сільськогосподарських 

культур. Залежно від кількості факторів, що вивчаються, польові досліди 

поділяються на однофакторні й багатофакторні. Якщо вивчається дія тільки 

одного фактора, то такі досліди називаються однофакторними, або простими, їх 

проводять за методом єдиної відміни. Досліди, в яких вивчається дія і взаємодія 

двох або декількох факторів (наприклад удобрення, способи обробітку грунту, 

гербіциди), називають багатофакторними або складними.  
Методика польових дослідів. Щоб одержати вірогідні результати дослідів, 

при закладанні й проведенні їх необхідно суворо дотримуватися типовості, 

точності й принципу єдиної відміни. 

Типовість – це додержання типових для даного господарства грунтових 

типів та відмін і застосування агротехнічних прийомів (обробітку грунту, 
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попередників, удобрення та інших), рекомендованих наукою і передовою 

практикою для господарств, що знаходяться у відповідних умовах. 

В поняття "типовість" для агротехнічного польового досліду входить також 

вимога проводити дослідження з реєстрованими (або перспективними) сортами і 

типовими для даної зони культурами. Не занесені до реєстру сорту (гібриди) та 

зняті з реєстру не досліджувати. 

Точність проведення дослідів повинна бути високою, без допущення 

помилок, які можуть виникати внаслідок несправності машин, різноякісного 

обробітку грунту, строкатості грунтових відмін та родючості грунту, різного 

розміру, форми та повторності дослідних ділянок. 

Принцип єдиної відміни. Обовязковою умовою дослідів є рівнозначність 

всіх факторів росту і розвитку рослин, окрім фактора, що вивчається. В дослідах 

має забезпечуватися правильне порівняння врожаю в усіх варіантах і 

повторностях з урожаєм на контрольних ділянках. Так, при вивченні ефективності 

добрив варіанти мають відрізнятися, а всі інші умови (попередник, обробіток 

грунту, строки і способи сівби, посівний матеріал, роботи по догляду за посівами 

та збирання) повинні бути однаковими. На контрольній ділянці добрива або 

зовсім не вносяться, або вносяться такі ж, як на всій площі досліду (фон).  

Вибір площі під досліди. Правильний вибір площі має вирішальне значення 

для одержання точних дослідних даних. Площа, що відводиться під дослід у 

виробничих умовах, має відповідати всім вимогам, які ставляться до неї для 

додержання типовості, точності й принципу єдиної відміни, вона також має 

відповідати тим умовам, в яких передбачається використати результати досліду. 

Рельєф її повинен бути однаковим на всіх варіантах – рівний або з невеликим 

схилом в один бік. 

Грунт має бути типовим для даного господарства, якщо не ставиться 

завдання вивчення окремих його відмін. Тому перед закладанням дослідів 

необхідно всебічно вивчити матеріали грунтових обстежень, історію площі під 

дослід, встановити попередники за останні три роки та їх удобрення. Необхідно, 

щоб протягом 3-4 останніх років на цій площі щорічно висівали одну культуру, 

застосовували однакову систему удобрення, обробітку грунту та інше. 

Не можна розміщувати досліди близько лісу, ставка, яру, чагарників, 

населених пунктів, на місцях розораних доріг і там, де були скирти та бурти гною 

тощо. 

Дослідна ділянка. Під дослідною ділянкою розуміють площу певного 

розміру і форми, призначену для розміщення на ній варіанта досліду, тобто для 

вивчення якого-небудь питання – агротехнічного прийому, сорту, культури чи 

комплексу заходів. 

Слід розрізняти посівну площу та облікову, на якій проводять 

спостереження і облік врожаю. До посівної площі належить і захисна зона, яка 

складається з крайніх смуг на межах облікової площі ділянки.  
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Захисні смуги необхідні для того, щоб відокремлювати одну ділянку від 

іншої, не допускати попадання добрив із суміжних ділянок. При виділенні 

захисних смуг між ділянками з обох боків відступають від 0,5 до 1 м і більше, а 

при вирощуванні просапних культур по 2-4 рядки. Навколо площі під дослідом 

залишається захисна смуга шириною 3-5 м. 

Якщо дослід багатоярусний, то між ярусами залишають коридори шириною 

6-8 м, які використовують для розвертання машин і знарядь під час сівби, 

обробітку грунту та збирання врожаю. 

Площі дослідних ділянок. Площі дослідних ділянок визначають залежно від 

питань, що вивчаються, ґрунтовного покриву, культури або набору культур, 

розміру поля, на якому проводять дослід. Крім того, враховується можливість 

одночасного швидкого проведення на дослідних ділянках необхідних робіт від 

обробітку грунту, сівби і до збирання врожаю.  

Форма ділянок. Ділянка в польовому досліді має форму прямокутника з 

різним відношенням довжини до ширини. 

Суміжні ділянки мають стикатися довгими сторонами. Слід віддавати 

перевагу видовженим ділянкам, довжина яких у 8-10 разів більша за ширину 

(відношення довжини до ширини 8:1- 10:1 і більше). Особливо цього необхідно 

домагатися на площах з строкатістю грунтових відмін і нерівним рельєфом. 

Видовжені ділянки охоплюють більше грунтових відмін і дають змогу 

розміщувати дослідні ділянки ближче одна до одної, завдяки чому підвищується 

точність досліду. На видовжених ділянках створюються кращі умови для 

механізації основних виробничих процесів (обробітку грунту, сівби тощо) при 

вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Варіанти досліду. Під варіантом розуміють рослину, сорт, умови 

вирощування, агротехнічний захід, що вивчаються, або їх поєднання. Наприклад, 

закладається дослід по вивченню глибини основної оранки на 12; 18; 25 і 32 см. 

Кожну з цих глибин називають варіантом досліду. 

Кількість варіантів впливає на точність одержання результатів досліду. 

Велика кількість варіантів ускладнює проведення досліду і призводить до 

зниження його точності. 

Варіант у якому не застосовують жодного із заходів, що вивчаються, і з 

яким порівнюють інші дослідні варіанти, називають контролем. 

Ступінь дослідних і контрольних варіантів складає схему досліду. 

Повторність. Розміщення декілька разів у різних місцях дослідної площі і 

того ж варіанта називається повторністю досліду. Ділянки розміщують в один ряд 

або яруси. 

Якщо розмістити дослідні ділянки в один ряд неможливо, то площу 

розбивають на два яруси і більше. У такому разі яруси розділяються коридором, 

ширина якого має забезпечити розвертання сільськогосподарських машин і 

знарядь, що будуть працювати на ділянках, тому ширина може бути 6 м і більше. 

Збільшення повторностей ділянок підвищує точність досліду. 
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Залежно від умов дослідження та питань, що вивчаються, оптимальні 

розміри ділянок і повторність варіантів будуть різними. 

Виключення (виключки) на ділянках – це частина площі ділянки, що 

виключена з обліку внаслідок поширення рослин шкідниками та хворобами, 

вимокання та інших, непередбачених дослідом, причин. Для зручності виключкам 

надають форму прямокутників. 

Розбивка площі під досліди. Підібравши площу для закладання дослідів, 

накреслюють на папері план досліду, дотримуючись принятого масштабу. На 

план наносять весь польовий дослід з зазначенням розмірів ділянок, коридорів та 

захисних смуг. На цей самий план наносять номери ділянок, порядок розміщення 

варіантів і повторностей. 

Розбивати площі під польовий дослід необхідно так, щоб ділянки 

однойменних варіантів у різних повторностях не сполучались ні довгою, ні 

короткою сторонами. Повторності розміщуються в один ряд або ярусами. При 

закладанні повторностей досліду в два чи в три яруси, ділянки треба розміщувати 

так, щоб повторні ділянки однойменних варіантів не продовжували одна одну. 

Спостереження у польових дослідах. Спостереження за ростом і розвитком 

рослин під час вегетації мають важливе значення для розуміння результатів 

дослідів. В кожному польовому досліді не можна обмежуватись лише числовими 

показниками урожаю, які є цікавим результатом досліду. Необхідно враховувати і 

супутні умови, що впливають на урожай і сприяють його формуванню – 

метеорологічні фактори, фази розвитку досліджуваних рослин у зв’язку з цими 

умовами (фенологічні спостереження), зимостійкість, посухостійкість, полягання, 

стійкість проти хвороб, шкідників та інших несприятливих умов, хід і характер 

фізіологічних і біохімічних процесів. Крім цього, необхідно врахувати і рельєф 

досліджуваної ділянки, види і час проведення всіх робіт, починаючи від 

підготовки грунту і закінчуючи збиранням врожаю. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин провадять 

протягом усього періоду їх вегетації (від сівби до збирання). У розділі 

«Методика» обов’язково описується автор і суть методики.  

Особливості обліку врожаю незернових культур.  
Облік трав, які збирають на сіно (лучні трави, конюшина, вика та інші), 

можна проводити з усієї облікової площі ділянки або пробними спопами. У 

першому випадку із скошених покосів відбирають пробні снопи, зважують на 

місці сиру траву з усієї облікової ділянки і сирі пробні снопи, а вихід сухої маси 

(сіна) визначають після висушування пробних снопів. 

Сушать пробні снопи на підлозі, на спеціальних стелажах або ж вкладають 

їх у марлеві мішки (якщо проби невеликі) і ці мішки з травою висушують до 

постійної ваги в сушильних сараях або на горищі; після цього їх зважують, 

визначають суху масу і роблять перерахунок врожаю сіна з облікової площі 

ділянки і з одного гектара.  
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Облік врожаю картоплі проводять зважуванням щойно зібраних бульб. 

При великій вологості грунту бульби перед зважуванням підсушують на ділянках, 

струшують з них грунт і зважують. Якщо грунту налипає багато і він не 

відокремлюється від бульб, тоді відбирають спеціальні проби , зважують їх, 

миють, підсушують; чисті бульби вдруге зважують. Після цього роблять поправку 

на домішку грунту.  

Облік врожаю цукрових буряків проводять так, як і картоплі, зважуючи 

окремо ощищені корені й гичку.  

Якість врожаю. Застосування того чи іншого агророзаходу впливає не 

тільки на величину врожаю, а й на його якість. Наприклад, при внесені азотних 

добрив збільшується кількість білка в пшениці. Інші фактори змінюють вміст 

крохмалю в картоплі, цукру в цукрових буряках тощо. Тому дуже важливо 

визначити не тільки кількість врожаю, а й його якість Як правило, цю роботу 

виконують лабораторії.  

Враховуючи всі вище зазначені критерії перевага при захисті науково-

дослідницьких робіт надаватиметься тим роботам, в яких чітко виражена дольова 

участь учня у проведенні власних наукових досліджень, а не представленому 

науковому матеріалі наукових установ, який учень практично виконати не в змозі. 

Робота має бути ілюстрована та відображати етапи проведення досліджень 

виконавцем. Результати експериментальних досліджень мають бути вірними, що 

підтверджується результатами статистичної обробки, які встановлюються 

методом дисперсійного аналізу. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ ВЕТЕРИНАРІВ ТА ЗООТЕХНІКІВ!  
Тематикою можуть бути різні напрями ветеринарної медицини та 

зооінженерії (технології виробництва і переробки продукції тваринництва). 

Робота передбачає виконання теоретичних і експериментальних досліджень. 

Оформлення роботи має відповідати загальним вимогам. Назва повинна 

стисло відбивати головну ідею, думку роботи. У вступній частині має бути 

логічне обґрунтування обраної теми, її актуальність, мета роботи та завдання, які 

виконавець ставить перед собою. Огляд літератури не повинен значно 

перевищувати експериментальну частину, яка охоплює матеріал та методи 

досліджень, результати та їх обговорення. В огляді літератури має бути усунено 

обговорення питань, які не вирішувались в даній роботі.  

Дослідник повинен опрацювати літературні джерела із наукових видань 

(збірок наукових праць, наукових журналів, матеріалів конференцій тощо), 

використовуючи публікації за останні 3-5 років. 

У розділі «Матеріал і методи» слід чітко викласти методику досліджень, 

яку, як правило, розробляє керівник роботи. 

Власні дослідження можуть бути експериментальні, або розрахункові з 

математичним моделюванням експерименту (якщо це пов’язано з неможливістю 

його проведення). Також власні дослідження можуть складатися з обробки 

статистичних даних або аналізу епізоотичної ситуації (з наступним виведенням 
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прогнозів). Результати досліджень слід наводити лише ті, які виконані автором 

особисто. Усі одержані цифрові дані слід оформити протоколом досліджень і 

статистично обробити. 

У висновках по пунктах викладаються підсумки та аналіз отриманих в 

результаті дослідження даних. Висновки мають бути обґрунтовані та логічно 

витікати з суті проведеної роботи. В них має бути відображено не повторення і 

підтвердження вже загальновідомих фактів, а підсумок результатів виконаної 

роботи, інтерпретація отриманих даних та рекомендації щодо їх подальшого 

використання. 

Впродовж всієї роботи для позначення одного предмету (явища, процесу) 

необхідно використовувати єдину термінологію, умовні позначення або 

скорочення. Не можна одним й тим самим терміном визначати різні поняття. 

Викладення результатів власних досліджень не прийнято вести від власного імені 

(більш коректним буде використання «ми» замість «я»). Для кращого сприйняття 

тексту також варто уникати занадто довгих складних речень. 

Експеримент з використанням біологічних об’єктів має бути спланований на 

основі поглибленого вивчення існуючої проблеми за даними спеціалізованої 

літератури, ретельно обґрунтований та спрямований на отримання результатів, 

яких не можна досягти іншими методами. 

При проведенні експерименту на тваринах мають бути прийняті запобіжні 

заходи, які дозволяють уникнути надмірних фізичних страждань або пошкоджень 

тварин.  

Дослідження мають проводитися під контролем кваліфікованого спеціаліста, 

який мусить забезпечити дотримання учнями правил техніки безпеки та 

виключити можливий негативний вплив експерименту на зовнішнє середовище. 

При проведенні досліджень в умовах підвищеного ризику для життя тварин 

або при проведенні робіт з тваринами малодосвідченими особами (учнями) поряд 

повинні бути присутніми керівники, які відповідають за проведення процедури, та 

контролюють виконання учнями правил техніки безпеки. Особам, які не досягли 

18 років, забороняється безпосередньо працювати з біологічним матеріалом, який 

є потенційно небезпечним, особливо зі збудниками зооантропонозних 

захворювань та з тваринами, підозрілими або хворими на зооантропонози. 

Робота, яка представляється на конкурс МАН не повинна бути фрагментом 

чиєїсь науково-дослідної роботи, де наведено результати досліджень, для 

виконання яких слід мати поглиблені фахові знання та неабиякі навички 

(наприклад, гістологічні дослідження м’язових волокон тощо). Така робота 

вважається плагіатом. При цьому учень 9-11 класу не може належним чином 

захистити представлену роботу, оскільки він її не виконував, до того ж не розуміє 

глибини поставлених проблем. Часом, учень не надає відповідь навіть на 

найпростіші запитанні – у межах шкільної програми. Адже основна мета наукової 

роботи школяра – це навчитись опрацьовувати літературні джерела, опанувати 

методи досліджень, досконало розуміти поставлену проблему, вміти пояснити 
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одержані результати, узагальнити їх, зробити висновки. Важливим є творчий 

підхід та неординарність виконання роботи. 

Перевага надається роботам, які виконані не на дуже високому науковому 

рівні (оскільки не всі учні можуть скористатись сучасними лабораторіями 

науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та ін.), проте їх автори проявляють ерудицію, добре володіють 

викладеним матеріалом. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ ЛІСІВНИКІВ!  
Тематика дослідницьких робіт може бути спрямована на:  

• вивчення фенології тих чи інших деревних, кущових і травянистих рослин, 

вплив на їх онтогенез екологічних (чи інших) чинників; 

• вивчення особливостей надгрунтового покриву в різних лісорослинних 

умовах, рослин-індикаторів лісівничо-екологічної типології Алексєєва-

Погребняка; 

• вивчення біолічних особливостей лісових та болотних ягідних рослин, їх 

екології, відновлення, використання та введення в культуру. Лісові 

(декоративні) розсадники, організація їх створення та дослід вирощування 

посівного і садивного матеріалу (з відкритою чи закритою кореневою 

системою). Вегетативне (меристемне) розмноження лісових і декоративних 

видів рослин; 

• вивчення біологічних особливостей збудників хвороб і шкідливих комах 

лісових (декоративних) екосистем та організація заходів оздоровлення 

насаджень (рослин); 

• використання грибів-антагоністів для біологічного захисту деревних 

(кущових, квіткових тощо) рослин. 

Дослідження можуть бути виконані як в лабораторних, так і в польових 

умовах. Тематика робіт має бути лісівничого спрямування. 

Наукові роботи учнів-членів Малої академії наук України, які подаються на 

конкурс у секції «Лісознавство», повинні базуватися на власних дослідженнях 

того чи іншого об’єкту, явища, процесу, пов’язаних з лісовим біоценозом. Для 

цього необхідно аналітично опрацювати літературні джерела, інформативно-

довідкову літературу, з’ясувати власні можливості виконання роботи в 

конкретних умовах досліджень. На цій основі слід зробити програму і методику, 

конкретний план, визначитися з місцем проведення, об’єктом, предметом 

досліджень тощо. 

Вибравши тему дослідження юний дослідник ознайомлюється з відомими в 

літературі аспектами по даній проблемі і приступає до практичного виконання 

дослідження. Перш за все учень має ознайомитися з матеріалами 

лісовпорядкування а також і з іншими документами, що характеризують сучасний 

стан лісів. Велике значення має і попереднє ознайомлення з природно-

історичними умовами господарства, типами лісу, особливостями метеорологічних 

умов попередніх років (наявність посух, надмірних опадів, сильних вітрів, 
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катастрофічних морозів), зміною рівня грунтових вод тощо, а також з технікою і 

якістю виконаних лісогосподарських заходів. При цьому за таксаційними 

матеріалами варто підібрати насадження, в яких в подальшому будуть проведенні 

дослідження. 

Польові дослідження здійснюються двома методами – 

рекогносцирувальним і детальним. 
При рекогносцировальному обстеженні проводиться огляд насадження 

методом ходових ліній ( з всебічним його описом). Для цього обходять 

насадження по периметру, а потім перетинають його по діагоналям, або впоперек 

рядів, використовуючи дороги, просіки, візири тощо. 

При огляді насадження визначають вік деревостану (якщо вивчається 

декілька деревних порід, то визначають вік кожної породи окремо), його склад 

(головна, супутні породи), склад підросту (при потребі його вік, повнота тощо), 

підліску, живий надгрунтовий покрив, тип лісорослинних умов, повнота, бонітет, 

та інші показники, які можуть змінюватися в залежності від об’єктів обстежень і 

тематики досліджень. Проводячи рекогносцирувальне обстеження попутно 

підбирають місця для закладання пробних площ (детального обстеження). 

Детальне обстеження має на меті вивчення тих чи інших явищ, які 

вивчаються в цьому насадженні. Для цього закладають пробні площі, 

застосовуючи метод кутових проб В.Біттерліха або кругових пробних площ 

постійного радіуса.  

Пробну площу потрібно закладати з таким розрахунком, щоб на ній було не 

менше 200 дерев головної деревоутворюючої породи. Розмір пробної площі може 

бути різний за величиною в залежності від віку, схеми посадки, повноти 

деревостану тощо. На пробній площі проводяться детальні обстеження (часто, з 

взяттям модельних дерев, розкопкою кореневих систем тощо) відповідно до мети 

дослідження. 

Після проведення досліджень можна приступати до камеральних робіт, які 

полягають в математичній обробці зібраних польових матеріалів з побудовою 

моделей, діограм тощо. 

ПОРАДИ ДЛЯ ЮНИХ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ! 
Науковий керівник, або юний науковець, може самостійно визначати 

тематику досліджень, але вона повинна відповідати умовам конкурсу науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН та бути присвячена проблемам генетики, 

селекції та насінництва сільськогосподарських культур. 

УВАГА! Роботи, що носять теоретичний, реферативний та виключно 

описовий характер без експериментальної частини, на конкурс не приймаються. 

Роботи, у яких не дотримані правила техніки безпеки при роботі з небезпечними 

речовинами, з лабораторними тваринами, до конкурсу не допускаються. 

Порушення правил оформлення та наявність плагіату у друкованій роботі 

негативно впливає на оцінювання проекту.  
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Що саме оцінюють члени журі у наукових роботах конкурсу-захисту 

Малої академії наук.  
Актуальність теми  

Чи вирішує дослідження актуальну проблему в одному із розділів біології? 

Кому саме потрібні такі дослідження? Наскільки дана проблема актуальна у 

глобальному плані? 

Складність, проблемність та науковість проекту 

Наскільки чітко поставлена мета проекту? Наскільки повно охоплена 

проблема? Чи базуються висновки на окремому експерименті або на серії 

експериментів? Наскільки повними є отримані дані і наскільки адекватні методи 

досліджень? Наскільки чіткими є наукові показники, математична та статистична 

обробка даних. Наскільки обізнаними є дослідники у інших підходах щодо 

вирішення даної проблеми.  

Чи володіє він науковою літературою у заданій галузі. Наскільки добре 

представлений проект і наукові матеріали у презентації? Чи достатньо даних на 

підтримку зробленого висновку?  

Новизна отриманих результатів  

В чому саме полягає новизна проекту: у аналізі даних, інтерпретації даних, у 

застосуванні нового експериментального методу або обчислень? В чому полягає 

новизна у вирішенні проблеми; чи у використанні обладнання або стратегічно 

новій обробці баз даних; можливо, у створенні нового методу, принципу або 

комбінації відомих методичних підходів? Наскільки рішення проблеми є 

оригінальним?  

Складність, проблемність та науковість проекту 

Наскільки чітко поставлена мета проекту? Наскільки повно охоплена 

проблема? Чи базуються висновки на окремому експерименті? 

Системність і повнота у розкритті  

Чіткість і зрозумілість презентації проекту. Логіка викладання проекту у 

друкованому вигляді. Вміння пояснити мету, хід експерименту та висновки. 

Глибина розуміння проблеми. Повнота розкриття проекту, доцільність наукового 

підходу. Ефективність використання отриманих результатів у презентації та 

захисті роботи.  

Можливість впровадження результатів досліджень 

Реальність практичного втілення проекту та його значення. Можливість 

впровадження проекту у життя, доцільність та користь від проекту. Публікації 

даних проекту у фахових виданнях, патентичний пошук, заявки на патенти або 

отриманні патенти щодо винаходів, представлених у роботі.  

Ступінь самостійності виконання 

Де було виконано проект (вдома, у школі, у лабораторії тощо). Чи 

отримував дослідник допомогу від батьків, вчених, викладачів чи техніків? 

Наскільки виконання роботи є самостійним? Яка технічна база використовувалася 

у роботі? Ким був розроблений поетапний план вирішення проблеми, чи є 
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доцільний та адекватний контроль? Чи усвідомлює дослідник обмеження роботи? 

Які подальші дослідження необхідні для продовження проекту? 

Наукова література та інші джерела інформації 

Володіння науковою літературою у галузі. Наскільки добре пояснюють 

проект наукові матеріали ? Чи достатньо даних на підтримку зробленого 

висновку. Кількість і доцільність використання літературних джерел у огляді. 

Наявність плагіату (особливо з інтернету), дотримання правил копірайту 

(затосування не власноруч зроблених фотографій, малюнків, схем без зазначення 

авторів цих матеріалів, тощо). 

Аргументованість висновків та вміння вести наукову бесіду 

Чи вміє дослідник відстоювати та аргументовано доводити доцільність 

проекту, ефективність застосованих підходів, свою точку зору? Вміння вислухати 

та зрозуміти питання. Вміння задавати та відповідати на поставлені запитання. 

Наскільки науково зроблені висновки, чи відповідають висновки поставленим 

задачам досліджень? 
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Формування дослідницьких компетентностей учнів  
у позакласній роботі з хімії 

 

Наумова Юлія Миколаївна, 

учитель хімії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «вчитель-методист» 

 

У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначено, 

що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини 

на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів та потреб, 

сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, оволодіння 

засобами практичної та пізнавальної діяльності. Ці завдання реалізовуються в 

школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема хімії. 

Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від активності 

школярів під час сприймання і засвоєння матеріалу: від напруженої роботи їх 

уяви, пам’яті, мислення, інтересу до предметів і явищ, які вивчаються. Вчитель 

уже практично перестає бути основним джерелом інформації, але натомість 

зростає його роль в активізації пізнавальної діяльності учнів. Певний рівень 

дослідницьких компетентностей формується в процесі урочної роботи за умови 

використання учителем різних видів дослідницьких завдань, проведення 

лабораторних та практичних робіт. Для досягнення успішного результату саме на 

уроках повинна розвинутися зацікавленість учнів як навчальним предметом, так і 

дослідницькою діяльністю. 

Оскільки активізувати пізнавальну діяльність школярів лише на уроках є 

неможливим, необхідно всіляко підтримувати їх активність у позакласній роботі. 

У позакласній діяльності дитина не просто відтворює те, що засвоює. Завдяки 

своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та навички, 

вдосконалює їх. Саме в цьому полягає закон творчої поведінки і поведінка 

методики позакласного педагогічного процесу, яка будується на обов’язковому 

заохочені різнобічного творчого самовиявлення школярів, багатстві вражень, 

створенні оптимальних особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної 

творчої діяльності дитячої спільності. Тому принципове значення має розгляд 

позакласного педагогічного процесу як цілісної системи безперервної освіти, 

формування її у специфічних умовах життєдіяльності – у сфері дозвілля. 

Найхарактернішими особливостями цієї сфери є невимушене, неформальне 

спілкування і самовираження, вільний вибір форм і засобів діяльності, 

використання їх на свій розсуд, керуючись внутрішніми мотивами. 

Розвивати здібності дітей, виявляти обдарованих учнів, стимулювати їх 

творче самовдосконалення, творчу активність, дати їм ґрунтовні, міцні знання, 

озброїти їх практичним розумінням основ наук, підвищити їх інтерес до хімії, 
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допомогти у виборі професії – це завдання, які дає можливість реалізувати 

позакласна робота з хімії. 

Навчання та виховання складають єдиний педагогічний процес, який 

забезпечує формування всебічно розвинутої особистості учня. Педагогічні задачі 

вирішуються успішно лише при органічному сполученні навчально-виховної 

роботи на уроці з цілеспрямованим впливом на учня в позакласної роботі. Тому 

позакласна робота – це важлива складова частина роботи учителя хімії. 

Основна мета позакласної роботи з хімії: допомога учням в формуванні 

стійкого інтересу до предмета, розширення світогляду та знань, естетичного та 

трудового виховання. 

Позакласна робота допомагає розвивати в учнів вміння працювати з 

додатковою літературою, навички експериментальної роботи. В позакласній 

роботі з хімії велика увага належить міжпредметним зв’язкам, це дуже важливо 

для профорієнтації учнів і розуміння хімії у житті людини. 

Практично кожний учитель хімії застосовує у своїй діяльності різноманітні 

форми роботи – це олімпіади, конкурси-захисти, інтелектуальні марафон, 

змагання, ігри. На мій погляд, саме гра сприяє розвитку самостійної творчо-

пошукової діяльності учнів. Під час гри учень повинен розуміти необхідність 

особистої зацікавленості в здобутті знань, відчути свою компетентність. 

У своїй практичній роботі я часто використовую ігри, метою яких є 

розвиток самостійності учнів, їх творчих можливостей. Якщо дитина бодай раз у 

своєму житті зіграє якусь роль у грі, вона запам’ятає хімічні поняття, які 

використовувались в ній, назавжди. Ігри можуть об’єднувати різноманітні 

завдання: запитання на задану тему, які вимагають від учнів спеціальної 

підготовки, завдання на кмітливість та розширення кругозору. 

Одна з цікавих на мою думку форм позакласної роботи – це турніри, 

колективні змагання, які змушують учнів мислити швидко в процесі бою, 

захищати свою думку, власні відповіді та аргументовано критикувати відповіді 

суперників. Оскільки в змаганнях беруть участь команди, а не окремі учасники, то 

учні вчаться працювати в колективі, підпорядковуючи свою діяльність спільній 

меті. Це згуртовує дітей, сприяє вихованню їхньої особистості. Змагання 

поєднують у собі процес навчання, наукову діяльність та гру. Їм притаманній 

азарт, що у свою чергу, стимулює інтерес до вивчення шкільних предметів. 

Для досягнення максимального ефекту позакласного заходу необхідно 

дотримуватися наступних принципів: 

• видовищність, 

• диференційований підхід, 

• інтерактивність. 

Для забезпечення масовості необхідно залучати більш учнів до підготовки 

та участі в заході. Видовищність вимагає наявність яскравих, цікавих і 

пізнавальних дослідів. Диференційований підхід потребує участь в заходах учнів 
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різних здібностей. Інтерактивність передбачає творчі можливості не тільки учнів, 

але й учителя. 

Найпершим завданням позакласного заходу є створення таких умов, за яких 

дитина змогла б реалізувати хоча б мінімум своїх здібностей. Учитель повинен 

допомогти учню знайти себе, навчити вести діалог, творчо спілкуватися, слухати, 

навчити вмінню працювати незалежно від інших. 

Позакласна робота з хімії – це продовження навчально-виховного процесу, 

започаткованого на уроці. Її різноманітні форми і види доповнюють і 

поглиблюють знання учнів, а також сприяють підтримці стійкого інтересу до 

вивчення хімії. 

В позакласній роботі з хімії велика увага приділяється міжпредметним 

зв’язкам, що особливо важливо в плані професійної орієнтації учнів і розумінні 

ролі хімії у житті людини. 

Позакласну роботу можна представити як систему, що складається з окремих 

елементів. Як і у вивченні хімії, так і в цілому, в позакласній роботі визначальним є 

зміст, який відбирається довільно. Тематика її дуже різноманітна. Тим не менш зміст 

позакласної роботи з хімії підпорядковується строго певним вимогам: науковість, 

доступність, актуальність і практична значущість, цікавість та ін. 

При використанні індивідуальної та групової фом позакласної роботи за 

інтересами можливо також проведення шефської роботи в молодших класах, 

виготовлення моделей, таблиць, схем, дидактичного матеріалу та інших 

посібників для хімічного кабінету, підготовка демонстраційних дослідів для 

лекцій, до уроків, до хімічного вечора, проведення спеціальних позапрограмних 

занять, рішення ускладнених задач.  

Таке розчленовування не форми і види позакласної роботи є значною мірою 

умовним, так як підготовка, наприклад, хімічного вечора або робота хімічного 

гуртка вимагає великої і копіткої індивідуальної роботи кожного їх учасника, 

впливає на напрям і характер їх роботи. Це свідчить про взаємну інтеграцію 

різних форм і видів позакласної роботи, про те, що всі її елементи пов’язані між 

собою, впливають один на одного.  

Таким чином, позакласна робота з хімії – це особлива організована форма 

занять з учнями, що володіє сильним емоційним впливом. Вона розвиває кругозір 

і уяву учнів, стимулює їх до самоосвіти, поповнення своїх знань, сприяє розвитку 

винахідливості і творчості. Ця робота дуже різноманітна за видами і змістом, 

носить відтінок цікавості, формує інтерес до предмету. Вона вимагає ретельної 

організації.  

У вчителя хімії є великі можливості для порушення інтересу до предмета, 

розвитку пізнавальної активності учнів, здійснення трудового виховання у 

процесі вивчення хімії. 

При плануванні та проведенні індивідуальної позакласної роботи вчителю 

необхідно враховувати деякі аспекти: психологічні особливості учнів старших 
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класів, можливість раціональної організації навчально-виховного процесу, 

забезпечення індивідуального підходу до учнів та ін. 

Специфіка навчального закладу такого типу як ліцей визначає зміст 

навчально-виховного процесу, а також робить істотний вплив на інтереси учнів. 

Одним з важливих загальнопсихологічних умов, необхідних для успішної 

діяльності в галузі хімії, ми вважаємо наявність інтересу, нахилів та здібностей до 

даної науки. 

У комплекс хімічних здібностей входять дуже багато компонентів. Це, перш 

за все, – логічне мислення, здатність до абстрагування та узагальнення, 

асоціативне мислення, здатність до запам’ятовування фактичного матеріалу, 

термінів та ін. Ці здібності потрібні, ймовірно, і іншим фахівцям – фізикам, 

біологам, географам. Хімічна ж спрямованість визначається особливою 

допитливістю, що проявляється в пізнанні речовин, процесів їх перетворення. 

Хіміків відрізняє прагнення працювати з речовинами, здійснювати перетворення 

речовин, отримувати нові речовини і т.д. 

Всі ці побажання і враховуються при відборі учнів для індивідуальної 

позакласної роботи з хімії.  

Індивідуальну позакласну роботу з хімії можна вести в наступних 

напрямках: практичному (включає в себе проведення хімічного експерименту, 

цікаві досліди, творчу роботу з конструювання та моделювання, виготовлення 

необхідних таблиць, макетів, приладів і посібників для хімічного кабінету, 

дослідницьку діяльність (методи хімічного аналізу), синтез речовин тощо) і 

теоретичному (включає вивчення теоретичних питань та історії хімії, рішення 

ускладнених розрахункових завдань з міжпредметних змістом, роботу з 

літературними джерелами, підготовку і написання рефератів, творів і т.д.). 

Обов’язково треба проводити періодично заняття контролюючого 

характеру: узагальнюючі семінари, творчі звіти, конференції. У заняттях такого 

плану приймають участь і оцінюють роботу один одного всі учні, які займаються 

індивідуальною роботою. У проміжках між такими заняттями вчитель проводить 

консультації і направляє роботу учнів.  

Підсумком всієї роботи за навчальний рік може бути організація виставки 

робіт учнів або випуск журналу, що розповідає про творчість учнів у процесі 

індивідуальної позакласної роботи з хімії. 

Вивчення природничих наук, зокрема хімії, створює можливості для 

формування дослідницьких компетентностей школярів. На нашу думку, поняття 

"дослідницькі компетентності" охоплює не лише відповідні знання та елементарні 

дослідницькі уміння, але й мотиваційний та поведінковий компоненти – 

внутрішню потребу школяра у дослідницькій діяльності. 

Основні традиційні напрями такої роботи – факультативні курси,курси за 

вибором, підготовка до предметних олімпіад, турнірів юних хіміків та 

безпосередньо науково-дослідницька робота учнів під керівництвом учителя чи 

викладачів ВНЗ у МАН. До такої роботи залучаються учні 8-11 класів. 
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У нашому науковому товаристві склався такий план організації наукового 

дослідження: 

1. Вибір ідеї. 

2. Попереднє вивчення об’єкту дослідження (практичне і теоретичне). 

3. Добір літератури з даної проблеми та робота з літературними джерелами. 

4. Визначення мети та методики дослідження. 

5. Постановка експерименту або проведення спостережень. Ретельні записи 

ходу дослідження. 

6. Обробка результатів та їх обговорення. 

7. Написання наукової роботи. 

8. Виготовлення наочності, підготовка до конкурсу-захисту робіт. 

Завдання вчителя – організувати творчий процес, розвивати дослідницький 

потенціал, ознайомити з правилами виконання і написання наукових робіт. 

Головне, що ще у шкільні роки діти навчаються ретельно проводити дослідження, 

оволодівають складними методами обробки результатів і переконуються, що 

справжня наука не може бути надуманою, а результати завжди опираються на 

дійсно доведені факти.  

У процесі дослідження вчитель навчає учнів боротися із труднощами, 

знаходити успіх у самому процесі дослідження, у власних відкриттях. Учням 

надається можливість виступити з повідомленнями на шкільних конференціях, 

вони беруть безпосередню участь у проведенні нестандартних уроків у різних 

класах школи, показуючи важливість дитячої наукової творчості.  

Результатом такої роботи є перемога учнів ліцею на різних етапах захисту 

робіт МАН. 

Додаток 1 

Вечір цікавої хімії 
Позакласний захід 

Для проведення вечора вчителю хімії необхідно підібрати актив учнів, які 

будуть проводити відповідно сценарію досліди. Вони повинні володіти технікою 

проведення дослідів, знати і дотримуватись правил техніки безпеки. Реактиви для 

дослідів готує вчитель. 

Даний сценарій можна використовувати для підвищення інтересу при 

вивченні хімії для учнів 8-х класів, а також учнів молодших класів під час 

проведення тижня хімії в школі. 

Сценарій вечора 
Ведучий. Хімія – наука, що з’явилась дуже давно. В міру її вивчення 

виникали складності, перепони. Однак у людини була потреба у вивченні цієї 

науки. Протягом віків було зроблено багато відкриттів. Ми всі прекрасно знаємо 

імена таких вчених, як Дмитро Іванович Менделєєв, Антуан Лавуаз’є та багато 

інших. Завдяки відкриттям цих людей ми можемо зараз із впевненістю сказати, 

що хімія як наука цікава і багатогранна. Вона і в побуті, і в медицині, і просто в 

житті, захоплює нас своїми чудесами. Де ще можна побачити хусточку, що не 
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згорає, дим без вогню, сніг влітку, сірники, що притягуються магнітом та багато 

іншого? Пірнемо ж у цей світ! 

Учень. Ви були хоч раз біля кратера вулкану або бачили своїми очима його 

виверження? Ну, тоді, зараз у вас буде змога прослідкувати за цим явищем. 

(Вчитель з учнями показують досліди). 

Дослід «Вулкан на столі».  
В тигель насипають амоній дихромат, змішаний з металічним магнієм (у 

центрі пагорба змочують спиртом). Запалюють „вулкан” запаленою скібкою. 

Реакція екзотермічна, відбувається бурхливо, разом із азотом вилітають розкалені 

часточки хром (ІІІ) оксиду та магнію, що горить. Якщо виключити світло, то 

створюється враження виверження вулкану, із кратера якого висипається 

розкалена маса. 

Учень. Бачили ви колись, як вода запалює папір? Зараз ми вам покажемо... 

Дослід «Вода запалює папір».  
Упорцеляновому горнятку змішують натрій пероксид з маленькими 

шматочками фільтрувального паперу. На виготовлену суміш капають декілька 

крапельводи. Папір загоряється. 

Учень. А зараз, вашій увазі смертельний номер! Для вас виступають 

невгамовні вогні! 

Дослід «Різнокольорове полум’я».  
Різний колір полум’я можна показати при спалюванні хлоридів у спирті. Для 

цього беруть чисті порцелянові горнятка з 2-3мл спирту. У спирт додають по 0,2-

0,5г розтертих хлоридів. Спирт підпалюють. У кожному горнятку колір полум’я 

характерний для того катіона, що входить до складу солі: літій – малиновий, 

натрій – жовтий, калій – фіолетовий, рубідій і цезій – рожево-фіолетовий, кальцій 

– цегляно-червоний, барій – жовтозелений і т.д. 

Учень. Чи можете ви запалити рідину без сірників? А ось ми можемо! 

Дослід «Рідина, що самозапалюється».  
У порцелянове горнятко поміщають 0,5г, злегка розтертих у ступці кристалів 

калій перманганату, потім з пипетки додають 3-4 краплини гліцерину. Через 

деякий час гліцерин самозапалюється. 

14КMnO4 + 3C3H5(OH)3 → 14MnO + 9CO2 + 5H2O + 14KOH/ 

Учень. Ми навіть можемо викликати джина. 

Дослід «Вода-каталізатор».  
На скляній пластинці обережно змішують 4г порошкоподібного йоду і 2г 

цинкового пилу. Реакція на відбувається. На суміш капають декілька крапель 

води. Починається екзотермічна реакція з виділенням газоподібного фіолетового 

йоду, який реагує з цинком. Дослід проводять під тягою. 

Учень. Чи буває дим без вогню? Для нас немає неможливого. 

Дослід «Дим без вогню».  
В один чисто вимитий циліндр наливають кілька крапель концентрованої 

хлоридної кислоти, а в інший – розчин амоніаку. Обидва циліндри закривають 
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кришками і ставлять на деякій відстані один від іншого. Перед дослідом 

показують, щоциліндри пусті. Під час демонстрації циліндр з хлоридною 

кислотою (на стінках) перевертають уверх дном і ставлять на кришку циліндра з 

амоніаком. Кришку забирають – утворюється білий дим: 

NH3 + HCI → NH4CI 

Учень. Зробимо невелику перерву. Зазвичай цвях сріблястий, але що 

відбудеться, якщо його покласти в склянку з блакитним розчином? 

Дослід «Мідні цвяхи».  

Цвях опускають в розчин мідного купоросу, з часом він стає червоним.  

Учень. А зараз ми пограємо в малій лабораторії хіміка. Скількитут 

пляшечок? А що відбудеться, якщо це – налити сюди, а це – налити сюди? 

Дослід «Кольорові розчини».  
У 4 склянки, що містять розчини натрій гідроксиду, оцтової кислоти, 

хлоридної кислоти, ферум (ІІ) хлориду, додають відповідно фенолфталеїн, 

лакмус, метиловий оранжевий, калій роданід. Розчини при зливанні набувають 

іншого кольору. 

Учень. А чи знаєте ви метал, що горить у воді? Зараз ми це вам покажемо. 

Дослід «Шипучий калій».  
Шматочок калію розміром не більше горошини очищують від нальоту і 

кидають в ексікатор, заповнений до половини водою. Калій активно взаємодіє з 

водою, рухається по поверхні, водень, що виділяється, самозагоряється. До 

повного розчинення. Рідина в посудині залишається прозорою. Додають декілька 

крапель розчину фенолфталеїну і розмішують скляною паличкою. Рідина набуває 

малинового кольору. Приливають розчин будь-якої кислоти. Знову розмішують, і 

розчин знову стає безбарвним. 

Учень. Що відбудеться з хусточкою, якщо її підпалити? «Вона згорить», – 

скажете ви. А я з вами не погоджусь.  

Дослід «Негорюча хусточка». 
Хусточку опускають у розчин натрій силікату, висушують і складають. Для 

демонстрації негорючості його змочують спиртом і підпалюють. Хусточку треба 

тримати тигельними щипцями в розправленому вигляді. Спирт згоряє, а тканина, 

вимочена натрій силікатом, залишається неушкодженою. 

Учень. Усім відомо, що феєрверк – гарне видовище. Ми покажемо його 

зараз. 

Дослід «Зірковий дощ».  
Висипають на листок чистого паперу, гарно перемішуючи, по три ложечки 

калій перманганату, вугільного порошку і порошку відновленого заліза. 

Отриману суміш висипають у залізний тигель, який укріплюють в кільці штатива 

і нагрівають у полум’ спиртівки. Починається реакція, і суміш викидається у 

вигляді іскр, що складає враження вогненного дощу. 

Учень. Наш вечір підійшов до кінця. Дякуємо за увагу! І до зустрічі на 

уроках хімії. 
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Додаток 2 

Гра «Слабка ланка» 
Позакласний захід 

Мета: повторити, закріпити і систематизувати основні поняття і терміни.  

Форма проведення: рольова гра. 

План проведення гри: 
1. Склад учасників гри: 8 учасників, ведуча, учень, що контролює час, статисти. 

2. Учитель пояснює учасникам гри її зміст і правила: 

• гра складається з б раундів 

• на перший раунд відводиться 2,5 хв, кожний наступний раунд на 10 с 

коротший за попередній. 

• кожне запитання оцінюється 1 балом. 

Хід гри: 

Раунд 1 
1. Який метал за звичайних умов рідкий? (Ртуть) 

2. Як називаються явища, що відбуваються під час перетворення одних 

речовин в інші. (Хімічні) 

3. Як називають речовини, що прискорюють хімічні реакції. (Каталізатори) 

4. Як називається реакція, у результаті якої з однієї речовини утворюється 

кілька речовин. (Розкладу) 

5. Чому дорівнює відносна атомна маса Гідрогену. (Одиниці) 

6.  Яких елементів більше у періодичній системі: металів чи неметалів. 

(Металів) 

7.  Чому дорівнює відносна молекулярна маса водню. (Двом) 

8.  Який неметал найбільш активний. (Фтор) 

9.  Яка формула вуглекислого газу. (СО2) 

10. Якого газу найбільше у повітрі. (Азоту) 

11. Що таке луги. (Розчинні у воді основи) 

12.  Що важче: один кілограм вати чи один кілограм заліза? (Однаково) 

13.  Який газ найлегший. (Водень) 

14.  Як називають складні речовини, що складаються з двох елементів, один з 

яких Оксиген. (Оксиди) 

15. Назвіть формулу трьохосновної кислоти. (Н3РО4) 

16. Як називають реакції, під час яких речовини обмінюються своїми 

складовими частинами. (Обміну) 

17. Назвіть формулу кислоти. (HNO2) 

18. Як називають речовини, що вступають у хімічну реакцію. (Реагенти) 

19. Якого кольору мідь? (Жовтого) 

20. Одиниці вимірювання молярної маси. (г/моль) 

Раунд 2 
1. З яким металом реагує хлоридна кислота: міддю чи цинком. (Цинком) 

2. Як називають умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних 
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формул та знаків. (Хімічне рівняння) 

3. Вода у твердому стані. (Лід) 

4. Об’єм 1 моль газу за н.у. (22,41) 

5. Як називається найменша частинка речовини, що зберігає її властивості. 

(Молекула) 

6. Одиниці вимірювання кількості речовини. (Моль) 

7. Як називають речовини, що складаються з атомів одного хімічного 

елемента. (Прості) 

8. Ядро атома позитивно заряджене чи негативно? (Позитивно) 

9. Лужні метали знаходяться в першій чи другій групі періодичної системи. 

(Першій) 

10. Яким методом молена виділити розчинену сіль у воді. (Випарюванням) 

11. Метал, що застосовують у літакобудування. (Алюміній) 

12. У якій воді краще розчиняється кухонна сіль – у холодній чи гарячій. 

(Однаково) 

13. Чому лід плаває у воді? (Густина льоду менша густини води) 

14. Одиниці вимірювання молярного об’єму. (л/моль) 

15. Із скількох атомів складається молекула озону. (Трьох) 

16. Яка кислота міститься в шлунку людини? (Хлоридна) 

17. Формула сульфітної кислоти. (H2SO3) 

18. Який заряд має електрон – позитивний чи негативний. (Негативний) 

19. Який учений відкрив закон збереження маси речовини. (Ломоносов) 

Раунд 3 
1. Який елемент обов’язково входить до складу кислот. (Гідроген) 

2. Як називають речовини, що змінюють своє забарвлення в різних 

середовищах? (Індикатори) 

3. Який елемент найрозповсюдженний на землі? (Оксиген) 

4. Чому дорівнює стала Авогадро? (6 • 1023 ) 

5. Чому дорівнює значення температури за н.у.? (20°С) 

6. Одиниці вимірювання відносної атомної маси. (Безрозмірна) 

7. Який елемент обов’язково входить до складу оксидів? (Оксиген) 

8. Яка формула карбонатної кислоти. (Н2СО3) 

9. Який заряд має нейтрон? (Нейтральний) 

10. Скільки % води містить організм людини? (70%) 

11. Як називають солі нітратної кислоти? (Нітрати) 

12. Скільки агрегатних станів можливі для речовини? (3) 

13. Вчений що, створив періодичну систему хімічних елементів. (Менделєєв) 

14. Із скількох атомів складається молекула хлору? (Двох) 

15. Гемоглобін – це пристрій для вимірювання глибини чи пігмент крові. 

(Пігмент крові) 

16. Який колір набуває лакмус у розчині кислот. (Червоніє) 

17. Який з перелічених учених був хіміком: Конфуцій, Даль, Авогадро, 
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Сухомлинський? (Авогадро) 

18. При який t° вода перетворюється: на пару 90° чи 100°? (100°) 

Раунд 4 
1. Як називають умовний запис складу речовини за допомогою хімічних 

знаків та індексів. (Хімічна формула) 

2. Водень за н.у. – газ чи тверда речовина. (Газ) 

3. Галогени – це метали чи неметали. (Неметали) 

4. Яка група атомів обов’язково присутня в основах. (ОН – гідроксильна) 

5. Кальцій – лужний чи лужноземельний метал. (Лужноземельний) 

6. Чому дорівнює валентність алюмінію. (III) 

7. Найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті. (Гідроген) 

8. Як називають певний вид атомів. (Хімічний елемент) 

9. Протони – це позитивно чи негативно заряджені частинки. (Позитивно) 

10. Нафта – це чиста речовина чи суміш? (Суміш) 

11. Формула нітратної кислоти. (HNO3) 

12. З яких двох елементів складається вода? (Гідроген і Оксиген) 

13. Сірка – речовина молекулярної чи не молекулярної будови. (Молекулярної) 

14. Фосфор – це метал чи неметал? (Неметал) 

15. Який газ виділяється при взаємодії натрію з водою? (Водень) 

16. Фосфати – це солі якої кислоти? (Фосфатної) 

17. При розчиненні кислотних оксидів у воді утворюються... (Кислоти) 

18. Яке число молекул міститься у 1 моль води. (6 • 1023) 

19. Вуглекислий газ легший за повітря чи важчий. (Важчий) 

20. Назвіть формулу будь-якої оксигеновмістної кислоти. (H2SO4, HNO3) 

Раунд 5 
1. Формула кухонної солі. (NaCl) 

2. Яка валентність Магнію. (II) 

3. Сірка – метал чи неметал. (Неметал) 

4. Формула натрій оксиду. (Na2O) 

5. Який газ виділяється при реакції Zn з кислотою. (Водень) 

6. Сu(ОН)2 – розчинна чи нерозчинна основа. (Нерозчинна) 

7. Формула їдкого калі. (КОН) 

8. Чому рівний молярний об’єм газу при н. у. (22,4 л) 

9. Як називаються речовини, що утворюються під час спалювання простих 

речовин. (Оксиди) 

10. Молярна маса кисню. (32г/моль) 

11. Як називається тип реакції, що відбувається між Na і водою. (Заміщення) 

12. В яких одиницях вимірюється молярний об’єм. (моль/л) 

13. Як називаються речовини, які відбирають оксиген від його сполук? 

(Відновники) 

14. На які прості речовини розкладається вода під дією електричного струму. 

(Водень і кисень) 
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15. Як визначити валентність кислотного залишку кислоти? (Числом атомів 

Гідрогену) 

16. Розплавлення срібної ложки – явище фізичне чи хімічне. (Фізичне) 

17. Формула кальцій нітрату. (Са(NО3)2) 

Раунд 6 
1. Відносна атомна маса оксигену. (16) 

2. Як називається метод розділення суміші розчинних і нерозчинних у воді 

речовин. (Фільтрування) 

3. Чи розчиняється кисень у воді. (Малорозчинний) 

4.Як називається проста речовина, що утворює нітроген. (Азот) 

5. Яка хімічна формула етилового спирту? (С2Н5ОН) 

6. До якого типу належать реакції взаємодії кисню з металами. (Сполучення) 

7. В якій частині полум’я його температура найвища? (У верхній) 

8. Який оксид найросповсюдженіший на землі. (Н2О) 

9. Назвіть формулу безоксигеновмісної кислоти. (НСl, H2S) 

10. Як називаються оксиди, які реагують і з кислотами, і з основами. 

(Амфотерні) 

11. В якій колір забарвиться залізний цвях при зануренні у розчин купрум 

сульфату. (Червоний) 

12. Як називається найменша хімічно неподільна частина речовини. (Атом) 

13. Які речовини утворюються при розчиненні активних металів у воді. (Луги) 

14. Алюміній гідроксид – розчинна чи нерозчинна основа. (Нерозчинна) 

15. Назвіть формулу метафосфатної кислоти. (НРО3) 

16. Як визначити кислотность основи. (За числом гідроксильних груп) 

Фінальна гра 
1. Назва якої країни походить від назви благородних металів. (Аргентум – 

Аргентина). 

2. Який елемент названий на честь країни, що являється сусідом України 

(Ru – Росія, Ро – Польща) 

3. Нестача якого елемента в організмі людини викликає карієс зубів. 

(Фосфор) 

4. Який метал плавиться від тепла долоні? (Галій, цезій) 

5. Який метал, що має широке коло використання в даний час, у кінці XIX ст 

коштував дорожче від срібла в 300 разів. (Аl) 

6. Назвіть найросповсюдженіший елемент – метал на землі. (Аl) 

7. З якого металу виготовляли посуд воїни в старовину під час дальніх 

походів. (Срібло) 

8. Як називається речовина, яка залишає в роті відчуття прохолоди, а 

назва її буквально означає «олія м’ятна». (Ментол) 

9. Назвіть газ блакитного кольору, назва якого у перекладі з грецької означає 

„пахнути". (Озон) 

10. Назвіть отруйний газ з лікувальними властивостями. (H2S) 
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11. Про кого з відомих хіміків йде мова в одному творі  

М.О. Некрасова: 

Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельський, мужик 

По своей и божьей воле 

Стал разумен и велик. (Про Ломоносова) 

12. Що розумів Ломоносов під словом «корпускула»? (Молекула) 

13. Назвіть елемент, названий на честь частин світу. (Європій, Америцій) 

14. Завдяки якому елементу, що входить до складу яблука, воно темніє, якщо 

пошкоджено шкірку? (Fe) 
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Деякі напрями наукового дослідження в області математики 
 

Кукуруза Олександр Володимирович, 

учитель математики 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії 

 

Вибір теми учнівської наукової роботи є одним із найважливіших і 

найскладніших етапів у її створенні. По-перше, зрозуміло, що з цього все 

розпочинається, – це відправний пункт. По-друге, правильно обрати тему 

дослідження – це значить наполовину забезпечити успішне його виконання. По-

третє, щоб не повторюватися або навпаки визначити актуальні та пріоритетні 

напрямки досліджень, доцільно провести аналіз тем минулих років. І тут, 

звичайно, учню без досвіду і знань керівника наукової роботи не обійтись.  

Щоб успішно вирішити поставлене в темі завдання, треба чітко визначити 

все те, що було зроблено раніше. Для цього слід ретельно проаналізувати і 

вивчити літературні джерела (книги, журнали, наукові збірники тощо). Також, 

бажано отримати хоча б мінімальні консультації у фахівців високого рівня. 

Результати такої роботи можуть показати, що: проблему вивчено, а отже, 

подальша робота недоцільна; проблему вивчено ще неповністю, деякі питання 

досліджено поверхнево і до того ж з результатами досліджень можна не 

погодитися. Тому, наявні у друкованих джерелах результати з обраної теми не є 

перешкодою для проведення наукових досліджень.  

Якщо говорити про основні напрямки учнівських наукових досліджень в 

області математики, то визначитись з якимись пріоритетними дещо складно. Досить 

часто зустрічаються теми наукових робіт чітко пов’язані з іншими науками, тобто із 

застосуванням прикладного, практичного аспекту математики. Це і зрозуміло, бо 

пояснюється як прикладним значенням математики, так і тим, що математика є 

однією з рушійних сил її розвитку, а також важливим елементом її природи. Але не 

потрібно забувати й про інше. Другою рушійною силою розвитку математики є її 

внутрішня логіка, пов’язана із внутрішніми проблемами. Пояснимо це. Хоча 

математика має своїм предметом цілком реальний матеріал, та розвиваючи його, 

вона повністю відходить від конкретного змісту і якісних особливостей. Тому крім 

понять, які походять із матеріального світу, основою розвитку нових систем 

математичних понять можуть бути як уже створені багаторазовим абстрагуванням 

нові системи понять, так і поняття інших наук. Ну і не потрібно забувати про те, що 

математика має скоріше не трансформуючу, а випереджаючу функцію. Так, 

користуючись цим, завжди можна добитись новизни і актуальності наукової роботи, 

але, зрозуміло, при реальній перевірці на ці якості предмета дослідження. 

На прикладі наукових робіт виконаних за останні роки учнями Фастівського 

ліцею-інтернату розглянемо деякі напрямки учнівських наукових досліджень в 

області математики. Кілька років тому досить популярною була тема фракталів, їх 
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задання, властивостей і застосування. Це було використано учнями ліцею в своїх 

наукових дослідженнях. 

Одна з робіт «Використання трійкової системи числення для задання та 

дослідження фрак талів» мала метою розробку нових способів використання 

трійкової системи числення для задання і дослідження фракталів. Оскільки на 

сучасному етапі розвитку науки і техніки фрактальні властивості досить широко 

використовуються при створенні нових інформаційних технологій, а також у 

природі існує безліч об’єктів, які володіють фрактальними властивостями є 

потреба в створенні нових способів задання. Новизна роботи полягала в тому, що 

було побудовано графік нового фрактала за допомогою трійкової системи 

числення і перетворювача цифр та досліджено його властивості.  

Інша наукова робота «Використання медіантних і ланцюгових дробів для 

задання фрактальних функцій» полягала в дослідженні можливих використань 

двійкової системи числення, двомісних ланцюгових дробів та медіантного 

представлення чисел для задання фрактальних функцій. Оскільки на сучасному 

етапі природознавство підійшло до вивчення таких об’єктів, які мають складну 

локальну структуру, і описувати та вивчати їх без врахування мікроструктури 

неможливо, бо таким чином значно спотворюється їх істинна природа, то 

очевидною стає потреба в створенні нового математичного апарату і, зокрема, 

нових функціональних залежностей та способів їх задання. В роботі задано дві 

сингулярні функції, із застосуванням, через представлення за допомогою 

медіантних і ланцюгових дробів, символьного способу, описано деякі їх 

властивості та побудовано наближені графіки цих функцій. 

Іншим напрямком досліджень стала проста на перший погляд геометрична 

фігура – трикутник. Зокрема в роботі «Модуль Галіцина і межа трикутника в 

аналітичному викладі» було досліджено умови, при яких рівняння 

ryxkbyax =−+ },,0min{  задає триланкову замкнену ламану, а нерівність 

ryxkbyax ≤−+ },,0min{ — трикутник та знайдено в координатній формі 

важливі для трикутника об’єкти (точки та величини). В наступній науковій роботі 

«Крогресійний трикутник та його властивості» розглядається сім’я трикутників з 

кутом 60°, вивчаються і досліджуються різноманітні їх властивості. 

Вагомим критерієм вибору теми є її доступність можливостям виконавця, 

розуміння ним теми на основі вже відомих знань, здобутих у процесі навчання в 

школі та позашкільних закладах освіти. Необхідно враховувати також наукову і 

практичну актуальність теми, наявність необхідних матеріалів, експериментальних 

установок, потрібної літератури. 

Гурткова робота є одним з найважливіших компонентів у формуванні ключових 

компетенцій учнів. Основними позаурочними формами залучення учнів до 

дослідницької наукової діяльності визначено: участь у роботі МАН України, наукових 

гуртках, товариствах, школах юних дослідників; індивідуальна та групова робота над 

пошуково-дослідницькими проектами; участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах-виставках дослідницьких робіт, самоосвітня діяльність. 
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Дослідницька робота учнів на уроках історії 
 

Шапошник Наталія Віталіївна, 

учитель історії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст першої категорії 

 

Одним із перших кроків вчителя-керівника наукової роботи є вивчення 

науково-пізнавальних інтересів учнів, що впливає як на вибір теми дослідження, 

так і на хід роботи над нею. Не секрет, що навіть надзвичайно цікава тема, 

викликана лише потребами часу чи нав’язана вчителем учневі, не сприятиме 

успішному виконанню роботи. Пріоритетним та визначальним фактором у виборі 

теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї дослідника і його бажання внести щось 

нове у її розкриття. 

В організації науково-дослідницької роботи учнів слід дотримуватись 

декількох принципів: 

• дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-дослідницької 

діяльності, її початком і найчастіше має продовження в подальшій науковій 

діяльності; 

• зміст дослідження обов’язково повинен поєднуватися з навчальною метою, 

загальними потребами суспільства та питаннями сьогодення; 

• наукове дослідження – безперервний процес, його не можна виконати за 

кілька днів; 

• науково-дослідницька діяльність – обов’язково керований процес. 

Говорячи про впровадження науки в школу та їх взаємозв’язок, треба 

розрізняти три головні напрямки такої діяльності: 

Перший – розвиток наукового мислення школяра і майбутнього 

громадянина, що досягається низкою спеціальних заходів, методів і цій 

безпосередньо в навчальному процесі: відповідні завдання, нестандартні уроки в 

школі та ін. Такою діяльністю мають бути охоплені практично всі учні, і вона стає 

невід’ємною частиною сучасної шкільної освіти. 

Другим напрямком розвитку наукової роботи слід вважати позакласну 

діяльність, коли учні беруть участь у роботі наукових гуртків, у колективних 

дослідженнях, а також у різних олімпіадах, змаганнях, семінарах, конкурсах 

тощо. Це подальший розвиток колективного наукового мислення, який певною 

або значною мірою здійснюється в школі. 

Третім самостійним напрямком наукової діяльності школярів є їх участь у 

роботі МАН, зокрема в щорічних конкурсах-захистах – шкільному, обласному, 

всеукраїнському. Це вже індивідуальна наукова діяльність, яку треба вважати 

найвищою для школярів. Вона регламентується спеціальними вимогами. 

Навчальнаа науково-дослідна робота учнів старших класів, передбачена діючими 

учбовими програмами. До таких дослідницьких робіт можна віднести навчальні 
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дослідницькі проекти та реферати з добре висвітленими практичними частинами. Під 

час написання рефератів учні роблять перші кроки до самостійної наукової творчості. 

Вони вчиться працювати з науковою літературою (якщо це необхідне, то і з 

іноземною), набувають навичок критичного відбору і аналізу необхідної інформації. 

Якщо у 9 класі вимоги до курсової роботи мінімальні, і написання її не представляє 

великої праці для учнів, то вже наступного року вимоги помітно підвищуються, і 

написання роботи перетворюється на дійсно творчий процес. Так, підвищуючи з 

кожним роком вимоги до рефератів можна сприяти розвитку учня, як дослідника, 

роблячи це практично непомітно і ненав’язливо для нього самого. 

Робота над науково-дослідницькими проектами має на своїй меті подальший 

розвиток творчої і пізнавальної активності учня, діяльність направлена на 

закріплення і розширення теоретичних знань і поглиблене вивчення вибраної 

теми, і як заключний етап навчання учнів, у більшості випадків, у Вузі на 

економічних факультетах при цьому учень може розширити теоретичних знання і 

поглибити вивчення вибраної теми. 

Написання рефератів по темах практичних занять варто оцінювати не як науково-

дослідницьку роботу, так як реферат частіше всього є або переписаною статтею, або, 

що ще гірше, конспектом глави якогось підручника. Назвати це науковою роботою 

можна з великим сумнівом. Але деякі реферати, написані на основі декількох десятків 

статей і джерел, по праву можна назвати науковими працями і включення їх в список 

видів науково-дослідницьких робіт учнів цілком виправдано. 

Дослідницька робота понад темою дослідження є найефективнішою для 

розвитку дослідницьких і наукових здібностей учнів. Це легко пояснити: якщо 

учень за рахунок вільного часу готовий займатися питаннями якої-небудь 

дисципліни, то знімається одна з головних проблем викладача, а саме – мотивація 

учня до занять. Учень вже настільки розвинутий, що працювати з ним можна не 

як з учнем, а як з молодшим колегою. 

Тобто учень з посудини, яку треба наповнити інформацією, перетворюється 

на джерело останньої. Він стежить за новинками літератури, прагне бути в курсі 

змін, що відбуваються у вибраній їм науці, а головне – процес осмислення науки 

не припиняється за межами навчального закладу. 

Науково-дослідницькі роботи дають юним дослідникам широкі можливості 

спробувати себе у науковому пошуку, побачити результативність власного 

дослідження, відчути радість від успіху. Юні науковці отримують безцінний 

досвід самостійного пошуку, досягають великої внутрішньої зрілості, набувають 

важливих наукових компетенцій, які потім максимально використовують, ставши 

студентами вищих навчальних закладів. 

Варто пам’ятати, що саме на уроках обдарована дитина отримує важливу 

самоосвітню компетенцію, яка виховує внутрішню дисципліну, відсутність страху 

перед аудиторією, будь-якою роботою, вміння самоорганізуватися, планувати 

свою діяльність, обирати власні способи вирішення проблем і давати об’єктивну 

самооцінку своїм здобуткам. 
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На навчальних заняттях відбувається і перше виявлення творчого потенціалу 

обдарованої дитини, з’являється зацікавленість предметом, що потім приведе її до 

відповідної наукової діяльності. 

Саме на уроках та готуючись до них учні проводять перші міні-дослідження, 

набувають перші навички самоконтролю на основі введення учителем у структуру 

заняття ситуацій самооцінювання і взаємооцінювання. Та й індивідуалізовані домашні 

завдання стимулюють такого школяра до роботи з різними джерелами інформації. 

Слушною є думка О.В. Заболотного про те, що учитель, готуючись до уроків, 

«повинен прагнути підбирати такі запитання, які можуть викликати протилежні думки, 

й відповідь на які не лежить на поверхні, а народжується під час дискусії». 

Можна зробити висновок, що обдарована дитина, зокрема і майбутній юний 

науковець, у загальноосвітній школі формується і розвивається саме завдяки шкільній 

буденній праці на уроках. Для того, щоб учень виявив бажання працювати над 

науковим дослідженням, у нього необхідно сформувати дослідницьку мотивацію. 

Тому для зацікавлених учнів потрібно проводити індивідуальні заняття, спрямовані на 

розвиток інтелектуальних умінь, перед майбутніми дослідниками варто ставити такі 

завдання, які би допомогли їм по-новому поглянути на власну інтелектуальну 

діяльність, ерудицію. Крім того, індивідуальні заняття повинні продовжувати діалог 

між учителем і учнем, започаткований під час уроку. 

Отже, коли юний дослідник має постійного уважного наставника у школі, 

який використовує педагогічні технології, зорієнтовані на роботу із обдарованими 

школярами (що передбачає ускладнення змісту навчального матеріалу, 

збільшення обсягу теоретичної частини, виконання учнями індивідуалізованих 

завдань, підвищення рівня самостійної роботи), одержує нову інформацію від 

консультанта-науковця, викладача ВНЗ, знаходить розуміння і допомогу від 

наукового співробітника – це і є умови, які приведуть обдаровану дитину до 

очікуваного результату – формування її як науковця, розвитку її здібностей і 

обдаровань, самореалізації і самоздійснення. 
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Додаток А 

Сценарій вікторини з філософії «У пошуках філософського каменя» 
Мета: ознайомити учнів з філософією як нуковою дисципліною, розкрити 

деякі особливості філософії як науки, розвивати вміння до самоосвіти; виховувати 

шанобливе ставлення до наукових надбань з філософії. 
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Хід вікторини: 
По середині сцени екран з висвітленою назвою заходу. Два круглих столи 

навколо яких розставлені стільці для гравців. У залі - глядачі та вболівальники, 

що тримають плакати з назвами команд. 

Ведуча: Доброго дня шановні учасники та гості сьогоднішнього заходу. У 

цей день ми зібралися тут для того щоб дізнатися дещо цікаве та повчальне. 

Самою стародавньою наукою вчені вважають філософію, тож саме за її 

допомогою ми сьогодні спробуємо відшукати філософський камінь. Допоможуть 

нам у цьому учасники вікторини.  

Давайте привітаємо учнів 8-А класу, які із завзятістю вирішили з’ясувати, 

що являє собою наука філософія.  

Команди виходять на сцену  

Ведуча: Наші учасники ретельно підготувалися і зараз представлять нам 

свої команди. До представлення команд входить назва та її пояснення, девіз, та 

представлення капітанів. Будь ласка запрошую капітанів до мікрофона. 

Учасники представляють свої команди: 

- назву; 

- девіз; 

- капітана команди. 

Ведуча пропонує учням зайняти свої місця за столами на сцені. 

Ведуча: Давайте привітаємо наших граців та побажаємо їм успіхів у грі. 

Підтримуємо гравців оплесками.  

Ведуча: Основний мотив середньовічної культури – мотив пошуку 

абсолютної істини, пошуку сенсу життя. Тож і ми сьогодні вирушаємо слідами 

видатних мислителів давнини, сподіваємось що саме нам пощастить відшукати 

«філософський камінь» - легендарний скарб середньовічних мудреців. 

Ведуча пояснює правила гри: команди повинні дати якомога більше 

правильних відповідей, а також у кінці гри буде бій капітанів та визначення 

команди-переможця і самого кращого вболівальника. 

Ведуча: (за результатами жеребкування визначаємо, яка команда розпочинає 

гру). Починаємо гру: 

- У перекладі слово філософія означає (Любов до мудрості) 

- Як наука вона була започаткована у таких країнах, як (Стародавня Греція, 

Індія, Китай) 

- Самим відомим китайським філософом є (Конфуцій) 

- Він казав «Я знаю, що я нічого не знаю, а інші не знають навіть цього» 

(Сократ) 

- Продовжіть вислів Сократа «Пізнай (Самого себе)» 

- Продовжіть вислів Конфуція: «Мудра людина не робить іншим того, (чого 

вона не бажає, щоб зробили їй)  

- Хто сказав: «Бачу мету – не бачу перешкод» (Макіавеллі) 
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Ведуча: А зараз давайте дамо командам трохи перепочити і пограємо із 

залом! 
Запитання в зал:  

- «Вони були занадто розумними для своєї епохи, тому і стали самими 

близькими друзями знаючи один одного лише один вечір» (Леонардо да 

Вінчі та Ніколо Макіавеллі) 

- В уявленнях середньовічних алхіміків невідомий хімічний реактив, 

необхідний для успішного перетворення металів у золото або срібло 

(Філософський камінь) 

- Її називали наукою відірваною від життя, тому що вона не визнавала 

експерименту і базувалася лише на релігійному вченні це (Схоластика) 

- Один із напрямів середньовічної філософії це (Патристика) 

- Назва донаукової хімії, в основі якої лежала помилкова ідея про 

можливість перетворювати неблагородні метали на золото і срібло за 

допомогою «філософського каменя» – це (Алхімія) 

- Його називали мандрівним філософом і українським Сократом – це 

(Григорій Сковорода) 

- Що він заповів написати на своєму надгробному камені? (Світ ловив мене 

та не впіймав) 

- Цей філософ мав дивний талант – він умів легко пояснювати складні речі 

та заплутано говорити про просте це (Гегель) 

- Сусіди звіряли годинник за цим німецьким філософом. О 5.00 ранку він 

вставав, о 19.00 йшов на прогулянку у парк, а о 22.00 лягав спати його ім’я 

(Іммануіл Кант) 

- Ця англійська письменниця написала роман з дивною назвою 

«Франкенштейн» і цим відкрила новий напрям не лише у літературі, а й у 

філософії, її ім’я (Мері Шеллі) 

- Філософи, які вважали, що першою у світі з’явилася матерія називалися 

(Матеріалісти) 

- Філософи, які вважали, що всесвіту дало початок ідеальне начало 

називалися (Ідеалісти) 

- Назвіть три закони діалектики (Закон якісних та кількісних змін, Закон 

єдності та боротьби протилежностей, Закон заперечення заперечення) 

- Назвіть автора «Утопії» (Томас Мор) 

Ведуча: Давайте ще раз підтримаємо наших гравців та капітанів команд, 

адже прийшов час для «бою капітанів». (Капітани виходять до мікрофонів, ведуча 

по черзі задає їм по три запитання кожному). 

Бій капітанів: 
- Як називаються люди, які вірять у існування справедливого суспільного 

устрою? (Утопісти) 

- Поясни будь ласка «закон заперечення заперечення». 

- Поясни будь ласка «закон єдності і боротьби протилежностей». 
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- Хто є автором «Міста Сонця»? (Томазо Кампанелла) 

- Кому належить вислів «У боротьбі всі засоби згодяться»? (Ніколо 

Макіавеллі) 

- Від чого оберігали батьки маленького Будду? (Старість, бідність, 

смерть) 

Ведуча: Подякуємо нашим сміливим капітанам за чудову витримку, а 

командам за цікаву гру та масу позитивних вражень, які ми сьогодні отримали.  

(Гравці спускаються до залу і займають свої місця, залишені для них 

вільними заздалегідь).  

Ведуча: І нехай філософський камінь, і для нас, і для давніх мудреців так і 

залишився недосяжним, у нашій подорожі ми здобули не менш цінний скарб – 

нові знання, і неповторний образ прекрасної епохи – доби алхіміків, легенд і 

наполегливих духовних пошуків. Дякую за увагу! До нових зустрічей! 
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Проекти історичного напряму 
 

Прилипко Тетяна Іванівна, 

учитель історії 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 

Історичний напрям проектної діяльності надзвичайно важливий для 

інтеграції сучасної молоді в суспільство, в якому переплітається різний життєвий 

досвід. Перевагою подібних проектів є те, що вони можуть здійснюватись і як 

позаурочна робота з предмета (у гуртках, на факультативах тощо), і у формі 

окремого виду учнівської діяльності. 

Для українського суспільства, як і для більшості пострадянських, характерні 

процеси дистанціювання між поколіннями, збільшення різниці між цінностями 

реальними та задекларованими. У традиціях української сім’ ї завжди були 

допомога дітям у навчанні, обговорення домашніх завдань, іноді навіть 

демонстрація власних знань, здобутих багато років тому. Зміна у програмах 

навчання шкільних курсів історії, поява нових підручників часто викликають 

розгубленість батьків, старшого покоління, адже вони вивчали зовсім іншу 

історію. Тому «історичні» проекти не лише можуть виконати завдання виховання 

соціальної активності молодих людей, а й наблизити покоління батьків і дітей 

одне до одного. Окрім того, історія, що вивчається у школах, досі ще залишається 

в більшості випадків історією великих груп людей, держав, окремих діячів, 

політичною, економічною, але не історією соціальною, культурною, історією 

повсякденності, місце в якій може знайти будь-яка людина. 

Запропоновані проекти можуть бути індивідуальними, індивідуально-

груповими, груповими. Для них характерна камерність, оскільки вони не гучні за 

результатами. Однак вони корисні з точки зору виховання поваги до минулого, до 

історичних артефактів, які можна віднайти поруч, до людей, чиї імена не завжди 

присутні у шкільних підручниках. Історія однієї фотографії, поштової листівки, 

марки, рекламного оголошення, старого журналу чи газети може стати 

поштовхом до серйозної розмови про те, хто й чому повинен зберігати пам’ять, як 

важливо цінувати минуле незалежно від сучасної політичної кон’юнктури. 

Учитель, який вибирає для себе історичний напрям проектної діяльності, 

має розуміти, що, як і в будь-якій позаурочній роботі, він має спиратись на 

найбільш активних і свідомих учнів, які демонструють стійкий інтерес до історії. 

Оскільки пропонований вік учасників коливається від 12-13 до 16-17-ти років, 

спочатку треба оцінити можливу складність пошуку інформації та досвід даної 

групи учнів у проектній роботі взагалі. Якщо керівник проекту прагне 

вдосконалити навчальну діяльність з історії, то такі проекти можна планувати як 

частину тематичного оцінювання, домашнє завдання, самостійну роботу, але 
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обов’язково на добровільній основі. Дуже важливим є залучення батьків та інших 

дорослих до проекту. Варто тему проекту обговорити з батьками на батьківських 

зборах. Таке обговорення створить додаткову мотивацію в учнів для спільної 

діяльності. 

Проект «Повсякденне життя моєї сім’ ї на тлі історичної епохи» 
Дезінтеграція українського суспільства, викликана політичними подіями та 

соціально-економічними проблемами останніх десятиліть, особливо проявляється 

в розриві традиційних зв’язків між поколіннями. Достатньо різка зміна 

технологічного та предметного середовища іноді поглиблює дистанцію між 

сучасними підлітками та дорослими. Традиційне викладання історії у школі не 

сприяє формуванню спільної історичної ідентичності, усвідомленню історичної 

єдності на прикладі мікрогруп, зокрема сім’ ї. Батьки та діти проводять разом усе 

менше часу. Об’єднатись їх примушують, як правило, побутові проблеми. 

Створення можливостей для спільної діяльності, побудованої на взаємному 

інтересі, допоможе учасникам проекту відчути себе об’єднаними та цікавими 

один для одного. 

Мета проекту – залучити учнів до активного вивчення історії 

повсякденності на прикладі власної сім’ ї та сприяти позитивному ставленню до 

історії родини як органічної складової історії країни. 

Завдання проекту: 

• залучити членів сімей учнів до спільної пошукової діяльності, 

сприяти формуванню спільної історичної пам’яті та ідентичності; 

• за допомогою проекту поглибити вміння працювати разом, 

досліджуючи історичну проблему; 

• підготувати матеріали для презентації; 

• організувати виставку робіт у шкільному історичному кабінеті; 

• зібрати інформацію для використання на уроках історії України за 

темою «Повсякденне життя українців у 1960-1990 рр.»; 

• розвинути навички історичного дослідження на прикладі історичних 

джерел різного виду (фотографії, сімейне листування, спогади, 

інтерв’ю, журнали та газети різних часів тощо). 

Очікувані результати: 

• знання про повсякденне життя міста й села у 60-90-х роках ХХ 

століття та співвідношення «малої» історії сім’ ї та загальної історії 

країни; 

• навички дослідження та інтерпретації історичних джерел історії 

повсякденності; 

• уміння співпрацювати разом у групі з однолітками та членами 

власної родини; 

• уміння організовувати та реалізовувати проекту діяльність; 
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• толерантне ставлення до різноманітності смаків і вподобань як 

основи будь-якого суспільства. 

Вид проекту: індивідуально-груповий. 

Виконавці проекту: учні 8-11-х класів, учителі історії, керівники гуртків, 

клубів за інтересами, вихователі будинків школяра, дитячої творчості тощо. 

Термін виконання: від 2 до 4-х місяців, залежно від обсягу дослідження. 

Умови реалізації: 
а) дидактичні – уміння учнів працювати з історичними джерелами, особливо 

з фотоматеріалами та усною історією; навички організації презентацій; 

б) організаційні – налагодження зв’язків з батьками, близькими та далекими 

родичами й іншими дорослими учасниками дослідження (працівниками місцевої 

бібліотеки, місцевих музеїв та архівів тощо); контакти з місцевими ЗМІ; 

в) матеріальні – папір, папки для портфоліо, комп’ютерна техніка для 

створення та показу презентації, стенди для показу учнівських робіт тощо. 

Методичні рекомендації для учасників проекту 
Даний проект може виконуватись учнями впродовж тривалого періоду. В 

одному випадку це буде дослідження проблеми, що не пов’язане з навчальним 

процесом, в іншому – для учнів 11-х класів – як випереджальне завдання до 

вказаної раніше теми. 

Об’єктом дослідження може стати повсякденне життя загалом, але краще, 

якщо діти в малих групах виберуть собі окремий напрям прояву історії 

повсякденності: житло, моду (одяг, зачіски), побутову техніку, дозвілля, заняття й 

зайнятість тощо. Якщо батьки учнів можуть розповісти про 80-90 роки ХХ 

століття, то бабусі й дідусі – про 60-70-ті. У такому випадку може скластись 

колективний портрет епохи, який бажано презентувати з участю батьків і перед 

батьками. Реалізація проекту сприятиме кращому порозумінню між поколіннями 

та відчуттю історичної єдності в умовах трансформації суспільства. 

Особливо цінним у запропонованому проекті є здобуття навичок вивчення 

історичних джерел. Наставнику проекту варто провести кілька навчальних занять 

про алгоритм використання та інтерпретації історичних джерел (слід звернутись 

до навчального посібника «Історія епохи очима людини: Україна та Європа в 

1900-1939 рр.» і методичних рекомендацій до нього, де є описи опрацювання 

текстових, візуальних джерел). 

Можливість розповісти не лише про одяг, зачіски часів своєї молодості чи 

дитинства, а і про музичні вподобання, шкільне життя батьків у різні часи, стиль 

спілкування, форми проведення вільного часу, улюблені книжки та фільми не 

тільки сприятиме залученню учнів до сімейної історії, а батьків до шкільної 

співпраці, а і впливатиме на сам процес виховання толерантності та взаємної 

поваги до цінностей різних поколінь. 

Результатом проекту може стати не лише розширення знань з історичної 

теми, а й рукотворний розділ до чинних підручників з історії (у вигляді альбому, 

папки з матеріалами, написаного параграфа, Power Point Presentation-версії тощо). 



 540 

Проект «Історія в назвах» 
Вивчення історії в сучасній школі дозволяє ознайомитися з макроісторією 

(історією світу, Європи, України) і скласти загальні уявлення про цілісність і 

певні закономірності історичного процесу. Однак сучасні програми шкільних 

курсів історії залишають мало часу для вивчення місцевої історії, яка, на наш 

погляд, є основою історичного пізнання кожного школяра. Загальновідомо, що 

все починається з простого, малого, яке краще сприймається та пізнається. 

Запропоновані програмою навчальні години для місцевої історії не дозволяють 

пізнати історичне середовище, в якому проживають діти, в якому засновувались 

їхні родини, сім’ ї. Байдужість значної частини дорослих до формування 

історичної пам’яті підростаючого покоління, негативний вплив сучасної масової 

культури на усвідомлення етнічної культурно-історичної ідентичності сучасних 

школярів не сприяють поверненню молоді до її історичного коріння, витоків. 

Виховання поваги до полікультурності, розуміння історичних взаємовпливів у 

навколишньому суспільному середовищі, взаємозв’язок місцевої історії з історією 

країни, континенту, світу сприятимуть становленню толерантної та свідомої 

сучасної молоді. 

Мета проекту – залучити учнів до активного вивчення місцевої історії та 

культурних надбань рідного краю, посилити мотивацію у вивченні вітчизняної 

історії. 

Завдання проекту: 

• вивчити історичну топоніміку на місцевому рівні; 

• залучити школярів до групової пізнавальної діяльності, розвивати 

навички співпраці та пошуку інформації; 

• підготувати групу екскурсоводів зі школярів; 

• випустити шкільну газету; 

• зібрати інформаційні матеріали для передачі по місцевому радіо за 

темою проекту. 

Очікувані результати: 

• учні поглиблять знання про історичну географію рідного краю, 

суспільні цінності, дізнаються про походження назв вулиць 

населеного пункту тощо; 

• учасники вдосконалять навички пошуку інформації, її підбір, 

організацію та презентацію; 

• навчаться розповідати про походження, зміст і культурно-історичне 

значення історико-географічних назв; 

• зможуть проводити екскурсії для однолітків і всіх тих, хто цікавиться 

історією населеного пункту; 

• умітимуть готувати матеріали для місцевого радіо, газети; 

• навчаться випускати шкільну газету на історичну тематику та 

презентувати результати своєї пошукової роботи. 
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Вид проекту – груповий. 

Виконавці проекту: учні 7-11-х класів, учителі суспільних і гуманітарних 

дисциплін, керівники гуртків, клубів за інтересами, педагоги-організатори, 

вихователі будинків школяра, дитячої творчості тощо. 

Термін виконання проекту: від 3-х до 6-ти місяців, залежно від кількості 

вибраних для дослідження об’єктів. 

Умови реалізації: 
а) дидактичні – уміння шукати та опрацьовувати інформацію, уміння 

контактувати з представниками різних установ; 

б) організаційні – функціонування краєзнавчого гуртка, факультативу, 

історичного клубу тощо; 

в) матеріальні – кошти на екскурсії (за потребою), на поштові витрати, 

канцтовари. 

Методичні рекомендації для учасників проекту 
Даний проект може виконуватись учнями шкіл сіл, селищ, невеликих 

містечок, обласних центрів. Різниця полягатиме лише у виборі об’єкта 

дослідження. Варто врахувати таке: чим старші учні-учасники проекту, тим 

серйознішим має бути процес збору інформації, яка потім буде 

використовуватись у темах з історичного краєзнавства. Учні основної школи 

можуть зайнятись дослідженнями легенд рідного краю, походженням історико-

географічних назв, перебуванням на території краю відомих діячів тощо. 

Особливо уважно слід поставитись до «етнічного» сліду в назві. 

Якщо у населеного пункту був герб, варто було б дослідити його 

походження та розтлумачити геральдичний зміст символіки. Якщо герба немає – 

запропонуйте учням спробувати самостійно укласти варіант герба з урахуванням 

історичної спадщини краю, місцевості, населеного пункту. 

Хоча в сучасній шкільній програмі історії України передбачено години на 

вивчення історії рідного краю, однак досвід показує, що не всі вчителі повноцінно 

його використовують. Тому було б дуже добре за краєзнавчими темами програми 

організувати міні-проекти та залучити до історичного дослідження школярів. У 

великих містах, де, як правило, інформації про місцеву історію не бракує, можна 

залучити учнів до дослідження назв вулиць, мікрорайонів. У невеликих населених 

пунктах можна досліджувати походження назв місцевості, проживання 

історичних діячів, відомих односельців тощо. Особливо цікавими можуть бути 

дослідження зміни назв вулиць після проголошення незалежності Української 

держави. Результатом цього дослідження може стати поява довідника «Наше 

поселення в назвах до 1991 р. і після». Дослідження життєвої долі окремих осіб, 

які проживали на території населеного пункту (свідки голодомору, репресовані, 

учасники війн, очевидці історичних подій), дасть поштовх до обговорення, 

дискусій про суспільні цінності, історичну пам’ять та її суспільно-культурне 

значення.  
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Використання методу проектів  
у процесі вивчення мистецьких дисциплін 

 
Божко Інна Григорівна, 

учитель мистецтва і технологій 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 
Для нікого не є таємницею, що інтерес до знань в учнів падає. З метою 

успішного розв’язання цієї проблеми всі ми намагаємося поєднувати в своїй 

роботі різні методи, прийоми та технології. І я не виняток в цьому.  

На уроках образотворчого мистецтва та художньої культури я застосовую 

різні технології. А саме: 

1. Групову (колективну) технологію. 

Ця технологія навчання передбачає організацію навчального процесу, за якої 

навчання здійснюється в процесі спілкування між учнями (взаємонавчання) у 

групах. Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або 

різнорідною, постійною і мобільною. 

Перед початком вивчення теми учні розподіляються в групи, кожній з яких 

повідомляється її тема. Кожна група отримує завдання підготувати та розкрити 

решті учням свою тему. Методи, форми, засоби для цього учні обирають 

самостійно. Вони опрацьовують теоретичний матеріал, готують презентації, 

підбирають тестові завдання, які потім я використовую для перевірки рівня 

засвоєння даного матеріалу. Роль кожного члена в групі розподіляється учнями 

також самостійно. 

Така організація навчального процесу має ряд позитивних моментів:  

• в ході такої підготовки в учнів формуються навички проведення 

наукового дослідження та його оформлення;  

• навички пошуку, використання та опрацювання інформації з різних 

джерел і т.д. 

2. Технологію індивідуалізації процесу навчання. 

Це організація навчального процесу, при якій вибір педагогічних засобів та 

темпу навчання враховує індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їх 

здібностей та сформованого досвіду. Прикладом технології індивідуалізації 

процесу навчання є проектний метод. 

Проекти можуть бути: 

• особистісні, парні, групові (за кількістю учасників). 

• короткочасні, середньої тривалості, довготривалі (за часом 

проведення). 



 543 

Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Інформаційна і 

технологічна, економічна ємність багатьох проектів спонукає учнів об’єднуватися 

в групи. Склад і чисельність групи, а також обов’язки між її членами учні можуть 

визначати самі.  

У практичній діяльності вчителя мистецьких дисциплін найчастіше 

доводиться мати справу зі змішаними типами проектів. Важливим заходом є 

організація зовнішньої оцінки ефективності проекту, що дає змогу підвищити 

ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити власні зміни. В ігрових 

проектах, що мають характер змагання, може використовуватися бальна система. 

Важче оцінювати проміжні результати у творчих проектах. 

Короткочасні проекти використовую в межах одного уроку. Проекти 

середньої тривалості пропоную як залікові роботи в кінці певної теми. 

Довготривалі проекти виконують учні з високим рівнем навчальних досягнень на 

протязі, як мінімум, одного семестру. 

У 5-х класах рекомендовані короткострокові проекти: образотворче 

мистецтво – «Засоби виразності видів образотворчого мистецтва» (графіка, 

живопис, скульптура, архітектура, декоративне мистецтво); «Книжкова графіка» 

тощо.  

У 6-х класах короткострокові та середньострокові: образотворче мистецтво – 

«Анімалістика в різних видах образотворчого мистецтва»; «Пейзаж в різних видах 

образотворчого мистецтва»; «Натюрморт в різних видах образотворчого 

мистецтва»; «Портрет в різних видах образотворчого мистецтва»; «Побутовий 

жанр» тощо.  

У 7-х класах: образотворче мистецтво – 1 довгостроковий (колективний) 

«Архітектура»; 1 довгостроковий (індивідуальний) атестаційний (тема за вибором 

учня).  

У 9-х класах: художня культура – «Напрями музики масових жанрів – джаз, 

рок, диско, поп», «Видатні режисери світового кіно» тощо.  

У 10-х класах: художня культура – 1 довгостроковий (колективний) 

«Український народний одяг» тощо.  

У 11-х класах: художня культура – 1 довгостроковий (індивідуальний) 

атестаційний «Європейська художня культура» тощо.  

Важливим для створення проекту є вибір теми, при цьому треба 

враховувати: важливість і актуальність проблеми, зацікавленість учасників 

проекту, обґрунтованість практичного рішення.  

3. Ігрові технології навчання.  

Ще однією ефективною формою навчання є ділова гра. 

Види ігор: 

• Навчальні, тренувальні, узагальнюючі; 

• Пізнавальні, виховні, розвиваючі; 

• Репродуктивні, продуктивні, творчі. 
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Доказом необхідності та актуальності впровадження елементів гри та 

змагання в шкільний процес навчання є те, що більшість дітей та дорослих не 

виносять рутинної роботи. 

Високий ефект дають ділові ігри, спрямовані на розв’язання профільних 

задач. На різних етапах уроку я застосовую такі елементи гри: 

• «Розгадай кросворд»; 

• «Мозаїка»; 

• «Вияви фантазію». 

Засвоєння й закріплення матеріалу відбувається в кілька разів швидше, якщо 

використовується такий метод навчання, як ділова гра.  

4. Мультимедійні технології. 

Мультимедійні технології пов’язані із створенням мультимедіа-продуктів: 

електронних книг, енциклопедій, баз даних. У цих продуктах об’єднуються 

текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація.  

Сьогодні розроблені програми для підтримки навчання будь-якого предмету. 

Широко використовую контролюючі програми для проведення комп’ютерного 

тестування, яке підвищує мотиваційну складову набуття учнями нових знань. 

Практичний досвід використання систем тестування показав, що результати 

тестування стимулюють пізнавальну активність учнів. Перевагою тест-програм є 

абсолютна об’єктивність в оцінці знань. Тестування дозволяє перевірити весь 

обсяг знань з теми за короткий термін часу. Учні знаходяться у рівних умовах, 

високим є рівень надійності, об’єктивності. Але постійне використання 

тестування для контролю знань не є доцільним. Це призводить до того, що учні 

звикають до цієї форми контролю й через це не розвиваються. Крім того, тести не 

завжди враховують індивідуальні та психологічні якості учня. Тому тестування не 

може розглядатись як абсолютний, універсальний метод контролю. Поряд з 

тестуванням слід використовувати традиційні засоби контролю. 

Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу 

навчання, знаходження відповіді на запитання «Як навчати, як створили умови 

для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання». Як, залишаючись 

в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, 

досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними 

навичками саморозвитку особистості. Значною мірою цього можна досягти, 

використовуючи сучасні інноваційні технології.  

Використання методу проектів сприяє забезпеченню умов для розвитку 

індивідуальних здібностей та нахилів дитини, учить творчо мислити та 

інтелектуально вдосконалюватись. Він орієнтує учнів на самостійну, парну чи 

групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий 

підхід до вирішення певної проблеми. Учень навчається самостійно планувати, 

організовувати й контролювати свої знання та дії. 
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Розробка проекту починається з розробки орієнтовного тематичного плану 

та розробки змісту організації навчання учнів на кожному уроці в процесі 

виконання проекту і закінчується аналізом усієї діяльності. 

Особливої уваги заслуговує використання дослідницьких проектів. У свою 

чергу дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, 

визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, 

соціальної значущості. Вони мають бути підпорядковані логіці дослідника, мати 

відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, 

визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології 

дослідження, висунення гіпотез розв’язання проблеми й обґрунтування шляхів їх 

розв’язання.  

Наприклад, на уроках художньої культури у 9 класі при вивченні теми 

«Живопис. Основи кольорознавства» учням було запропоновано проект 

«Психологія кольору», який в подальшому (у 10 класі) був відтворений у науково-

дослідницькі роботи з секцій «Мистецтвознавство» та «Психологія» МАН 

України. (Додаток А: 1, 2)  

Проект є творчою роботою, але не всяка творча робота є проектом. Творча 

робота – більш вільний вид діяльності, ніж проектування. Він не передбачає такої 

чіткої структури в роботі.  

Виконання проектного завдання для школяра обов’язково повинне бути 

сполучене із самостійним розв’язанням проблеми й здійсненням обґрунтованого 

вибору з ряду альтернативних варіантів з наступною рефлексією. У цьому полягає 

принципова відмінність проекту від просто творчої роботи.  

Пошук шляхів формування інтелектуальної еліти майбутнього 

інформаційного суспільства через залучення учнів до науково-дослідницької 

творчості привернув мою увагу до методу проектів. 

Як керувати навчальною діяльністю, що пов’язана з науковою творчістю? 

Відомо, що процес продуктивного творення технологізується, тому сьогодні 

мають право на існування технології зовнішнього впливу на нього. 

Уперше я спробувала застосувати метод проектів для вирішення проблеми 

організації науково-дослідницької діяльності учнів Фастівської школи народної 

майстерності, а згодом – Фастівського ліцею-інтернату.  

Опрацьована технологія навчання школярів проектуванню науково-

дослідницьких робіт включає в себе багато відомих у педагогічній науці та 

практиці методів і прийомів (активні методи навчання, методи розвитку 

креативного мислення, розвиваючого і продуктивного навчання, прийоми 

системного аналізу, теорії вирішення винахідницьких задач), але в цілому це 

власна, оригінальна технологія, оскільки вона об’єднала відомі дидактичні та 

психологічні засади формування творчої особистості учня в певну систему. 

Задачі науково-дослідницької діяльності: 

• залучення учнів до наукової творчості; 

• створення умов для формування навичок проектної діяльності; 
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• розвиток критичного мислення; 

• підготовка учнів до Державної підсумкової атестації у формі 

захисту наукової роботи, участі у різноманітних наукових програмах та 

конкурсах, зокрема конкурсі-захисті наукових робіт МАН України. 

Теорія продуктивного навчання (метод проектів) – це особливий вид 

інтелектуальної діяльності, шлях задуму або спосіб планування, що пов’язує ідею 

з її втіленням. Це діяльність, яка сприяє розвитку творчих здібностей учня, 

перетворює його на суб’єкт педагогічного процесу; її наслідком є формування 

інтелектуального і пошукового досвіду, який є основою активної, творчої позиції 

людини при вирішенні будь-яких життєвих проблем. 

Під час проектної діяльності учні навчаються: 

• планувати свою роботу; 

• використовувати велику кількість джерел інформації; 

• самостійно відбирати і накопичувати матеріал; 

• аналізувати факти; 

• аргументувати думки; 

• приймати рішення; 

• встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, 

взаємодіяти один із одним; 

• оцінювати себе та інших; 

• презентувати створене перед аудиторією. 

Як навчитися проектній діяльності? Безумовно, під час самої діяльності. А 

як зробити її більш ефективною? Впевненість і успіх приходять тоді, коли 

володієш технологією цієї справи. 

В процесі організації науково-дослідницьких проектів я користувалася 

такими основними вимогами, які висуває проектна технологія: 

• наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми, 

завдання, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для його 

розв’язання (наприклад, дослідження історії, технології виготовлення, 

класифікації та художніх особливостей браслетів-фенічок); (Додаток Б) 

• практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 

результатів (наприклад, створення і художньо-графічне оформлення книги); 

(Додаток В) 

• самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів – 

почергова зміна видів діяльності учнів залежно від виконуваної роботи; 

• структурування змістової частини проекту (з указанням поетапних 

результатів); 

• використання дослідницьких методів: визначення проблеми 

досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв’язання, 
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обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз 

отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки. 

Реалізація методу проектів на практиці веде до зміни позиції вчителя. Із 

носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності 

своїх учнів. Змінюється психологічний клімат в класі, оскільки вчителю 

доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на 

різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет діяльності пошукового, 

дослідницького, творчого характеру.  

Інтегрований зміст, використання системи проектів – усе це дає змогу 

включити дітей у навчально-творчий процес «від ідеї до реалізації», що сприяє 

більш повному опануванню учнями художньо-естетичної картини світу. На основі 

методу проектів поєднуються пізнавальна і перетворювальна діяльність учнів, 

підвищується рівень засвоєння знань. Адже логіка побудови проектів ґрунтується 

на включенні учнів у всі етапи пошукової діяльності, що створює можливості для 

інтелектуального розвитку особистості, формування цілісної творчої 

індивідуальності. 

Цікавою формою використання методу проектів під час вивчення 

мистецьких дисциплін є використання міжпредметних зв’язків, обумовлені 

характером і змістом проекту. Наприклад, тему «Графіка. Книжкова та газетно-

журнальна графіка. Комп’ютерна графіка» можна поєднати з проведенням 

інтегрованих уроків (образотворче мистецтво та інформатика, художня культура, 

технології та українська мова), а також – з написанням інтегрованих науково-

дослідницьких проектів. (Додаток Г: 1, 2) 

Технологія виконання таких проектів передбачає ряд послідовних операцій: 

вибір проекту, аналіз матеріалів для виготовлення, економічна доцільність, 

визначення технології виготовлення. Обґрунтовуючи правильний вибір об’єкта 

проектування, учні не тільки використовують свої знання і життєвий досвід, а й 

вчаться чітко, красиво і правильно висловлювати свої думки, здійснювати 

розрахунок собівартості та якості потрібного матеріалу. Вони не тільки 

оволодівають основами економічних знань, а й вчаться правильно вибирати і 

використовувати потрібний для виконання творчого проекту матеріал. Ступінь 

творчості учнів при цьому дуже високий. 

У процесі викладання художньо-естетичних дисциплін можуть 

використовуватися і практично-орієнтовані проекти. Це проекти, в яких результат 

діяльності учасників чітко визначено з самого початку. Вони орієнтовані на 

соціальні інтереси учасників (розробка проекту декорування та оформлення 

класних кімнат та приміщень школи, втілення в життя проекту ландшафтного 

дизайну території школи тощо). Даний вид проекту потребує складної, чітко 

продуманої, але творчої діяльності його учасників з визначенням функцій 

кожного з них. Особливо важливими є якісна координація роботи у вигляді 

поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів 

упровадження їх у практику. 
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Як свідчить практика, заслуговує на увагу використання у різних класах в 

процесі вивчення мистецьких дисциплін так званих інформаційних проектів. 

Вони передбачають збір інформації про який-небудь об’єкт, явище, ознайомлення 

учасників проекту з цією інформацією, її аналіз, узагальнення фактів. Такі 

проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної 

корекції у ході роботи над ним.  

Структуру інформаційного проекту можна подати у такому вигляді:  

• мета проекту, його актуальність;  

• методи отримання інформації (літературні джерела, засоби масової 

інформації, бази даних, як правило, бесіди, інтерв’ю, анкетування тощо) та 

обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими 

фактами, аргументовані висновки);  

• результат (реферат, доповідь, повідомлення на уроці);  

• презентація (у вигляді публікації, презентації, науково-

дослідницької роботи). 

Інформаційні проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких 

проектів, їх модулем. 

У ході вибору тематики проекту варто користуватися такими підходами: 

приймати пропозиції фахівців, учителів з урахуванням навчальної ситуації зі 

свого предмета, інтересів і здібностей учнів; брати до уваги пропозиції учнів 

щодо тематики проектів за певним розділом. 

Отже, в основі методу проектів лежить креативність, уміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі й самостійно конструювати свої знання. 

Проект може не займати всі уроки повністю. Усе визначає вчитель: 

структурує кожний свій урок відповідно до логіки пізнавальної діяльності й 

тематики, передбаченої програмою навчання. Тому певні етапи роботи над 

проектом можуть займати лише частину уроку. Якщо задумано великий, 

розрахований на тривалий проміжок часу проект, то, швидше за все, треба 

говорити про проект у позаурочній діяльності. Зрозуміло, частина проекту 

тематично й за змістом прив’язана до програмного матеріалу, може виконуватися 

на уроках. Більше того, обговорення методів дослідження, а також результатів, 

включаючи проміжні, рекомендується проводити саме на уроках. 

Одним з найбільших ускладнень, що часто зустрічаються при застосуванні 

методу проектів є те, що вчителям не відразу стає зрозуміла ідея навчання через 

проектну діяльність. Багато хто виходить із того, що треба спочатку пройти всю 

програму, а потім мати спеціальний час на проект. Але іноді такого часу немає. У 

цьому випадку вчитель визначає ряд тем, які виносяться на самостійне вивчення в 

ході виконання проектів. Учні здійснюють пошук інформації зі своєї проблеми й 

у ході вироблення рішення самостійно освоюють ряд тем навчальної програми. 

Це відбувається нібито поволі, у ході практичної діяльності. Учитель – лише 

консультант. Однак досвід застосування такого підходу показує, що він може 

нести в собі небезпеку теоретичних вад у знаннях учнів, якщо не передбачається 
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час на узагальнення й контроль самостійно пройдених тем. Якщо у випадку, коли 

ряд тем виноситься на самостійне вивчення в ході виконання проекту, не можна 

закінчувати курс лише захистом проектного завдання, обов’язково треба 

відводити час на узагальнювальне теоретичне заняття. 

Проектна діяльність на уроках мистецьких дисциплін дозволяє учням 

зрозуміти зміст предмета, розкрити як теоретичні, так і практичні проблеми 

курсу. Школярі беруть участь у різних видах діяльності: ігровій, навчально-

пізнавальній, ціннісно-орієнтаційній, предметно-перетворювальній, трудовій, 

соціально-комунікативній. 

Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і критичного 

мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами 

проектної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння 

здійснювати аналіз та оцінку виконаної роботи, свідомо обирати ті чи інші 

техніки виконання роботи, технічні засоби; уміння проводити аналіз і оцінку 

процесу й результату праці. 
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Додаток А.1 

Фрагменти науково-дослідницької роботи «Вплив кольору на 
життєдіяльність людини» (секція мистецтвознавство) 

Психологічний вплив кольорів 
Опрацювавши наукову та практичну літературу з даного питання, я 

систематизувала асоціативні значення кольорів та класифікувала їх за 

психологічним впливом на людину. 

Також провела спостереження про вплив кольору на характер дівчини, 

спостерігаючи за характером та настроєм своїх подруг, однокласниць, в одязі 

яких переважали відтінки одного кольору. І ось що з цього вийшло. 

«Фіолетова» 

Така дівчина сприймає життя як маскарад. Вона може взяти і несподівано 

заявитися в гості без попередження, лякаючи сусідів радісними вигуками. Вона 

може несподівано поїхати до Лбвова на позичені гроші і лише тому, що уві сні 
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напередодні їй приснився Високий замок. І це ще не все. Вона заразливо сміється, 

уміє підтримувати необхідний емоційний настрій в своєму оточенні. Також 

любить відвідувати театр, оскільки впевнена, що зіграла б роль значно краще, 

багатше, яскравіше, ніж професійна актриса. Граціозна і приваблива, бадьора і 

вельми енергійна, вдумлива і імпульсна, оптимістична і пригнічена, соромлива і 

розкріпачена — іноді навіть важко визначити, хто ж вона насправді. Проте емоції 

така дівчина тримає під контролем, але й допоможе позбутися будь-яких проблем 

пов’язаних з розхитаними нервами. 

«Синя» 

Ця дівчина завжди дотримується порядку. Вона відповідальна, розумна, 

стримана, справляється з наймонотоннішим і нудним завданням. Вона для себе 

назавжди з’ясувала, «що таке добре і що таке погано», тому не терпить, коли хто-

небудь робить замах на її особистий простір. Але все-таки вона здатна 

переживати почуття. Хоча свій внутрішній світ зберігає в недоторканності. У її 

житті превалюють цінності, з якими вона ні з ким не бажає ділитися.  

«Червона» 

Вона не дозволяє собі виглядати погано. Але як би шикарно не одягалася, її 

кроки завжди нагадуватимуть армійський марш. Вона сильна особа, енергійна, 

активна, розторопна в практичних справах. Звичайно вона лідер в своєму 

оточенні. Її висока працездатність і заповзятливість стимулюються бажанням 

бути найкращою. Правда, творчою особою її не назвеш, вона, як правило, не 

здібна до генерації власних ідей. Зате — дуже кмітлива і знає, як їх можна 

привласнити. Від друзів така дівчина вимагає не меншої відповідальності, ніж від 

себе.  

«Сіра» 

Дівчата всі, зрозуміло, люблять мріяти, але вона, мабуть, більше всіх. Ця 

дівчина уперто не хоче сприймати дійсність, живе мріями або минулим. Вона не 

прагне бути відмінницею, але це не значить, що вона погано вчиться. У знанні тих 

предметів, які їй подобаються, вона ідеальна. Інколи розраховує на турботу із 

сторони і приймає її як належне. Тому, прямуючи до неї в гості, не забудьте 

прихопити з собою що-небудь їстівне або не соромтеся самостійно поритися в її 

холодильнику і приготувати щось на швидку руку. Вона заперечувати не буде. 

Така дівчина намагається виглядати пристойно, але вона ніколи нічого не 

викидає! Складування «раритетів» — її хобі, і вона впевнена, що наступить такий 

момент, коли все це їй знадобиться. 

«Коричнева» 

Ця пані земна дівчина. Прагматизм, відчуття здорового глузду підказують 

їй, що без стабільного добробуту прожити це життя ну ніяк неможливо. 

Одягається вона із смаком, але не по моді, а в такий одяг, в якому їй зручно. В 

колективі вона поводиться, на думку більшості, трохи дивно. Її відрізняє 

неприступний, точніше, відчужений вигляд. З однокласниками не дуже 

зближується, поводиться стримано і дипломатично, розмовляє рідко. Її можуть не 
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любити, але завжди поважають. Вчиться вона добре, любить отримувати 

найкращі оцінки. Завжди вміє і любить розподіляти обов’язки в колективі. 

«Рожева» 

Коли говорять, що дівоча жалість безмежна, то це явно говорять про неї. В 

схильності до самопожертвувань і умінні брати на себе чужі турботи вона 

неперевершена. Всі її подруги готові поділитися з нею своїми проблемами. Вона 

зрозуміє, пробачить, зігріє, утішить, поверне до життя... Ось тільки в свій арсенал 

достоїнств їй треба додати ще пару якостей — обзавестися власною думкою і 

навчитися говорити слово «ні». Таку дівчину в колективі люблять. Вона не плете 

інтриг, не здатна на відверту зраду, а головне — не мітить не тільки в лідери, але 

навіть в фаворитки. Вона завжди миролюбна і чутлива. 

«Зелена» 

Ця дівчина гармонійна у всьому. Вона завжди чудово виглядає і одягає 

супермодний одяг. Вона любить природу і при нагоді обожнює копатися в землі і 

вирощувати квіти. Вона самостійно шиє одяг, винаходить рецепти, із 

задоволенням вишиває і в’яже... У навчанні являє собою зразок, створюється таке 

враження, що у неї в добі не 24 години, а набагато більше. Вона знає, чого хоче, і, 

як правило, добивається своєї мети. Також така дівчина налаштована на 

отримання від життя всіх радощів і задоволень. Гурманка, естет, щонайменший 

дискомфорт здатний повергнути її в стан апатії.  

«Жовта» 

Таку дівчину можна пізнати по записнику, куди вона заносить свої фантазії 

і геніальні ідеї. Одягається ні модно, ні зручно, власному смаку не довіряє, а якщо 

чесно, просто не розуміє, що це таке: «бути стильною, модною, елегантною». 

Вона особа творча, генератор ідей. В господарському відношенні вона найбільш 

непристосована. Але ця дівчина волелюбна. І в цьому вона непоправна. Живе під 

девізом: «завжди рухатися вперед, не застрявати на проблемах і активно будувати 

своє життя!» 

Класифікація кольорів за їх психологічним впливом на людину 
Теплі кольори Стимулюючі, сприяють 

збудженню і 

подразненню 

червоний – вольовий, 

життєстверджуючий; оранжевий – теплий, 

затишний;  

жовтий – контактуючий, променистий  

Холодні кольори Дезинтегруючі, що 

заспокоюють, 

приглушують 

роздратування 

фіолетовий – поглиблений, важкий;  

синій – підкреслює дистанцію;  

світло-синій – відводить в простір, 

направляючий;  

синьо-зелений – підкреслює рух, 

мінливість.  

Теплі темні 

коричневі 

Стабілізують 

роздратування, діють 

мляво, інертно 

охристий – пом’якшує роздратування;  

коричневий, землистий – стабілізуючий;  

темно-коричневий – пом’якшує 

збудливість  
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Холодні темні 

кольори 

Ізолюючі і пригнічуючі 

роздратування 

темно-сірі, чорно-сині, зелено-сині  

 

Пастельні 

кольори 

Приглушують чисті 

кольори 

рожевий – ніжний, справляючий враження 

деякої таємничості;  

ліловий – замкнутий, ізольований;  

пастельно-зелений – ласкавий, м’який;  

сірувато-голубий – стриманий  

Статичні 

кольори 

Здатні врівноважити, 

заспокоїти, відвернути 

від інших збудливих 

кольорів 

зелений – вимогливий, освіжаючий;  

оливковий – заспокійливий, 

пом’якшувальний;  

жовто-зелений – оновлюючий, 

розкріпачує;  

пурпурний – вишуканий, претензійний 

Кольори глухих 

тонів 

 сірі – не викликають роздратування; білий 

–гасить роздратування; чорний – 

допомагає зосередитися 

Чи задумувалися ви про вплив кольору на сприйняття нас оточуючими, на 

настрій, і, можливо, навіть на наше життя?  

Чорний — вважається кольором небуття, завершенням життя, песимізму і 

негативізму. В той же час, чорний — вважається магнетичним, адже притягує 

увагу, відноситься до «стильних» кольорів і має титул «короля елегантності».  

Білий колір асоціюється з хмарами, снігом і символізує вічність і чистоту. І 

якщо ви хочете постати в образі особливої безневинної особи, котра дотримується 

винятково принципів моралі, то цей колір для вас.  

Червоний — колір крові, а тому символізує силу життя, енергію, 

активність. Крім того, він гіпнотизує і збуджує.  

Зелений — колір природи. При спогаді про нього відчуваєш запах лісу, 

літа, трави. Він викликає почуття гармонії з навколишнім світом, життєлюбства і 

вважається емоційно позитивним. Тому доречний завжди і скрізь, у будь-якій 

компанії і будь-якій ситуації.  

Синій колір створює дистанцію, ви робите враження людини стриманої і 

серйозної. Слово «сірий» говорить саме за себе і давно вже вживається в 

переносному значенні. Він нейтральний, «безбарвний» і нецікавий, хоча не так 

давно був дуже модний.  

Фіолетовий колір вважається загадковим, фатальним і інтелектуальним. 

Він, з одного боку, лякає, з іншого ж — притягує, заворожує, але створює 

дистанцію.  

Жовтий і жовтогарячий — нагадують про море і сонце, про яскраві 

квіткові галявини і створюють веселий, безтурботний настрій. Це — кращий колір 

для відпочинку, розваг і походів по клубах, в гості до друзів.  

Вибір кольору та вік 
В даному дослідженні брали участь 100 чоловік різного віку та статі. 

Предметом дослідження був колірний тест Люшера.  
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Кожній людині пропонувалося подивитися на восьмиколірну таблицю 

тесту Люшера і визначити послідовність кольорів, яким віддається перевага, — 

від кольору, що найбільш сподобався до найменш привабливого на її погляд. 

При цьому тест встановив, що молоді люди, особливо у віці до 25 років, в 

своїй більшості віддають перевагу червоному кольору. Чим старше люди, тим 

більше їм подобаються темні, приглушені колірні тони.  

В колірному тесті літні люди віддають перевагу пригніченим тонам 

(сірому, коричневому, темно-зеленому), відхиляють активні кольори, червоний і 

жовтий. Невеликий процент літніх людей, що вибирають як улюблені кольори 

червоний і жовтий, і почувають себе молодими. Інколи пригнічені тони 

вибираються біологічно молодими людьми, які через свою поведінку і спосіб 

життя дуже рано справляють враження старих, які втратили свою свіжість і 

невимушеність. 

Молодь у віці до 20 років на восьмиколірній таблиці ставить червоний 

колір як на перше, так і на друге місце на 6% частіше, ніж дорослі. Люди у віці від 

20 до 29 років червоний ставлять на перше місце на 4% частіше, ніж люди 

середнього віку. Люди від 60 до 70 років ставлять червоний колір на перше місце 

на 6% рідше. Одночасно вони на 3% населення віддають перевагу синьому 

(прагнення до спокою) і на 5% відкидають, перш за все, жовтий (заклопотаність).  

Розподіл вибору кольору в залежності від віку 

Рейтинг кольорів (вік 10-25 років)

5,4

6,1

4,6

3,7

4,1

3,5

5,7

2,9

7

6

5

4

3

2

1

8

 

Рейтинг кольорів (вік 26-45 років)

8

7

6

5

4

3

2

1

6,2

4,4

5,2

3,4

2,8

5

6,2

2,8
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Рейтинг кольорів (вік 46-65 років)

8

7

6

5

4

3

2

5,8

3,2

3,8 3,8

6

3,6

4,2

5,6

1

 
Статистичні дані показують, що 31% нижніх верств населення, як і 

дошкільники, віддають перевагу фіолетовому і жовтому (навіюваність і 

готовність до збуджень), тобто ставлять їх на перше місце, тоді як серед вищих 

шарів фіолетовий і жовтий ставлять на перше місце тільки 17%. Разом з цією 

підвищеною схильністю до зосередженості на зовнішніх предметах нижніх шарів, 

їх схильність до зосередженості на самому собі, про яку можна судити на підставі 

вибору на перше місце синього і зеленого, на 8% нижче. Вищі шари відхилюють 

фіолетовий на 6% частіше, ніж нижні, що по оцінній таблиці означає 

«диференціацію, критичне збереження дистанції». Синій (прагнення до спокою) у 

вищих шарів обирається на 8% частіше, ніж у низьких.  

 Але психологи не завжди використовують кольоровий тест Люшера, бо він 

дуже ситуативний. Тобто, навіть для однієї людини уподобання можуть 

змінюватися часто. Для виведення закономірностей, потрібна дуже велика 

вибірка. Тобто, якщо опитати тисячу людей різного віку, та ще як мінімум разів 

по кілька у різний час, то, можливо, якісь закономірності і можна вивести. 

Додаток А.2 

Фрагменти науково-дослідницької роботи «Психологія кольору»  
(секція психологія) 

Опрацювавши наукову літературу та розглянувши різні аспекти 

взаємозв’язку кольору і психіки людини, я вирішила в своїй роботі описати 

лікувальні властивості кольорів, провівши ряд спостережень та порівнянь щодо 

особливостей сприйняття і відношення до кольору, та скласти таблицю «Лікар-

колір».  

Таблиця «Лікар-колір» 
 Кольори веселки 

Захворювання, 
недуги,  
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Головний біль    +   + 

Застуда      +   

Запальний процес +       

Виснаження + + +     

Стрес    +    

Підвищений тиск      +  

Гармонізація організму    +    

Занижений тиск +       

Болі в спині   + +    

Брак життєвої енергії  +      

Меланхолія +       

Антисептична дія     +   

Низький гемоглобін в 

крові 
+       

Непосидючість   +     

Знервованість     +   

Захворювання органів 

травлення 
  +     

Жаропонижаючий 

вплив 
    +   

Укріплення імунітету      +  

Зарядження 

натхненням 
      + 

Зняття напруги    +    

Нормалізація сну      +  

Серцевий біль    +    

Збудження     + + + 

Хвороби мозку    +    

В медицині колір використовується вже давно. Ніякої містики, лише 

перевірена формулами фізика. З погляду цієї науки, колір — це електромагнітна 

хвиля певної довжини, яка викликає в клітках організму якісь зміни. Головне — 

зрозуміти, який колір показаний при тих або інших проблемах. 

З метою більш ефективної реалізації моєї роботи було проведено 

дослідження психофізіологічного впливу кольору на людину, зокрема – 

оранжево-червоного та темно-синього.  

Дослідницько-експериментальна робота проводилась на базі Фастівського 

ліцею-інтернату Київської області. В даному дослідженні брали участь 24 учні 10-

го класу. Медсестра ліцею допомагала під час експерименту. 

До і після експерименту медсестра зміряла пульс, тиск крові і частоту 

дихання учнів. Спочатку учням на декілька хвилин було показано оранжево-

червоний колір тесту Люшера. При розгляді оранжево-червоного кольору їхні 

вегетативні фізичні функції підвищилися. Коли ж учням був показаний темно-

синій колір тесту Люшера, їх нервова система зреагувала зворотним чином. 
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Наступало заспокоєння. Пульс ставав спокійнішим, тиск крові знижувався, а 

дихання сповільнювалося.  

Результати експерименту при розгляді оранжево-червоного  
та темно-синього кольорів тесту Люшера 

До проведення 
експерименту 

Після розгляду 
оранжево-червоного 

кольору 

Після розгляду 
темно-синього 

кольору 
№ 

Список учнів 
10-А кл. 

Пульс Тиск Пульс Тиск Пульс Тиск 

1. Анастасія Б. 64 100/50 72 100/55 70 95/50 

2. Віра Б. 70 95/50 74 100/55 72 100/50 

3. Іванна Б. 74 105/70 76 110/70 74 105/70 

4. Анатолій В. 72 100/60 80 105/65 76 105/60 

5. Юлія Г. 78 100/60 82 110/65 80 105/60 

6. Галина Г. 80 105/70 82 105/75 80 100/70 

7. Іван К. 74 95/65 80 100/70 76 95/65 

8. Надія К. 76 100/65 84 105/70 78 100/65 

9. Микола К. 68 90/60 74 95/60 70 95/60 

10. Марина К. 78 105/60 80 105/65 78 105/60 

11. Олег Л. 84 110/70 88 115/70 86 110/65 

12. Ольга Л. 82 100/60 86 110/65 82 105/60 

13. Максим М. 80 105/60 84 110/65 84 105/60 

14. Анна М. 68 95/65 74 100/60 72 95/60 

15. Анастасія О. 70 90/45 72 100/50 72 95/50 

16. Микола П. 74 110/70 80 120/80 78 120/70 

17. Дмитро С. 78 110/70 84 115/75 80 115/70 

18. Андрій С. 76 105/70 80 110/75 78 105/70 

19. Алла Т. 82 110/60 84 115/65 80 115/60 

20. Андрій У. 80 105/65 86 110/70 82 110/65 

21. Володимир Ц. 80 110/75 82 110/80 80 110/75 

22. Іван Ф. 66 90/60 70 100/65 68 100/60 

23. Дарія Ш. 68 95/60 72 100/70 70 100/65 

24. Вікторія Ю. 70 100/65 74 105/70 72 105/65 

Аналіз даного дослідження показує, що колір неоднозначно впливає на 

людей і поведінку, стосунки між людьми, настрій людини... тощо. Також було 

підтверджено, що колірний тест Люшера може дати повний аналіз внутрішнього 

стану людини.  

Такий комплексний підхід до теми дослідження дозволяє значно 

розширити уявлення про чинники і механізми колірних переваг в житті людини.  

Дане дослідження доводить, що в залежності від того, який хто визначає 

для себе прийнятним колір, в який час, рівень неприязні до інших кольорів, 

психолог може судити, про темперамент цієї людини, взаємовідносини з іншими 

людьми, її місце в колективі.  
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Додаток Б 

Фрагменти науково-дослідницької роботи «Браслет дружби: історія, 
технологія, класифікація, художні особливості» (секція мистецтвознавство) 

Поширення фенічок в Україні 
Дуже багато хто вважає, що фенічки в нашій країні вперше з’явилися в 60-70 

роках XX ст., у зв’язку з розквітом масового руху хіпі. Це не зовсім так. Дійсно, 

вітчизняні хіпі були активними популяризаторами ідеї фенічок, завдяки їм 

фенічки широко поширилися.  

Існує версія, що початковими 

виробниками фенічок були не хіпі, а люди, 

які іменували себе енергетами. Енергети — 

це екстрасенси, що працюють з різними 

нетрадиційними видами енергії: космічної, 

біологічної, ментальної тощо. Задовго до 

появи хіпі в нашій країні певна частина 

енергетів почала займатися дослідженнями в галузі впливу різних кольорів 

сонячного спектру на людину — його настрій, самопочуття (як психологічне, так і 

фізіологічне), і навіть — на його риси характеру і долю в цілому. Свої дослідження 

енергети проводили підпільно — в умовах тодішнього Радянського Союзу, тому що 

за подібне антинаукове висловлювання впевнено можна було потрапити до в’язниці. 

Але саме енергети стали першими плести бісерні фенічки, комбінуючи різні кольори 

в певних пропорціях, з метою посилення позитивних моментів в особистості людини 

або її долі (підкачка позитивної енергії) і ослаблення негативних компонентів (зняття 

негативної енергії). Подібні фенічки плелися строго індивідуально, для конкретної 

людини. Таким чином, стає зрозуміло: багато що у відношенні до фенічок хіпі 

перейняли у енергетів (що фенічка плететься для конкретної людини, що фенічку 

потрібно «заряджати» любов’ю і т.п.).  

Але повернемося до наших історичних витоків. Взагалі історія плетених 

бісерних прикрас веде початок з давнини. Народні вироби з бісеру — чудова 

сторінка національної культури багатьох народів. У художніх виробах, 

різноманітних за формою, орнаментальними мотивами, колоритом, розкривається 

неповторний талант народу. Далеких предків сучасних фенічок можна зустріти 

практично в усіх народних культурах. Серед візерунків перевага віддається 

геометричним орнаментам. Як правило, вони будуються на основі трикутників, 

ромбів і квадратів. 

На території нашої країни вироби з бісеру були відомі в народів, що 

населяли її ще в VI-V ст. до н.е. Вже тоді скіфи і сармати прикрашали бісером 

одяг і взуття, предмети жіночого туалету, а на початку нашої ери — давні 

слов’яни. За часів Київської Русі IX-XII ст. жінки і діти носили прикраси у вигляді 

скляних бус і браслетів різної форми і кольору.  

В Україні наприкінці XIX ст. прикраси з бісеру стають дуже популярними, 

особливо у населення Карпат та прилеглих до них передгірських районів.  
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Виготовленні з бісеру вироби мали притаманні лише їм орнамент, колорит, 

місцеві назви. На відміну від селянських прикрас Росії, винизаних з великого 

бісеру, українські прикраси нанизували з дуже дрібного круглого бісеру, який 

завозили з Чехії. Яскраві бісеринки («пацьорки» або «коралики» — на 

Прикарпатті, «цятки» — на Буковині, «дьондятка» — на Закарпатті та ін.) 

нанизували на міцну шовкову нитку чи кінську волосінь і переплітали між собою, 

складаючи яскравий рисунок геометричного орнаменту з чергуванням ромбів, 

хрестиків, цяток, рівних або ламаних ліній, дуже близький до орнаментальних 

мотивів вишивок і тканих виробів. Згодом у деяких районах з’явилися рослинні 

орнаменти зі стилізованих квіточок, гілок та листочків.  

Прикрасами з бісеру в Україні оздоблювали головні убори, вплітали в коси, 

носили їх на шиї, руках, грудях. Носили прикраси по-різному: в одних селах 

тільки жінки, в інших — і молодиці, і дівчата; одягали їх кожен день або тільки в 

свята; ними прикрашали чоловічі капелюхи, дівочі весільні головні убори. 

Найпоширенішими були шийні та нагрудні жіночі прикраси у вигляді вузеньких 

смужок, плескатих ланцюжків та заокруглених ажурних комірців. Але й наручні 

жіночі прикраси мали місце у доробку українського жіноцтва. Вони 

виготовлялися за тією ж технологією, що й шийні прикраси. 

Різноманітні назви прикрас виникли залежно від способів їх виготовлення, 

орнаментальних мотивів, місцях, яке займав цей виріб в одязі, тощо. Від техніки 

виготовлення прикрас походять назви: силянка, силєнка, силка, сильованка (від 

«силити», «насилувати», тобто «низати», «нанизувати»); плетінка, плетянка, 

плетеник, монисто плетене, тканий ґердан; від форми вічок — решітка, ліхтарик. 

Назви «рядки», «пупчики», «ружки», «очка» походять від назв орнаментальних 

мотивів; «крайка», «драбинка» — від назв частин одягу або предметів побуту; 

«ліци», «шлейки» — від назв ремінної кінської упряжі, яка складалася з двох 

з’єднаних ремінців тощо.  

Народні художні вироби з бісеру XIX – першої половини ХХ ст. 

відзначаються традиційністю технологічних засад та високим художнім рівнем. З 

огляду на багатство регіональних особливостей та яскраві декоративні якості 

бісерних виробів українців, народні прикраси з бісеру становлять вагоме 

мистецьке явище, що має перспективу розвитку.  

Бісерні прикраси відігравали роль оберегів – боронили від «злого ока». Тобто 

орнамент виконував не тільки естетичну, але 

й оберегову функцію, захищаючи 

господарку від злих духів, хвороб та ін. Тому 

і сучасна фенічка — не просто прикраса, 

вона несе певне смислове навантаження. 

Можна з впевненістю сказати, що 

походження фенічок в Україні бере свій 

початок не лише від субкультури хіпі, а й з 

народних традицій. 
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Погляди молоді на походження та використання браслетів дружби 
Варто зауважити, що фенічки також поширені серед людей, які часом не мають 

до хіпі (та інших «неформальних» субкультур) ніякого відношення. За останні 8-10 

років поширення цих аксесуарів поступово почало розповсюджуватися серед 

звичайних людей, які не належать до тієї чи іншої субкультури. З’явилися люди, які 

дали фенічками нове життя. На зап’ястях простих людей браслети дружби стали 

прикрашати, а не символізувати. У 2010-2011 роках приблизно кожна двадцята 

людина в розвинених країнах пробувала плетіння фенічок або продовжує робити це до 

цих пір. 

Щоб дізнатися про погляди молоді щодо об’єкту дослідження, нами було 

проведено опитування. У дослідженні брали участь 100 учнів 8-11 класів 

Фастівського ліцею-інтернату. Кожен учень відповідав на 10 запитань, тим самим 

показуючи, що йому відомо про браслети-фенічки.  

Проведення опитування: 
1. Чи знаєте Ви, що таке «Браслет дружби»? 

а) кайдани; 

б) фенічка (наручний виріб з бісеру, стрічок, ниток тощо); 

в) власноручний виріб, що одягаються другові на руку. 

2. Чи знаєте Ви, що таке «фенічка»? 

 а) браслет дружби; 

 б) браслет удачі; 

 в) браслет кохання. 

3. Чи носите Ви фенічки? 

 а) так; 

 б) ні; 

 в) не знаю. 

4. Чи плетете Ви фенічки? 

 а) так; 

 б) ні; 

 в) хочу навчитися. 

5. Як Ви вважаєте: з чого плетуть фенічки? 

 а) з ниток; 

 б) з конопель; 

 в) з бісеру. 

6. На вашу думку: для чого носять фенічки? 

 а) як символ дружби; 

 б) для прикраси; 

 в) щоб відлякувати нечисту силу. 

7. В яких роках були популярні «браслети дружби»? 

а) 60-ті роки ХХ ст.; 

б) початок ХХІ ст.; 

в) кінець ХVIII ст. 
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8. Завдяки кому стала популярна фенічка? 

а) сучасним тинейджерам; 

б) субкультурі хіпі; 

в) готичній субкультурі. 

9. Чи вважаєте Ви фенічку витвором мистецтва? 

а) так; 

б) ні; 

в) лише деякі з них. 

10. Як Ви ставитесь до фенічки? 

а) позитивно; 

б) нейтрально; 

в) негативно. 

 Результати опитування: 
№ запитання/ варіант 

відповіді 

А/ 

% 

Б/ 

% 

В/ 

% 

1 2 43 55 

2 76 20 4 

3 63 27 10 

4 52 20 28 

5 77 8 15 

6 59 32 9 

7 44 38 18 

8 15 82 3 

9 56 11 33 

10 63 31 6 

Отже, опитування показало, що більшість учнів носить або плете фенічки. 

55% опитаних вважає, що фенічки плетуться лише з ниток; 44% вважає, що 

фенічки найпопулярнішими були у 60-х роках ХХ століття; більша частина 

позитивно ставиться до виготовлення браслетів дружби та їх застосування як 

прикраси, і лише 6% — негативно. 

Додаток В 

Фрагменти науково-дослідницької роботи «Художньо-графічне оформлення 
збірки юних літераторів «Політ душі»  

(секція мистецтвознавство) 
Книга була і залишається скарбницею мудрості. Як вчитель і наставник 

книга знайомить нас з надбаннями людського розуму, допомагає вирішувати 

філософські проблеми буття. 

Без майстерного художнього оформлення раніше, а тим паче зараз, в умовах 

високих техніко-графічних можливостей, не можна уявити собі гарну книжку. 

Саме художнє оформлення — ось, що спочатку привертає увагу людини. 

Починаючи створювати книгу, потрібно, по-перше, мати надію отримати 

справжній витвір мистецтва, а, по-друге, полегшити процес передачі змісту книги 

читачу. 
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Мета даної роботи полягає в створенні художньо-графічного оформлення 

літературної збірки «Політ душі», та у виявленні тенденцій загального уявлення, 

як зробити літературне видання прийнятним з погляду поліграфічних вимог і 

привабливим на вигляд. 

Об’єктом дослідження 

даної роботи є художньо-

графічне оформлення книги, 

головним чином книжкові 

ілюстрації, створені для 

літературної збірки «Політ 

душі», а також усі деталі 

книги, зовнішнє та внутрішнє 

оформленням, складові 

елементи. 

Предметом нашого 

дослідження є основні тенденції в українській графіці, стилістика графічних 

творів майстрів та наявні у них риси єдності. А також і власні графічні роботи, що 

стали ілюстративним матеріалом для дизайну книги «Політ душі».  

Обираючи цю тему, ми ставимо перед 

собою такі завдання: 

• дослідити основні риси, які 

притаманні українській книжковій графіці;  

• зробити короткий огляд художньо-

графічного оформлення літературного 

видання;  

• розкрити власний ілюстративний 

доробок та елементи дизайну літературної 

збірки 

«Політ 

душі». 

Акт

уальність 
теми. 

Створення і художньо-графічне оформлення 

книги є одним з найважливіших завдань в 

українському мистецтві на сучасному етапі 

його розвитку. Ця відповідальна робота 

передбачає не тільки додрукарську підготовку 

книги, але й її дизайн. Необхідно також 

переосмислити і ті мистецькі явища, доля яких 

на перший погляд є відносно благополучною. 

До таких явищ належить зокрема книжкова 
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графіка. Адже з розквітом графіки тісно пов’язаний і процес відродження 

мистецтва книги.  

Але найактуальнішим в моїй роботи є те, що мрія може стати реальністю — 

мрія долучитися до художньо-технічного проектування книги, створення 

проектованого об’єкту у відповідності 

потребам людини, як утилітарним, так і 

естетичним; мрія учителів ліцею випустити 

літературну збірку найкращих творів учнів та 

випускників школи, і своєю працею я 

допомогла здійснитися цій мрії. 

Методологічною основою науково-

дослідницької роботи послужили принципи 

системності та історизму, які передбачають 

комплексне, проблемно-мистецтвознавче 

дослідження художніх творів українських 

графіків. Художньо-графічне оформлення 

літературних видань розглядаються з 

урахуванням не лише поліграфічних вимог, а 

й художньо-естетичного забарвлення. Було 

використано аналітично-описовий, 

порівняльний, а також практичний методи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що книжкова графіка в 

цілому та художньо-графічне оформлення збірки «Політ душі» зокрема 

розглядаються як етапи єдиного художнього явища. На противагу багатьом рокам 

шкільної історії мого навчального закладу — це перший практичний досвід 

дизайну та оформлення літературного видання. 

Практичне значення роботи. Результати дослідження, фактичний та 

ілюстративний матеріал 

можуть бути використані 

як зразок в процесі 

створення літературної 

збірки учнів навчальних 

закладів, написання 

учнівських творів та 

поезій, у науковій і 

педагогічній діяльності 

мистецтвознавців, 

філологів. Вони можуть 

знадобитися 

працівникам художніх та літературних музеїв, учителям інформатики, 

образотворчого мистецтва та української мови і літератури. Ілюстративний 

матеріал може бути використаний у творчих пошуках художників графіки. 
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Власний літературна збірка школи стане потужним засобом у поліпшенні рівня 

знань учнів, фахової майстерності вчителів і ефективності освіти в цілому. 

Додаток Г.1 

Фрагменти науково-дослідницької роботи «Верстка збірки юних літераторів 
«Політ душі» в QuarkXpress» (секція мультимедійні системи, комп’ютерна 

графіка, ігрові програми) 
Елементи книги 

КОЛОНЦИФРА 

Колонцифра не повинна впадати в очі; її потрібно набирати цифрами 

основного шрифту книги, не жирним і не курсивом, і ставити або зверху або знизу 

сторінки посередині або у зовнішнього краю. 

Для того щоб в QuarkXPress встановити 

колонцифру на шаблонній сторінці, потрібно 

створити текстовий блок в тому місці, де буде 

знаходитися колонцифра, і ввести за допомогою 

комбінації клавіш Ctrl + 3 змінний номер 

сторінки. 

Колонцифру книги «Політ душі» 

розміщено знизу біля зовнішнього краю.  

КОЛОНТИТУЛ 

Колонтитули приносять велике 

полегшення тому, хто читає, і в той же час 

прикрашають сторінку. Звичайно добре 

вдаються колонтитули, якщо вони 

відокремлені від тексту тонкою межею на 

відстані, трохи більшому, ніж кегель основного шрифту книги. 

На початку розділів або статей колонтитул ставити не потрібно з міркувань 

естетичних, але в цих випадках він і логічно не 

потрібен. 

Колонтитул літературної збірки «Політ 

душі» оздоблено елементом рисунка у форматі 

EPS, який відповідає назві та змісту книги.  

АНОТАЦІЯ  

Анотація друкується на звороті 

титульного листа або на суперобкладинці. В 

ній вміщено коротку характеристику твору чи 

видання, що дає уяву про його тематичний 

зміст, читацьке призначення або інші 

особливості.  

Анотацію збірки «Політ душі» виконано 

за стандартним зразком.  

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ 
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Завдання дизайнера-верстальника — красиво виділити головний заголовок і 

скористатися рештою тексту, як декоративним матеріалом; всіляко уникати 

непотрібного розбиття і пам’ятати, що титул виходить тим більше невдалим, ніж 

більше пропусків між буквами в рядках ти зробиш. 

Композиція титулу — важке завдання 

для верстальника книги, і звичайно останній 

ховається за художника, замовляючи йому 

малюнок вихідного листа і обкладинки. 

Титульна сторінка книги «Політ душі» є 

графічним відображенням обкладинки книги, 

але в чорно-білому варіанті. 

ШМУЦТИТУЛ 

Передтитульний лист або шмуцтитул, з 

одного боку, зберігає титульний лист від 

псування, з іншою — надає книзі урочистого 

вигляду. Застосовувати його потрібно завжди, 

крім тонких брошур, позначаючи на ньому 

автора і головний заголовок книги 

(прописними буквами). Витрата паперу 

нікчемна, а зовнішність книги виграє багато.  

ОБКЛАДИНКА 

Все те, що сказано про титульний лист, потрібно сказати і про обкладинку 

або видавничу палітурку; крім того, необхідно мати на увазі, що часто від краси 

зовнішності книги залежить, чи її купуватимуть або байдуже пройдуть мимо.  

Якщо в композиції тексту книги потрібно було прагнути до спокою і 

зручностей для ока читача, то в обкладинці потрібно, навпаки, всіляко прагнути 

привернути увагу до книги. Звичайно, з цього не виходить, що текст на 

обкладинці повинен бути химерним по малюнку і погано розбірливим. 

Обкладинка збірки «Політ душі» відображає загальний настрій книги і 

відповідає назві книги. Обкладинка виконана в Adobe PhotoShop і у форматі TIFF 

передана на кольороподіл та фотовивід пластин для друку. 

Додаток Г.2 

Фрагменти науково-дослідницької роботи «Календар як засіб зображальної 
журналістики» (секція журналістика) 

Яким же повинен бути подарунковий календар, щоб його не поклали в 

«довгий ящик»? Що потрібно, щоб він «прижився» на робочому місці, став 

корисною прикрасою на роботі і вдома? Добре продуманий і виконаний календар-

сувенір з успіхом замінить собою візитку особи, подарунок друзям та родичам. 

Такі календарі більш практичні в порівнянні з традиційними календарями. 

Для того, щоб втілити наш задум щодо створення календаря-сувеніра, було 

організовано колективний проект. 

Тема проекту: Створення календаря-сувеніра 2012. 
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Мета проекту: 

• розширення знань у сфері пошуку та обробки журналістської інформації; 

• оволодіння засобами зображальної журналістики; 

• розвиток зорової культури і творчої уяви; 

• розвиток художньо-естетичного сприймання цілісного образу 

поліграфічного видання; 

• забезпечення емоційно-почуттєвого виховання; 

• формування самоосвітніх компетенції. 

Завдання проекту: 

• ознайомитися з технологією створення друкованих видань; 

• проаналізувати вид довідкової літератури – перекидний календар; 

• продумати і розробити макет календаря; 

• отримати текстову інформацію шляхом спілкування з героєм видання; 

• вивчити документи та джерела журналістської інформації; 

• відредагувати та оформити текстовий матеріал календаря; 

• формувати відчуття і розуміння засобів зображальної журналістики; 

• підібрати та відредагувати ілюстративний матеріал календаря; 

• відтворити календар в графічному електронному варіанті та підготувати 

до друку; 

• виховувати творчу активність, художнє мислення та здібності. 

Очікувані результати проекту: знання, отримані під час проведення 

проекту, допоможуть учасникам опанувати засобами художньої мови та 

емоційного впливу на людину – словом та зображенням; використовувати їх в 

процесі створення календаря-сувеніра. 

Тит проекту: творчий, колективний, інтегрований (технології, образотворче 

мистецтво, українська мова та література, інформатика, краєзнавство), 

дослідницький.  

Організація діяльності: реалізація проекту відбувається під час навчально-

виховного процесу та у позакласній роботі.  

Творчі групи: 

• пошуковці (знайти та проаналізувати інформацію про створення 

подарункових перекидних календарів, відшукати аналоги); 

• журналісти (ознайомитись з основними методами пошуку та збору 

інформації і використати їх при проведенні інтерв’ю з героєм видання); 

• філологи (створити та оформити текстовий матеріал сторінок 

календаря); 

• фотографи (підготувати фотоілюстрації для оформлення сторінок 

видання); 

• художники-дизайнери (продумати дизайн календаря та відтворити його 

в графічному електронному варіанті). 

Термін виконання: вересень – грудень 2011 року. 
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Учасники проекту: учні 10-Б класу, керівник проекту. 

Керівник проекту: учитель технологій, образотворчого мистецтва Божко 

Інна Григорівна. 
Місце реалізації: Фастівський ліцей-інтернат Київської області. 

Етапи проекту: 
1. Підготовчий етап. Виникає, розвивається і складається задум 

оформлення: народження і формування задуму; перетворення задуму в проект 

оформлення; перетворення проекту в модель оформлення – макет. Визначається 

значення і місце кожного тексту і зображення у календарі відповідно до задуму і 

закріплення за ними певних графічних характеристик, а також їх взаємодія і 

відображення її у виданні.  

2. Етап виконання та редагування оригіналів оформлення. Формується зміст 

та графічні характеристики зовнішнього та внутрішнього оформлення: робота з 

текстами, пошук та добір ілюстрацій і фотографій; гармонійне поєднання 

зображень, текстів, їх класифікація і опрацювання, створення макетів. Весь 

графічно-зображальний ряд повинен об’єднувати різнорідну текстову частину і 

утворювати нерозривну єдність, причому календар має сприйматися цілісно й 

неповторно.  

3. Композиційно-технічний етап. Набір та верстка, підготовка зверстаного 

матеріалу для поліграфічного етапу, остаточне розміщення текстових та 

зображальних матеріалів, відповідність усіх елементів календаря існуючим 

нормам і стандартам, перевірка комплектації, створення оригінал-макету, який 

передається на поліграфічне підприємство для друкування.  

4. Презентація проекту та підсумок роботи. Презентація продукту проекту, 

обговорення отриманих результатів і можливості їх застосування. Колективне 

обговорення, оголошення результатів оцінювання, висунення пропозицій. 

Художні особливості календаря складаються з графічного, композиційного 

рішення ідеї, використання гармонійних кольорових сполучень, пошуків 

взаємозв’язку зображень, шрифтів та текстової інформації. Основним засобом 

залучення уваги у календарі служить зображення – фотоілюстрація. (Додаток А) 

Тому від того, наскільки вона вдала, і залежить тривалість життя календаря.  

Текстовий зміст календаря також повинен бути орієнтованим на споживача. 

Тому створенню журналістського тексту передувала наступна процедура: 

1) виявлення цікавої теми; 

2) визначення мети (навіщо нам цю тему досліджувати, навіщо про це 

писати); 

3) збір інформації (проведення інтерв’ю з героєм публікації); 

4) обробка зібраної інформації; 

5) вироблення висновків та їх оформлення. 

Для створення подарункового календаря були використані такі методи збору 

інформації: інтерв’ю з героєм видання та вивчення документів і джерел 

(фотографій, текстових матеріалів у вигляді статей ЗМІ, особистих спогадів героя). 
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З героєм видання було проведено стандартизоване основне індивідуальне 

інтерв’ю на робочому місці. Наперед були продумані і складені питання інтерв’ю. 

Пропонуємо хід проведеної бесіди. Інтерв’ю складається з дванадцяти запитань: 

по одному – на кожну сторінку календаря, що відповідає дванадцяти місяцям 

року.  

Вид календаря, який було 

створено, відноситься до 

перекидного календаря, тому що це 

видання настінної форми, що має 

окремі листки на кожен місяць, які 

перекидаються. Сторінки календаря 

скріплені зверху спіраллю, через яку 

перекидається лист. Календар 

містить матеріали, підібрані 

відповідно до визначеної тематики та пов’язані з пам’ятними подіями з життя 

героя. 

Центральною фігурою в розробці ілюстрацій календаря є фотожурналіст. 

Скільки ж фотознімків можна давати на одній сторінці? На одній сторінці 

календаря формату А3 вміщують, як правило, дві-три ілюстрації.  

Найголовнішим видом ілюстрації, який було використано в календарі, є 

фотопортрет.  

Він може бути індивідуальним чи груповим. Найвиразнішими ілюстраціями 

сторінки нашого календаря є фотопортрети, на яких зображений герой видання. 

Фотопортрет тут найчастіше є індивідуальним, але також зустрічаються групові 

портрети, де герой зображений у 

колі сім’ ї або друзів. Фотопортрет 

дає можливість не тільки показати 

зовнішність людини, а й якоюсь 

мірою розкрити її характер. 

Також одним присутнім 

елементом ілюстрацій сторінки 

календаря є фотоплакат. На ньому 

здійснюють монтаж фотознімка і 

малюнка. Знімки використовуються 

для відтворення найважливіших конкретних елементів плаката, малюнок – для 

загального оформлення тла. У нашому виданні трапляється з’єднання декількох видів 

ілюстрацій, наприклад, з’єднання фотознімка і малюнка у фотомонтаж фону тощо.  

У нашому календарі присутній такий зображальний матеріал, як фотонарис. 

Фотонарис – складається з декількох присвячених одній темі фотознімків, іноді 

об’єднаних із текстом.  

Він надає широкі можливості для розкриття теми, для освоєння будь-якого 

факту чи подій з різних боків. Можливо використовувати різні види фотонарису, 
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починаючи з простої тематичної фотодобірки – декількох знімків, скомпонованих 

в одному місці видання, – до складного, наскрізного фотонарису, коли знімки 

розкидані по різних місцях сторінки. 

Ілюстрації у нашому перкидному календарі-сувенірі доповнюють зміст 

текстових матеріалів, дають можливість побачити їх з нового більш виразного боку.  

Календар-сувенір повинен 

бути функціональним. Тому цифри 

«сітки» бажано зробити 

читабельними й розташувати у 

звичних для більшості людей 

колонках. Червоним днем можна 

відзначити день народження героя 

календаря або іншу знаменну дату 

родини героя, крім офіційних.  

Ми дійшли висновку, що 

кожна ілюстрація в календарі 

виступає по-різному. Часто вона тільки супроводжує текстовий матеріал 

журналіста. Ми переконались, що рівень ілюстрування календаря не може 

залежати від кількості надрукованих у ньому 

ілюстрацій – важливі їхні якість та вплив на 

споглядача. Але не менш важливим елементом 

виступає текстова інформація, спрямована на 

точне відображення думок і почуттів 

респондента за допомогою перевтілення його 

образів у текстовий матеріал журналістом. Адже 

слово – це не лише інформативна одиниця, а й 

мистецький «першоелемент» літератури, що 

передбачає особливу ретельність та 

ерудованість журналіста, наявність у нього 

відповідних творчих здібностей. 

При складній структурі календаря за 

наявності великої кількості текстових і 

зображальних елементів розмірна 

систематизація допомагає організувати матеріали видання так, що неоднозначні 

елементи мають рівнозначні рішення. Це сприяє правильній зорово-значеннєвій 

орієнтації споживача нашого видання. 
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Вплив експерименту на розвиток обдарованості учнів 5-7 класів  
КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

 
Лупійко Людмила Василівна, 

доцент кафедри психології  

Національного педагогічного університету  

імені Михайла Драгоманова,  

кандидат психологічних наук 

 

Питання розвитку обдарованої особистості є актуальним та відкритим 

сьогодні, оскільки суспільству необхідні творчі, цілеспрямовані, активні, 

неординарні особистості, які здатні слідувати науково-технічному прогресу, а 

також змінювати його. Необхідно пам’ятати, що обдаровані діти і молодь – це 

основа генетичного запасу країни, важливий стратегічний ресурс її розвитку. 

Саме тому приділяється постійна увага держави до проблем обдарованих дітей. 

Актуалізація творчого потенціалу особистості дає змогу значно підвищувати 

якість майбутніх суспільних реформ та сприяє позитивним змінам в 

економічному, технічному та загалом прогресивному розвитку країни. 

Важливо приділяти увагу кожному учню та разом з тим помічати їх 

індивідуальність. Кожна дитина має певні здібності від народження, тому 

завдання педагога полягає у виявленні, навчанні та вихованні обдарованої 

особистості. Вчитель повинен стимулювати мотивації розвитку здібностей, 

забезпечити кожній дитині рівні стартові можливості для реалізації інтересів, 

збільшувати кількість дітей, які б займалися інтелектуальною та творчою 

діяльністю. 

Обдарованість, як правило, визначається шляхом вивчення сфери її прояву, 

інтелектуального діапазону (сукупності інтелектуальних можливостей), сфери 

найвищих досягнень у реалізації здібностей, рівня фізичного розвитку, рівня 

працездатності, мотиваційного обґрунтування та його відображення в емоційному 

настрої й вольовій завзятості зростаючої людини. Тобто, діагностика 

обдарованості, насамперед, спирається на результати продуктивної діяльності 

(підсумки олімпіад, конкурсів, змагань, дані психолого-педагогічних обстежень).  

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня з теми «Розвиток 

природничо-математичної обдарованості учнів початкової та основної школи» на 

базі КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» проводилась з метою розробки та 

апробації моделі формування та розвитку природничо-математичної 

обдарованості учнів початкової та основної школи. Відповідно до мети були 

поставлені завдання, які вирішувались на різних етапах проведення експерименту.  

Досвід роботи КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» за роки його існування 

свідчить про те, що раннє виявлення та розвиток дитячої обдарованості з 
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предметів природничо-математичного профілю дає високі результати, має 

позитивний формуючий вплив на дитячу особистість, сприяє розвитку світогляду. 

У рамках проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального 

рівня з теми «Розвиток природничо-математичної обдарованості учнів основної 

школи», згідно програми, кожного навчального року було заплановано ряд 

методик для вивчення соціально-психологічної адаптації учнів, їх здібностей, 

інтелектуального розвитку, творчого потенціалу та міжособистісних взаємин. 

Відповідно, методики проводились з учнями 5-7 класів з 2014 по 2017 роки.  

У співпраці зі шкільним психологом та соціальним педагогом, нами було 

проведено такі методики: «Діагностика адаптації учнів», «Інтелектуальна 

лабільність» (в модифікації С.Н. Костроміної), «Вивчення ставлення до навчання 

та навчальних предметів» (методика Г.Н. Казанцевої), «Вивчення концентрації 

уваги» (модифікація методу Пьєрона - Рузера), «Вивчення продуктивності уяви», 

«Дослідження рефлексивності мислення», «Дослідження аналітичності 

мислення», «Соціометрія», «Дослідження внутрішньо-класного мікроклімату» (за 

методикою «Вибір» Реана), «Дослідження рівня шкільної тривожності» (за 

методикою Філіпса), «Дослідження механічної слухової та механічної зорової 

пам’яті», «Дослідження переважаючого типу запам’ятовування», «Дослідження 

рівня інтелекту» (за методикою Кеттелла). Також було проведено анкетування на 

тему: «Діагностика шкільної мотивації». 

Їх результати свідчать про те, що більшість учнів демонструють високі 

досягнення у певних сферах, мають хороші інтелектуальні здібності, творчі 

можливості, активну пізнавальну потребу та потенціал подальшого розвитку. 

Разом з тим окремі учні обдаровані у певній галузі науки, мають яскраву 

пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові 

резерви. Розглянемо та проаналізуємо результати методик учнів, які навчались у 5 

класі у 2014 – 2015 навчальному році та нині навчаються у 7-х класах. 

«Діагностика адаптації учнів». Вивчаючи показник особистісної адаптації, 

тобто включення дитини в 4 основні сфери її життя: сім’я, школа, вулиця, власно-

особистісне «Я», за результатами діагностики учнів класу 5 класу (2014 – 2015 

н.р.), було виявлено: адаптованих учнів – 81%, неадаптованих – 19%. Особливої 

уваги потребували неадаптовані учні, яким ще не вдалося пристосуватися до 

нових умов навчання. З ними проводились індивідуальні бесіди та тренінгові 

вправи, а також їх залучали до активної взаємодії та спільної діяльності з 

однокласниками. Під час проведення повторного тестування у січні, 

неадаптованих учнів виявлено не було. 

Методика «Вивчення рівня інтелектуальної лабільності» проводилась з 

метою вивчення здатності учнів переключати увагу, швидко переходити з 

рішення одних завдань до інших. Після проведення методики у грудні 2014 року 

отримали такі результати: висока лабільність, добра здатність до навчання у 17 % 

учнів, середня лабільність – у 42 % школярів, низька лабільність, труднощі у 

переключенні уваги у 41 % дітей. Результати повторного проведення методики у 
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жовтні 2016 року були іншими. Так, збільшилась кількість учнів з високою 

лабільністю (37 %), які не допустили жодної помилки при виконанні завдання. 

Середня лабільність у 56 % школярів, які допустили від двох до чотирьох 

помилок. Труднощі у переключенні уваги були у 7 % учнів. У процесі вивчення 

інтелектуальних особливостей школярів, важливо враховувати час проведення 

методики та самопочуття учнів. 

Методика «Вивчення концентрації уваги». Після проведення методики з 

учнями 5 класу (14-15 н.р.), отримали такий результат: з високим рівнем розвитку 

концентрації уваги 20 % учнів, середній рівень розвитку концентрації уваги у 

46 % учнів, а 34 % учнів мають низький рівень розвитку концентрації уваги. 

Причиною цього могла бути втомленість чи неорганізованість учнів. Повторне 

проведення методики з учнями 7-х класів у січні 2017 року дало такі результати: 

високий рівень концентрації уваги у 38 % учнів, середній рівень мають 51 % 

школярів та низький рівень – 11 %. 

Методика «Дослідження аналітичності мислення» проводилась з метою 

визначення рівня розвитку аналітичності індуктивного мислення в умовах 

обмеженого часу. Результати, отримані після проведення методики з учнями 5 

класу (2014 – 2015 н.р.) наступні: дуже висока або відмінна аналітичність 

мислення у 7 % учнів; висока або добра – у 14 % школярів; середню або 

задовільну мають 11 % досліджуваних; низька або погана у 21 % дітей; дуже 

низька у 47 % респондентів. Після проведення повторного дослідження з учнями 

у 7 класі отримали інші результати. Так, збільшилась кількість учнів з дуже 

високим, високим та середніми рівнями (12 %, 22 % та 27 % відповідно), а також 

зменшилась кількість досліджуваних з низьким та дуже низьким рівнем (18 % та 

21 %). 

Після проведення методики «Дослідження рефлексивності мислення» 

отримали такий результат: майже всі учні 5 класу (2014 – 2015 н.р.) мають 

середній рівень розвитку рефлексивності мислення. Разом з тим окремі учні 

швидко та вправно виконували завдання, проявляли творчий підхід. Після 

проведення повторного дослідження у березні 2017 року отримали інший 

результат: більшість учнів мали середній рівень рефлексивності мислення (67 %), 

а також з’явились учні з високим рівнем рефлексивності мислення (33 %). 

Методика «Вивчення ставлення до навчання та навчальних предметів» була 

проведена з метою виявлення бажаних навчальних предметів, причин ставлення 

до них, з’ясування того, чому учень взагалі навчається, які мотиви переважають. 

У процесі проведення методики учні мали можливість обрати серед 

запропонованих варіантів декілька відповідей. Здійснивши якісний аналіз даної 

методики, проведеної з учнями 5 класу у 2014 році, отримали такий результат: у 

розділі І, серед предметів, які вивчаються у школі, учні назвали улюбленими 

наступні: фізкультура (71 %), природознавство (63 %), українська мова (58 %), 

математика (46 %), музика (35 %), українська література (29 %), трудове навчання 

(25 %), основи здоров’я (21 %), історія (17 %), англійська мова (17 %), малювання 
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(8 %), інформатика (4 %), світова література (4 %). Не улюбленими назвали 

наступні: світова література (33 %); математика (29 %); історія, англійська мова, 

інформатика (21 %); українська мова, трудове навчання, музика (8 %); геометрія, 

основи здоров’я (4 %); 21 % учнів зазначили, що не улюблених предметів немає. 

У розділі ІІ, де необхідно було означити причини, що характеризують 

ставлення до предмета, показники в категорії «Люблю предмети, тому що: …» 

були такими: «Вчитель цікаво пояснює» (92 %), «Отримую задоволення, 

вивчаючи предмет» (88 %), «Подобається вчитель, який веде даний предмет» 

(83 %), «Предмет цікавий» (92 %), «Предмет потрібен для майбутньої роботи» 

(71 %), «Знання предмета необхідні при вступі до університету» (67 %), «Предмет 

впливає на зміну знань про навколишній світ» (67 %), «Предмет сприяє розвитку 

загальної культури» (63 %), «Потребує спостережливості, кмітливості» (63 %), 

«Предмет легко засвоюється» (63 %), «Предмет змушує думати» (54 %), «Предмет 

треба знати всім» (50 %). Окремі учні зазначали про вплив батьків «Батьки 

вважають цей предмет важливим» (58 %). Помітно, що на відповіді школярів 

впливає й ставлення педагогів до учнів («Вчитель часто хвалить» (54 %)) та думка 

інших («Друзі цікавляться цим предметом» (25 %)). 

В категорії «Не люблю предмети, тому що: …» показники були наступні: 

«Предмет важко засвоюється» (50 %), «Не отримую задоволення, вивчаючи 

предмет» (50 %), «Просто нецікаво» (46 %), «Цікаві тільки окремі факти» (46 %), 

«Вчитель нецікаво пояснює» (38 %), «Друзі не цікавляться цим предметом» 

(33 %), «Вчитель рідко хвалить» (29 %), «Не подобається вчитель, який веде 

даний предмет» (29 %), «Знання предмета не відіграють важливу роль при вступі 

до університету» (25 %), «Не потребує спостережливості, кмітливості» (25 %), 

«Батьки не вважають цей предмет важливим» (21 %), «Предмет не змушує 

думати» (21 %), «В мене погані стосунки з учителем» (17 %), «Предмет не 

потрібен для майбутньої роботи» (13 %), «Предмет не впливає на зміну знань про 

навколишній світ» (13 %), «Предмет не треба знати всім» (8 %), «Предмет не 

сприяє розвитку загальної культури» (8 %). 

У розділі IІІ, на запитання «Чому ти взагалі вчишся?», обрані відповіді були 

такими: «Хочу стати грамотним» (75 %), «Хочу вчитися» (75 %), «Подобається 

отримувати гарні оцінки» (75 %), «Хочу домогтися повних і глибоких знань» 

(71 %), «Хочу бути розумним і ерудованим» (67 %), «Це мій обов’язок» (67 %), 

«Хочу навчитися самостійно працювати» (67 %), «Хочу бути корисним 

громадянином» (54 %), «Не хочу підводити свій клас» (50 %), «Для розширення 

розумового кругозору» (46 %), «Щоб похвалив учитель» (38 %), «Всі вчаться і я 

теж» (33 %), «Щоб товариші зі мною дружили» (29 %), «Люблю вчитися» (4 %), 

«Батьки змушують» (4 %), «Класний керівник змушує» (4 %). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що в основі позитивного чи 

негативного ставлення до окремих предметів і до навчання в цілому лежать 

практично значущі, особистісні та, певною мірою, громадські провідні мотиви, 

оскільки обираючи варіанти відповідей учні орієнтувались на майбутнє, вибір 
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професії, розвиток інтелектуальних здібностей та кругозору. На результати 

відповідей також впливають взаємостосунки між батьками й учнями, педагогами 

й учнями, ставлення друзів до навчання. 

Проаналізувавши відповіді учнів 7 –х класів (2016 – 2017 н.р.), маємо такі 

результати: у розділі І, серед предметів, які вивчаються у школі, учні назвали 

улюбленими такі: математика (67 %), фізика (63 %), українська мова (55 %), 

фізкультура (56 %), біологія (53 %), українська література (43 %), географія 

(37 %), трудове навчання (25 %), історія (27 %), малювання (25 %), англійська 

мова (20 %), інформатика (15 %).  

У розділах ІІ та ІІІ відповіді школярів майже не змінились. Більшість учнів 

вказали на те, що «предмет цікавий» (90 %), та його «вчитель цікаво пояснює» 

(93 %), відмітили, що «предмет потрібен для майбутньої роботи» (81 %) та 

«знання предмета необхідні при вступі до університету» (78 %). Враховується 

також думка друзів та батьків. Навчаються тому, що «хочуть стати грамотними» 

(78 %), «хочуть бути розумними та ерудованими» (75 %), «для розширення 

розумового кругозору» (67 %). 

Отже, важливим завданням КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» є розвиток 

пізнавальної активності учнів, виховання в них бажання працювати творчо, 

поповнювати та вдосконалювати свої знання, підтримка потреби учнів до 

постійної самореалізації, створення належних умов для саморозвитку особистості, 

розвитку її природних здібностей, творчого потенціалу. 

Впроваджуючи експеримент у КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

отримавши вище зазначені результати, можемо зробити такі висновки: учні, які 

навчаються в ліцеї з п’ятого класу показують значно кращий результат у наступні 

роки навчання. Це означає, що важливе місце має навчання у ліцеї саме з цього 

віку, оскільки учні звикають до колективу педагогів, однолітків, організації та 

проведення навчально-виховного процесу, швидко та легко включаються у 

навчальну діяльність. Згуртована діяльність педагогів, спрямована на навчання та 

розвиток обдарованої особистості, сприяє засвоєнню знань та виробленню вмінь 

школярів. Завдяки цьому відбувається швидке засвоєння учнями навчального 

матеріалу, підвищується їх успішність; формується якісно своєрідний 

індивідуальний стиль та своєрідність способів діяльності обдарованої дитини; 

помітно підвищується пізнавальна потреба, яка проявляється у допитливості, у 

готовності до ініціативи; висока зацікавленість будь-яким предметом. 

У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми повинна 

ґрунтуватись на диференційованому підході, що сприятиме розширенню й 

поглибленню освітнього простору предмета; розвитку творчого критичного й 

абстрактно-логічного мислення, здатностей розв’язувати проблеми; розвитку 

здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу. 

Важливо враховувати, що підлітковий вік – це один з найважливіших 

періодів розвитку особистості. Вік цей нестабільний, «важкий», діти часто 

бувають ранимі, чутливо реагують на критику чи зауваження. Все це необхідно 
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враховувати у роботі з учнями 5 – 7 класів. У перехідний від дитинства до 

дорослості період індивід проходить великий шлях у своєму розвитку: через 

внутрішні конфлікти з самим собою та іншими, через зовнішні зриви і внутрішні 

сходження до «надбання» почуття особистості. Необхідно знати і пам’ятати про 

особливості розвитку психічних процесів у цей віковий період. Адже у підлітків 

значно зростає обсяг пам’яті, причому не лише за рахунок кращого 

запам’ятовування матеріалу, але і його логічного осмислення; швидко формується 

словесно-логічна пам’ять. Також розвивається здатність до мисленного 

розв’язання задач на основі припущень.  

Загалом, система освіти повинна забезпечити всі умови для всебічного 

розкриття потенціалу обдарованої особистості, створити такі можливості, щоб 

учень міг стати суб’єктом самоосвіти, самовиховання, саморозвитку.  
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«Талант – це 5% натхнення і 95% завзятості» 
 
Олейнюк Алла Василівна, 

вихователь  

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

спеціаліст вищої категорії 

 
Талант, це унікальній дар даний людині Богом, уміння робити щось краще за 

всіх. Талант – це високий рівень обдарованості, природний хист людини до 

певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в 

якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду. 

Кажуть, що талант завжди родом із дитинства. І що кожна людина 

народжується із зернятком у руці. Тільки треба знайти поле, де це зерно найкраще 

проросте. Талант може проявитися в різних сферах людської діяльності – в 

галузях музики, літератури, природничих наук, техніки, спорту, в 

організаторській і педагогічній діяльності, в різноманітних видах виробництва. До 

когось це приходить вже в дитячому віці, отже, завдання батьків, вихователів, 

вчителів – допомогти дитині розвинути свій дар, скористатися своєю 

унікальністю з користю для себе та оточуючих. 

Для розквіту великого таланту потрібна ще й духовна міць, щедрі душа й 

серце. Справжній талант чи геній не шукає виправдання власній бездіяльності, 

навпаки, він знаходить можливості розвиватися, працюючи й у неймовірно 

складних умовах. Щоб талант розкрився повною мірою, крім працелюбності, 

потрібно, щоб він ніс світло людям. 

Творчий, інтелектуальний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства, 

тому обдарованість необхідно своєчасно виявити і розвивати. Дослідники 

стверджують, що багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх 

можливостей через несприятливе виховання в дитинстві. Американські 

психологи, вивчивши життєвий шлях 400 видатних людей, виявили, що 60% з них 

мали в школі значні труднощі, важко пристосовувалися до умов навчання, 

орієнтованого на середній рівень знань. Нерідко інтелектуально обдарована 

дитина не знаходить розуміння ні педагогів, ні однолітків.  

Вивчення виявів обдарованості тривалий час було спрямоване переважно на 

інтелектуальні здібності. Дослідження проводили на основі тестів інтелекту, 

орієнтуючись на коефіцієнт інтелекту «IQ» як довгостроковий показник 

інтелектуальної діяльності індивіда. Однак американський дослідник П. Торренс 

дійшов висновку, що у вирішенні складних проблем найуспішніші не ті діти, які добре 

вчаться, і навіть не ті, у кого високий коефіцієнт інтелекту, тобто ці показники не 

визначають обдарованості. Психологи розглядають обдарованість як складне 

психологічне явище, невіддільне від особистості, як наявність здібностей, їх своєрідне 

поєднання, від якого залежить можливість успішної діяльності.  
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Обдарована дитина — дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, 

інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень 

у певному виді діяльності. Обдарованість дитини іноді важко відрізнити від 

навченості, яка є результатом підвищеної уваги батьків і педагогів до розвитку 

дитини. Це особливо яскраво виявляється при порівнянні рівня розвитку дітей із 

сімей з високим соціальним та освітнім статусом і дітей з родин, які не 

приділяють належної уваги розвитку дитини. 

Слід розрізняти також обдарованість і прискорення темпів розвитку дитини, 

яке може виявитися тимчасовим. Така «талановитість» швидко згасає, оскільки 

відсутній прояв творчого компонента або його розвиток був несвоєчасним. Іноді 

дитина є носієм «прихованої обдарованості» (відсутність яскраво виражених 

ознак талановитості), що може бути спричинене негативним ставленням дорослих 

до успіхів дитини або її побоюванням бути неправильно зрозумілою. 

Важливою характеристикою обдарованості є креативність – здатність до 

творчості. Згідно із психологічними дослідженнями основою обдарованості є 

закладений від народження творчий потенціал, який розвивається впродовж 

усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня розумових 

здібностей, оскільки діти з високим рівнем інтелектуального розвитку іноді 

володіють незначним творчим потенціалом. 

Обдаровані діти часто є оригінальними у поведінці та спілкуванні. Вони 

використовують особливі способи спілкування з дорослими й однолітками, 

чутливі до ситуації спілкування, виявляють уміння спілкуватися не лише 

словесно, а й за допомогою невербальних засобів (міміки, жестів, інтонації тощо), 

легко вступають у контакт з однолітками, прагнуть до лідерства у спільній 

діяльності. Обдаровані діти частіше за своїх однолітків обирають роль дорослого 

в творчих іграх, змагаються з іншими дітьми. Не уникають вони відповідальності, 

пред’являють високі вимоги до себе, самокритичні; не люблять, коли до них 

ставляться із захопленням, обговорюють їхню винятковість, талановитість. Ці 

діти випереджають однолітків у моральному розвитку, активно прагнуть добра, 

справедливості, правди, виявляють інтерес до всіх духовних цінностей.  

Обдарованість характеризують за різними критеріями. Наприклад, 

український психолог Юрій Гільбух на основі аналізу пізнавальних особливостей 

дитини виокремлює такі типи обдарованості:  

• природничі теоретики (спрямованість пізнавального інтересу на осмислення 

абстрактних ідей, схильність до природничих знань);  

• природничі прикладники (спрямованість пізнавального інтересу на 

розв’язання складних конструкторсько-технічних завдань, моделювання);  

• гуманітарії (спрямованість пізнавального інтересу на мови, суспільні науки, 

літературу).  

Плюс до цього відомий вчений М. Карне виділяє такі показники 

обдарованості: 



 579 

1. Інтелектуальна обдарованість. Виявляється у допитливості, 

спостережливості, точному мисленні, винятковій пам’яті, потязі до нового, 

глибині занурення у справу.  

2. Обдарованість у сфері академічних досягнень. У читанні: надає йому 

перевагу серед інших видів діяльності; швидко і надовго запам’ятовує прочитане; 

володіє великим словниковим запасом; використовує складні синтаксичні 

конструкції; цікавиться написанням букв і слів. У математиці: виявляє інтерес до 

лічби, вимірювання, зважування, упорядкування предметів; запам’ятовує 

математичні знаки, цифри, символи; легко виконує арифметичні дії; застосовує 

математичні вміння і терміни до ситуацій, що не стосуються безпосередньо 

математики. У природничих науках: виявляє інтерес до навколишнього; 

цікавиться походженням та призначенням предметів і явищ, їх класифікацією; 

уважна до явищ природи, їх причин і наслідків, намагається експериментувати.  

3. Творча обдарованість. Дитина допитлива, самостійна, незалежна у 

міркуваннях; виявляє здатність глибоко занурюватись у справу, що її цікавить, та 

домагатися значної продуктивності діяльності; у заняттях та іграх схильна до 

точності дій, завершеності; легко змінює способи поведінки і діяльності в 

обставинах, що змінюються.  

4. Обдарованість у сфері спілкування. Виявляє лідерські нахили, здатність 

до гнучкого спілкування, впевненість у собі серед знайомих і незнайомих людей; 

ініціативна, бере на себе відповідальність за інших. 

Обдарованість може розвиватися за сприятливих умов (турбота батьків, спеціальні 

програми і засоби навчання, гуманне ставлення до дитини тощо). Розвитку творчого 

потенціалу дитини сприяють допомога дорослих, багате культурне середовище, 

послідовна і цілеспрямована індивідуальна програма виховання і навчання. 

У вихованні обдарованих дітей надзвичайно важлива роль належить батькам 

і педагогам, які повинні створити умови для їхнього гармонійного розвитку: 

атмосферу любові, довіри, уваги до потреб та інтересів. За словами 

американського психолога Наталі Роджерс, творчість дитини стимулюють 

психологічна безпека, безоцінне прийняття її особистості, атмосфера відкритості, 

дозволеності, надання їй права на свободу і самостійність. 

Важливою є спеціальна підготовка педагогів до роботи з обдарованими 

дітьми. Вони повинні бути чуйними, доброзичливими, уважними, емоційно 

стабільними, мати динамічний характер і почуття гумору, позитивне 

самосприйняття. Невпевнені в собі, схильні переносити власні проблеми на дітей, 

емоційно нестійкі педагоги можуть завдати їм шкоди, адже обдаровані діти — не 

просто носії таланту, а передусім люди. 

Обдаровані діти – це капітал майбутнього нашої країни, а їх виховання та 

освіта, створення для таких дітей розвивального середовища є стратегічним 

завданням. Щоб талант міг розквітнути, потрібна щедра душа, велика 

працелюбність, аби кожного дня розвивати свої здібності. У світі не існує людей, 

які, маючи лише талант, досягли б успіхів і визнання.  
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Роль людських якостей педагога для роботи з обдарованими 
учнями 

 

Осіпчук Людмила Григорівна, 

вихователь  

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

спеціаліст вищої категорії 

 

Україна сьогодні, як ніколи, зацікавлена в інноваційному розвитку 

суспільства, а тому особливого значення набувають проблеми виявлення та 

підтримки обдарованої учнівської молоді, створення соціального середовища, 

сприятливого для виховання особистості з високим рівнем сформованості творчих 

здібностей, оскільки сааме обдарована учнівська молодь у майбутньому формує 

імідж країни на міжнародній арені, її інноваційний людський капітал, 

відкриваючи свої досягнення світовій спільноті. 

Обдарована й талановита молодь – це той потенціал, який визначає шляхи 

розвитку науки, духовної культури, техніки, економіки, підвищує 

конкурентоспроможність нашої держави. 

Для кожної країни досить значущим є все, що пов’язано з формуванням 

інтелектуальної еліти. Від вирішення цього завдання багато в чому залежить 

розвиток країни та нації. 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей 
1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, 

важливість тощо. 

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового. 

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично 

вирішує дослідницькі завдання. 

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її. 

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок. 

6. Не вимагай запам’ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього 

рішення, де є багатоваріативні способи. 

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, 

думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує. 

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті. 

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно 

попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і 

розвивати у нього терпимість і впевненість. 

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 

11. Розсіюй страх у талановитих дітей. 

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які 

можуть захоплювати. 
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13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, 

уяви. 

14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень 

з’являється в такий момент. 

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів. 

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності. 

17. Вчи доводити починання до логічного завершення. 

18. Впливай особистим прикладом. 

19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання 

підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, 

самопізнання. 

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та 

ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране 

рішення. 

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів 

масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят. 

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової 

роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі 

ситуації. 

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, 

змаганнях, виставках. 

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, 

ініціативу, пошук. 

25. Пам’ятай, що учень «...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який 

треба запалити» (К.Д.Ушинський). 

Для роботи з обдарованими дітьми учитель повинен: 

• Бути доброзичливим і чуйним, емоційно стабільним. 

• Бути професійно грамотним, захопленим своєю справою. 

• Мати високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло інтересів. 

• Мати живий та активний характер, володіти почуттям гумору. 

• Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні 

потреби та інтереси. 

• Бути інтелектуальним, моральним і ерудованим, знавцем у всіх областях 

людського життя. 

• Бути провідником передових педагогічних технологій, здатним до 

експериментальної, наукової та творчої діяльності. 

• Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 

• Бути цілеспрямованим і наполегливим, уміти переконувати. 

• Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з 

навчанням обдарованих дітей. 



 582 

• Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до 

постійного самовдосконалення. 

• Мати схильність до самоаналізу. 

Принципи педагогічної діяльності в роботі з обдарованими дітьми: 

• принцип максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку 

особистості; 

• підтримка інтересу, допитливості; 

• принцип зростання ролі позаурочної діяльності; 

• принцип індивідуалізації та диференціації навчання; оптимально 

орієнтований рівень складності і труднощі завдань для учнів; 

• принцип створення умов для спільної роботи учнів при мінімальній участі 

вчителя; 

• принцип свободи вибору учнями додаткових освітніх послуг, допомоги, 

наставництва; 

• формування мотивів пізнавального інтересу з використанням особливо 

актуального змісту, цікавості, незвичайності; 

• широке застосування пізнавальних ігор, навчальних дискусій, спорів, 

конкурсів ерудитів, вікторин і т.д. 

Психолого-дидактичні умови розвитку і супроводу обдарованих 
До педагога, що опікується розвитком обдарованих учнів, висуваються такі 

вимоги: 

• бути духовно багатою особистістю; 

• бути творчою індивідуальністю; 

• мати професійну компетентність, особистий авторитет і імідж; 

• володіти всім арсеналом традиційною й інноваційною психолого-

педагогічною і спеціальною технологією; 

• бути творчим фахівцем, емпатійним у спілкуванні з учнем; 

• бути здатним до глибокого аналізу і самоаналізу, рефлексії й ідентифікації 

в процесі самоактуалізації; 

• бути відкритим до нового, ініціативним і проникливим; 

• дотримувати етичні норми взаємин при реалізації конфіденційного 

принципу, створюючи атмосферу довіри; 

• усвідомлювати глибокий зміст професійної життєдіяльності. 

У процесі проектування освітньої діяльності поведінка вчителя щодо 

обдарованих дітей у класі повинна відповідати наступним характеристикам: він 

розробляє гнучкі, індивідуалізовані програми; створює теплу, емоційно безпечну 

атмосферу в класі; надає учням зворотний зв’язок; використовує різні стратегії 

навчання; поважає особистість; сприяє формуванню позитивної самооцінки учня; 

поважає його цінності; заохочує творчість і роботу уяви; стимулює розвиток 

розумових процесів вищого рівня; проявляє повагу до індивідуальності учня. 



 583 

У своїй роботі вихователя в позаурочний час я використовую завдання з 

розвитку духовно-ціннісної обдарованості: 
Релаксація «Веселковий плащ»  

Учитель пропонує дітям уявити, що вони одягають плащ, який складається з 

усіх дивовижних кольорів веселки. Спереду у нього є ґудзики, застібнувши які, 

дитина передуває у повній безпеці і з нею нічого поганого не може трапитися. 

Ніхто не може побачити цей чарівний плащ, але дитина знає, що він на ній і 

надійно захищає від усіляких негараздів! 

Релаксація «Дихаємо сонячним світлом»  

Учитель пропонує кожному уявити, що він бачить сонце: «Його промені 

линуть на тебе зверху, і його золоте сяйво ллється на тебе. Повільно зроби вдих і 

порахуй до 4-х. Потім підніми до неба і розкрий свої руки. Сонячні промені 

торкаються твоїх долонею. Уяви, як сонячне світло по твоїх долонях, по руках 

ллється у твоє серце і наповнюють його. Ще раз порахуй до чотирьох і затримай 

дихання. Потім, знов рахуючи до чотирьох, повільно зроби видих і повільно 

опусти руки. Роблячи видих, уявіть собі, як золоте сяйво виходить назовні через 

пори твого тіла. Ти наповнений з голови до ніг золотим сяйвом та випромінюєш 

його. Ти відчув, як тобі легко і сонячно на серці?» 

Релаксація «Теплий, як сонце…» (за К.Фоппелєм)  

Завдання стимулює діяльність правої півкулі мозку, активізує інтуїтивні 

процеси творчості. 

Учитель пропонує: «Сядьте зручно за парту та заплющте очі. Тричі глибоко 

вдихніть і видихніть. Уявіть, що зараз чудовий день і над вами пропливає сіра 

хмаринка, на яку ти можеш перекласти зараз усі твої проблеми або погані думки. 

Дозвольте їм просто полетіти разом із хмаринкою. Уявіть, що небо над вами 

яскраво-голубе, що легкі промені сонця зігрівають вас. Ви почуваєтеся надійно 

захищеними – так спокійно навкруги. М’який подих вітру торкнувся твоєї голови, 

і ви почуваєтеся легко і щасливо, як маленька легка пір’ їнка. Ви сьогодні такі ж 

гарні, як небо, сонце, такі ж ніжні, як подих вітру.  

Уявіть, що коли ви вдихаєте, ваше тіло наповнюється золотим світлом – від 

голови до кінчиків пальців ніг… А коли ви видихаєте, уявіть, що усі негативні 

почуття, які не потрібні, залишають вас. Ви вдихаєте золоте сяйво, а видихаєте 

неприємні почуття.  

Ви – як маленька м’яка пір’ їнка, яку несе легкий вітер; ви – як промінь 

сонця, що падає на Землю. Дайте ще більше розслабитися тілу, плечам та рукам, 

вашим пальцям та стопам ніг. 

Уявіть, що ви – як райдуга, яка складається з безлічі різноманітних кольорів. 

Нема нікого в світі, хто думав і відчував би так, як ви… Це просто чудово, що ви 

можете бути зараз тут, серед нас… 

Не поспішаючи, повертайтеся до класу. Відчуйте вашу голову, руки, ноги. 

Зроби вдих глибоко і легко. Тепер ви можете відчувати себе веселкою і радувати 
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кольорами себе та інших. Повільно відкрийте очі для того, щоб побачити навколо 

себе багато інших різнобарвних веселок. Посміхнись їм». 

Після релаксації обов’язково проводиться рефлексія: коли дитина була 

напруженою, а коли розслабленим; чи вийшло повністю розслабитися; яка 

частина тіла не хотіла розслаблятися; що заважало розслабитися; які думки, 

образи приходили в голову; що у власній веселці особливо прекрасного, який 

колір у ній переважає і т.д. 

Релаксація «Срібна куля»  

Діти сідають зручно, заплющують очі, розслабляються, ритмічно вдихають і 

видихають. Учитель пропонує уявити, що зверху на тебе лине потік світла: «Він 

складається із чистого білого світла… абсолютно чистого білого світла… На твоїй 

голові повільно розпускається квітка… Білий світло повільно входить у твоє 

тіло… тече через усе твоє тіло… Воно наповнюється сяючим білим світлом… 

Навколо тебе поступово утворюється куля, яка наповнюється цим чистим 

життєдайним сяйвом… Вона наповнює тебе силою, енергією, творчим 

натхненням… Ти сильна, смілива, захищена, впевнена у собі людина… Ти – це 

суцільна чиста енергія радості, творчості, добра». 

«Вільний танок» (рухлива гра) 

Діти вільно, як кому хочеться, танцюють під музичний супровід, можна із 

заплющеними очима. Бажано добирати музику, що викликає різні почуття 

(радості, печалі, хвилювання та ін.). Вільний танок можна починати поступово: 

спочатку танцює свій танок лише голова, потім приєднуються плечі, руки, живіт, 

ноги. Наприкінці доцільно обмінятися враженнями.  

Релаксація «Сонячний зайчик» 

 Завдання виконують сидячи, у стані спокою. Учитель пропонує: «Уявіть, що 

на ваше обличчя сів ласкавий сонячний зайчик. Спочатку він плигнув на лоб 

(ніжно погладь його), потім на щічки, оченята, носик, підборіддя. Гладьте його 

обережно, щоб не злякати. Сонячний зайчик перестрибнув на шию, животик, 

ніжки. Він тебе дуже любить і лагідно пестить, тому і ви його погладьте і 

подружіться». 

Після релаксації необхідно декілька хвилин посидіти у спокої, пізніше 

доцільно виконувати спокійні завдання, що потребують роботи фантазії, творчого 

мислення. 

«Старенька бабуся» (рухлива гра) 

Перед початком гри діти розподіляють ролі: бабусі, дідусі, онуки, лікарі та 

автомобілі. Бабусі (дідусі) дуже старенькі, нічого не бачать і не чують, їх треба 

відвести до лікаря, а для цього їх треба перевести через вулицю з пожвавленим 

рухом, а потім повернутися назад. Переводить через дорогу кожного старенького 

онук, який оберігає літню людину, турбується та піклується про неї. Потім гравці 

міняються ролями. В кінці гри обов’язкове обговорення: що ти відчував у ролі 

бабусі, у ролі онука, лікаря, в якій ролі тобі більше всього подобалося бути, а в 

якій – ні і чому. 
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«Міні-фантазії» 

Міні-фантазії – це радісні яскраві картинки в уяві, які можуть дати дітям 

відчуття щастя, тепла, допоможуть відчувати себе бадьорим протягом тривалого 

часу, а також надихати на творчість. 

– Уяви, що ти: 

• біжиш уранці зі своєю подругою (другом) прекрасним парком; 

• лежиш на зеленому лузі і над тобою прозорим небом пропливають білі 

пухнасті хмаринки; 

• ідеш білим піском до моря; 

• ясної ночі ти розглядаєш сяючі зорі на небі; 

• гладиш м’яке маленьке кошенятко; 

• ти відкушуєш хрустке соковите смачне яблуко; 

• спостерігаєш, як облітає осіннє листя з дерева; 

• холодного зимового вечора сидиш біля каміну і дивишся на вогонь; 

• пірнаєш з великого слизького каменя у ставок; 

• слухаєш по радіо свою улюблену пісню і т.д. 

«Філософ» 

Завдання допомагає розвинути вміння дітей формулювати визначення 

моральних понять. Організація: на дошці або на плакаті записано декілька 

визначень того чи іншого етичного поняття (добро, мир, любов, справедливість 

тощо). Наприклад:  

• Щастя – це бути здоровим.  

• Щастя – це успіхи в навчанні.  

• Щастя – це хороші друзі.  

• Щастя – це мир в сім’ ї.  

• Щастя – це мир на Землі.  

• Щастя – це, коли тебе розуміють.  

• Щастя – це свобода.  

• Щастя – це багато грошей.  

• Щастя – це отримання задоволення.  

• Щастя – це влада над людьми.  

Кожен учень обирає чотири визначення і мотивує свій вибір. Потім учтелем 

та дітьми здійснюється якісний аналіз відповідей дітей.  

«Дві калоші»  

Ведучий поділяє учасників на 2 «калоші» - Щастя та Нещастя та пропонує 

різні ситуації (потім гравці обов’язково міняються «калошами»). Гравці з «Калоші 

щастя» мають оцінити ситуацію позитивно, «Калоша нещастя» - негативно. 

Наприклад, ситуація: «пішов сильний дощ»: Калоша нещастя: можна захворіти; 

настрій стає поганим; спати хочеться; неможна гуляти на вулиці і т .і. Калоша 

щастя: можна цілий день нікуди не виходити і займатися своїми справами; після 

дощу буває веселка; під дощем все росте і т.д. 
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«Добра справа» 

Дітям зачитують прислів’я: «Добре діло, як дощ у спеку». Потім роздають 

картки із зображенням будь-яких об’єктів або явищ навколишнього світу, 

наприклад: сонце, вода, дерева, будинок, одяг, книга тощо. Кожен має розповісти 

про добро, яке приносить зображене на картці, не називаючи його. Діти мають 

відгадати, про що розповідають їхні друзі. Наприклад: вмиває, очищає (вода); 

захищає від негоди, дає притулок (будинок) і т.д. Завершує вчитель питанням «А 

яке добро може приносити людина природі та іншим людям?» Наступний етап 

гри - діти пишуть твір-міркування на тему «Добре діло, як дощ у спеку», у якому 

міркують про добро, яке приносить людям природа та про добро. яке може 

принести людина цьому світу. 

«Квітка доброти» 

На дошці малюють велику квітку доброти із серединкою у вигляді серця. 

Діти мають подумати про все гарне, що вони можуть зробити один для одного, 

щоб усім жилося щасливіше та записують на пелюстках. Кожний гарний вчинок, 

про який розкажуть діти, дарує квітці нову пелюстку. Щоб квітка доброти ожила, 

протягом дня діти намагаються виконують те, про що вони говорили та пишуть 

міні-твір «Квітка доброти». 

«Репортаж з майбутнього» 

 Спробуйте уявити і розповісти, яким ви бачите себе в майбутньому: як 

будете виглядати, де будете жити, працювати, як будете почувати себе і т.д. 

Розкажіть оповідання «Один день з майбутнього». Чи уявляєш ти себе щасливим 

у майбутньому? Що тобі потрібно зробити зараз, щоб стати щасливим дорослим? 

«Розвиваємо емпатію» 

Учитель зачитує або переказує сюжет казки. Після цього дітям ставляться 

запитання, які спочатку стосуються подій казки (що за чим відбувалося), а потім 

питання, що розвивають емоційно-ціннісну сферу дитини: «Що відчували бабуся 

та дідусь, коли колобок утік від них?»; «Як ви вважаєте, чому лисиця стала 

хитрою?»; «Про що думав Івасик-Телесик, коли летів на гусях-лебедях?»; «Що 

переживали звірі, коли дідусь підняв рукавичку?» тощо.  

 

Література: 
1. Волкова Є. Школа для учня // Директор школи. – 2009. - № 31. 

2. Кожемяка О.Л. Роль шкільного методоб’єднання в роботі навчального 

закладу. – Х.: 2008 

3. Колодійчук Т. Сім’я та обдарована дитина // Завуч . – 2004 . - № 31. 

4. Січко С. Крок за кроком до життєвої компетентності особистості 

//Директор школи. – 2008. - № 7. 

5. Трофімчук С. Юні обдарування // Завуч. – 2005. - № 28. 

6. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічна характеристика обдарованих дітей // 

Історія та правознавство . – 2008. - № 12. 
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Розвиток обдарованості учнів 5-6 класів  
Фастівського ліцею-інтернату 

 
Макаренко Ольга Іванівна, 
практичний психолог 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

 Немає меж здібностям дитини,  

якщо педагог виявляє до неї  

оптимістичне та творче ставлення. 

Ш.О. Амонашвілі 
Сучасний світ неможливо уявити без двох головних рушіїв прогресу 

суспільства – інтелектуального та творчого потенціалу. Вони є вирішальними в 

становленні не тільки особистості, а й соціуму. Дослідники стверджують, що 

багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через 

несприятливе виховання в дитинстві, а саме через непорозуміння та неправильний 

підхід до їх незвичайних здібностей. Так важливо своєчасно виявити елементи 

обдарованості у дитини середнього шкільного віку та допомогти їй у їх розвитку. 

При всій індивідуальній своєрідності проявів дитячої обдарованості існує 

доволі багато рис, характерних для більшості талановитих дітей. До того ж, поряд 

з прихованими від непрофесійного погляду, немало таких, які часто проявляються 

в поведінці дитини, в її спілкуванні з ровесниками і дорослими і, звичайно ж, у 

пізнавальній діяльності. Особливої уваги заслуговують ті якості, які істотно 

відрізняють обдарованих дітей від їх ровесників. Розуміння цих особливостей – 

необхідна ланка ефективної розвивально-виховної взаємодії батьків із 

обдарованими дітьми. 

Методики дослідження інтелектуальної та творчої обдарованості 
З метою виявлення рівня обдарованості було проведено дослідження 

інтелектуальних та творчих здібностей дітей. 

Спочатку було проведено психодіагностичну методику Р. Кеттелла на 

визначення рівня інтелектуальних здібностей. (Додаток А) 

В експерименті брали участь 51 учень 5-6 класів Фастівського ліцею-

інтернату. 

 Предметом дослідження став тест Р. Кеттелла на виявлення інтелектуальних 

здібностей. Перед початком тестування дітям видавався відповідний бланк і 

тестовий зошит (форма А і Б). Ми просили учнів відкрити 1-у сторінку тестового 

зошита і почати знайомство із загальною інструкцією до тесту: «Цей тест 

складається з двох великих частин, побудованих аналогічним чином. Кожна 

частина містить графічні завдання, які розбиті на чотири групи (чотири субтеста) 

по 8-14 завдань в кожному. У кожному субтесті завдання розташовані в порядку 

наростання складності. Можливо, Вам не вдасться правильно вирішити всі 

завдання. Все одно завжди намагайтеся вирішити якомога більше. Якщо Ви не 

впевнені в правильності рішення, то краще вибрати те рішення, яке здається 
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найбільш імовірним, ніж взагалі не вирішити завдання. Всі завдання мають тільки 

одне правильне рішення. Час вирішення кожного субтеста обмежений. Ви будете 

починати і закінчувати роботу точно за вказівкою експериментатора. Якщо Ви 

закінчите завчасно, перевірте свої рішення ще раз. Всі рішення потрібно занести у 

відповідний бланк.». Інструкція до опитувальника Кеттелла. Вам буде задано ряд 

питань, на кожне з яких Ви повинні вибрати один з трьох запропонованих 

відповідей, – ту, яка найбільшою мірою відповідає Вашим поглядам, Вашій думкі 

про себе.  

Результати тестування звіряються з ключем, потім підраховується кількість 

правильних відповідей по кожному тесту та їх загальна сума в першій і другій 

частині методики. Суми балів обох частин також складаються, отриманий 

результат є сирим балом, який переводиться в стандартну оцінку IQ за допомогою 

таблиці вікових норм 

Результати досліджень та їх порівняльна характеристика 

Результати тесту Р.Кеттелла на виявлення інтелекту показали нам, що 

високий рівень інтелекту мають 19 дітей (37.2 %), середній рівень 29 дітей 

(56.6%) та 3 дітей (5.2%) – низький. (Додаток В) 

Результати виявили, що високий рівень творчих здібностей мають 12 дітей 

(23.4%), середній рівень – 36 дітей (70.4%) та 3 (5.2%) –низький. (Додаток Г) 

Діагностика чітко вказує на те, що більшість дітей в нашому закладі є 

достатньо інтелектуально та творчо обдарованими і ми маємо змогу змінювати ці 

показники, проводячи розвивальні заняття для покращення їх рівня 

обдарованості. 

Також на розвиток обдарованості впливають соціальне середовище в якому 

виростає дитина. Роль сім’ ї та однокласників (середовища, в яких дитина 

перебуває найчастіше) є, напевно, одними з найважливіших. 

Роль сім’ ї 
Розвитку обдарованості дітей сприяють високі пізнавальні інтереси самих 

батьків, які, зазвичай, як зайняті у сфері інтелектуальних професій, так й мають 

багато різноманітних інтелектуальних «хобі». У спілкуванні з дитиною вони за 

коло побутових проблем, у тому спілкуванні дуже рано представлена так звана 

спільна пізнавальна діяльність – загальні ігри, спільна роботу за комп’ютером, 

обговорення складних завдань й питань. Часто батьків із дітьми об’єднують 

загальні пізнавальні інтереси, на основі яких з-поміж них виникають стійкі 

дружні стосунки. Ставлення до шкільного навчання в батьків дітей будь-коли 

приймає самодостатнього характеру. Змістовна сторона розвитку їм завжди більш 

пріоритетна, ніж позначки власними силами. У цих сім’ях між дітей відзначається 

значно менша дистанція, сам собою факт скорочення якої може носити як явно 

позитивні, так часом й негативні риси. 

Взаємини із однолітками і педагогами 
У цілому нині цю групу обдарованих характеризує високв, порівняно з 

однолітками, адаптація до шкільного навчання і колективу однокласників. 



 589 

Однолітки ставляться до обдарованих дітей переважно з великою повагою. 

Завдяки вищої навченості і творчому відношення до процесу навчання, зокрема 

соціальним побутових навичок, фізичної сили, багато обдарованих дітей 

користуються високої популярності в колективі однолітків. У групі тих шкіл, у 

якому навчання є цінністю, такі діти стають лідерами, «зірками» класу. Проте й у 

цих дітей можуть бути проблеми, у тому випадку, а то й враховуються їх 

підвищені можливості: коли навчання стає занадто легким. Конче важливо 

створити тих дітей оптимальні по труднощі умови у розвиток їх обдарованості. 

По-перше, обдарований учень повинен мати реальну можливість як знайомитися з 

різними точками зору з цікавого для його питання (які зокрема і суперечать одна 

одній), так й за бажання взаємодіяти з іншими фахівцями (вчителями, 

консультантами тощо.). Йому повинна бути надана можливість реалізації. Тому 

вчитель має бути готовим до того, що його учень може заперечувати інші погляди 

(зокрема і дуже авторитетні), відстоювати свою думку, обгрунтовувати її 

тощо.По-друге, оскільки позиція обдарованого дитини може бути активна в 

навчанні,  

Розвиток особистості дітей рідко викликає значну тривогу в педагогів та 

їхніх батьків. Іноді в них надзвичайно виражаються, як зазначалося вище, амбіції і 

критичність стосовно вчителів і однолітків. У окремих випадках конфлікт з 

педагогом (найчастіше недостатньо професійним) все-таки виникає, приймаючи 

форму відкритого протистояння, однак за спокійного і шанобливог ставлення 

учня до цього конфлікту можна порівняно легко погасити. 

Розробка розвивальних занять для підвищення рівня обдарованості 
З метою покращення рівня обдарованості учням було запропоновано 

комплекс розвиваючих занять.  

З учнями проводяться систематичні заняття для підвищення рівня 

обдарованості, з використанням різних інтелектуальних вправ, творчих завдань та 

цікавих розвиваючих ігор. (Додаток Д) 

Впродовж проведення циклу занять 51 учневі було запропоновано повторне 

проходження тестів Р.Кеттелла на визначення рівня інтелекту та тесту на 

виявлення творчих здібностей. За результатами дослідження ми спостерігаємо 

значну тенденцію до покращення рівня обдарованості. Результати свідчать, що 41 

дитина має тенденцію до розвитку творчої або ж інетелектуальної обдарованості, 

а 10 мають змогу розвивати як творчу, так і інтелектуальну. 

Результати дослідження доводять ефективність підібраних вправ, що дає 

змогу стверджувати про благотворний вплив розвиваючих занять на рівень 

обдарованості дітей. 

Розробка рекомендацій вчителям, батькам 
На основі проведених нами тестувань та розвиваючих занять, ми розробили 

рекомендації для підвищення обдарованості учнів середнього шкільного віку. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання цих 

рекомендацій вчителями, соціальними педагогами, психологами та самими 
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батьками з метою поліпшення творчих та інтелектуальних здібностей 

обдарованих дітей. 

Обдаровані діти потребують спеціально розроблених для них навчальних 

програм. Саме тому вчитель має готуватись до роботи з обдарованими дітьми – 

змінювати зміст навчання, його процес, результати, саму атмосферу. При 

організації учбово-виховної діяльності обдарованих учнів вчителю можна 

порадити враховувати такі моменти: 

• Необхідно більш орієнтувати учнів на творчість, підтримувати у прийнятті 

ризику. 

• Частіше ставити відкриті запитання на зразок “що могло статися, якби? Що 

ти маєш на увазі? Якщо твій опонент правий, то як це вплине на…?”, які 

допомагають обговоренню проблеми. Проаналізувати, як учні дійшли до 

висновку, розв’язання, оцінки. 

• Уникати реагування на кожне висловлювання, уважно і з інтересом 

вислуховувати кожну відповідь. Така тактика вчителя призводить до того, що 

учні починають більше взаємодіяти один з одним і самостійно коментувати ідеї, 

думки однокласників. Створювати таку ситуацію, коли учні стають менш 

залежними від учителя. 

• Вчитель повинен створювати сприятливу атмосферу, що викликає в 

дитини бажання до розвитку. 

• Використовувати різні стратегії навчання, поважати особистість учня, 

сприяти формуванню у учня позитивної самооцінки. 

• Стимулювати творчість і уяву, розвиток розумових процесів вищого рівня; 

• Виявляти повагу до індивідуальності учня, його цінностей. 

• Стимулювати і підтримувати ініціативу, самостійність. Давати учню право 

на самовираження, пошук саме того, чого їй не вистачає. Ні в якому разі не 

змушувати, а лише пропонувати та заохочувати. 

• Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, 

прогнозування, уяви. 

• Найголовніше впливайте особистим прикладом. Вчитель постійно повинен 

працювати над своїми знаннями, удосконалюватись і знаходити щось нове. Адже 

розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та 

використання креативних методів навчання, що немало важливо для розвитку 

інтелектуальної та творчої обдарованості у дітей. 

• Слід пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано 

сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 

• Учитель повинен бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, 

пов’язаних з навчанням обдарованих дітей та володіти емоційною стабільністю. 

Поради батькам, які бажають розвивати здібності своїх дітей 
1. Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.  

2. Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.  
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3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу 

дитячої енергії, рухливості, емоційності.  

4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття 

безпеки, кохання, поваги до себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої 

скована загальними потребами, проблемами, найменше спроможна досягти висот 

самовираження.  

5. Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми справами. 

Пам’ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас.  

6. Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку 

невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.  

7. Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання 

дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує 

з допомогою дорослого, показу, підказки. 

Поради батькам, які виховують обдаровану дитину 
Найперше – потрібно любити свою дитину. Приймати дитину такою, якою 

вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав’язуючи свої інтереси, 

давати дитині можливість вибору. Для розвитку творчого потенціалу, як показали 

дослідження, необхідна не лише адекватна оцінка сил дитини, але трішки 

завищена, зазнайкою вона не виросте, зате у неї буде запас сил та впевненість при 

невдачах, до яких треба готувати змалку.  

Батьки повинні бути прикладом, адже дитина свідомо переймає вашу манеру 

говорити, ходити, працювати, відповідальності за доручену справу. Кожен батько 

повинен пам’ятати правило: "Не зашкодь!" Адже обдарована дитина більш 

чутлива, ранима, тому потрібно давати вільний час для того, щоб побути дитині 

на самоті, поміркувати, пофантазувати. За допомогою тренінгів дати їй 

можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі часто батьки повинні 

радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини.  

Батьки повинні завжди пам’ятати, що для обдарованої дитини творчість є 

життєвою необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до спостережливості, 

наполегливості, формувати вміння доводити почату справу до кінця, 

працелюбність, вимогливість до себе, задоволення від процесу творчості, 

терпляче ставлення до критики, впевненості при невизначеності, гордості і 

почуття власної гідності, чулість до аналізу моральних проблем.  

Батьки також повинні усвідомлювати, що надзвичайно велика роль у процесі 

формування особистості обдарованої дитини належить волі. Вольові риси є 

стрижневими рисами характеру, адже за наявності мети, яку особистість досягає в 

житті, долаючи перешкоди, є цілеспрямовуючим життя. Цілеспрямовані люди 

знаходять своє щастя в житті, вони вміють поставити перед собою чітку, реальну 

мету. Прагнення досягти своєї цілі робить людину рішучою та наполегливою. 

І.Павлов стверджував, що у вольової людини труднощі лише збільшують бажання 

реалізувати свою мрію. Вони вміють стримати себе, володіють терпінням, 

витримкою, вміють контролювати свої почуття за наявності перешкод. 
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Ініціативність і творчість поєднані з наполегливістю, рішучістю та витримкою, 

допомагають обдарованим дітям самореалізуватися.  

Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве покликання, 

реалізувати себе як особистість. Вони не мають права втратити обдаровану 

дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, вони втрачають майбутнє. 

Тому батьки повинні бути терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина 

виросте хорошою творчою людиною.  

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Тому серед головних завдань 

освітніх закладів на даному етапі розвитку суспільства висувається завдання 

розвитку здібностей особистості, її творчого становлення, потреби розвитку і 

уміння самоудосконалюватися. Отже, займатися розвитком творчих та 

інтелектуальних можливостей учнів необхідно. І, перш за все тому, що нове 

розкриття здібностей учня потрібне не тільки для нього, а і для суспільства в 

цілому. Швидкий темп розвитку новітніх технологій вимагає збільшення росту 

освічених людей з нестандартним мисленням, які вміють ставити і вирішувати 

нові завдання. Тому, що творчі та інтелектуальні можливості сьогодні – запорука 

прогресу в будь–якій галузі людського життя в майбутньому. І детально 

розглядаючи це питання, ми зробили такі висновки: 

1.Будь-яка здібність потребує розвитку і обдарованість не є виключенням. 

2.Слід враховувати особливості нервово-психічної діяльності учнів. Це дасть 

змогу ефективніше впроваджувати прийоми та методи розвитку обдарованості. 

3.Працюючи з обдарованими дітьми не треба забувати про їх особистість та 

нав’язувати власні рішення. Завданням батьків, педагогів, вихователів та 

психологів є підтримка у потрібну хвилину, розуміння та ненав’язлива допомога у 

ситуаціях, які цього потребують.  

4.Розвиток обдарованості має враховувати такі основні принципи, як: 

системність, компетентність, послідовність, множинність та нестандартність і 

відхід від стереотипів. 

5.Здібні діти – звичайнісінькі діти, хоча все ж вони вирізняються більшою 

енергією, ентузіазмом, допитливістю, ширшим колом інтересів і захоплень. 
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Додаток А 
Культурно-вільний тест на інтелект (CFIT) Запропонований Р. Кеттелом в 

1958 році Призначений для вимірювання рівня інтелектуального розвитку 

незалежно від впливу факторів навколишнього середовища (культури, освіти і т. 

д.). Може застосовуватися як для індивідуального, так і для групового 

обстеження. Тест складається з двох частин, кожна з яких має чотири субтеста. 

Всі завдання мають графічну форму. Час виконання кожного субтеста обмежене: 

 Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

 

1 

частина 

4 хв. 4 хв. 4 хв. 3 хв. 

 

2 

частина 

3 хв. 3 хв. 3 хв. 3 хв. 

 

 Далі для стислості субтест буде позначатися як - «тест». У стимульному 

матеріалі перед кожною частиною методики і перед кожним тестом 

сформульовані інструкції. всі інструкції зачитуються вголос експериментатором, 

який пояснює неясні моменти випробуваному. При вирішенні завдань з п’яти 

запропонованих варіантів відповідей, які позначені літерами, треба вибрати 

тільки один правильний і відзначити його в бланку відповідей, викресливши 

відповідну букву. Перед початком роботи над кожним тестом експериментатор 

засікає час. За його закінченні, він зупиняє випробуваного з проханням відкласти 

в сторону бланк для відповідей. 

Частина 1 
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Частина 2 

 
Потім підраховується кількість правильних відповідей по кожному тесту та 

їх загальна сума в першій і другій частині методики. Суми балів обох частин 

також складаються, отриманий результат є сирим балом, який переводиться в 

стандартну оцінку IQ за допомогою таблиці вікових норм (дод. III). Вважається, 

що середня норма IQ знаходиться в межах від 90 до 110 балів. Показники вище 

цього рівня можуть свідчити про обдарованість випробуваного, нижче нього - про 

відставання в розумовому розвитку. 

ЧАСТИНА I 

тест 1 
У кожному ряду Вам необхідно вибрати з п’яти фігур праворуч ту, яка 

найбільш підходить до трьох фігур зліва. Ви повинні викреслити букву, 

відповідну цій фігурі, на вашому бланку відповідей. 
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тест 2 
У кожному ряду Вам необхідно з’ясувати яка з фігур у п’яти квадратиках 

відрізняється від чотирьох інших, тобто не підходить до них. Ви повинні 

викреслити букву, відповідну цій фігурі, на вашому бланку відповідей. 
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тест 3 
У кожному завданні виберіть, будь ласка, праворуч той квадратик з 

малюнком, який найбільше підходить на місце порожнього квадратика зліва, щоб 

доповнити загальний малюнок. Ви повинні викреслити букву, відповідну цій 

фігурі, на вашому бланку відповідей. 
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тест 4 
У кожному завданні Вам необхідно точно розгледіти, де знаходиться точка і 

потім вибрати з п’яти фігур праворуч ту, в якій можна розташувати точку точно 

таким же чином. Букву, відповідну правильної відповіді, необхідно відзначити на 

вашому бланку відповідей.  

Цього разу Вам належить вирішити 8 завдань, розташованих на двох 

наступних сторінках. Пам’ятайте про те, що нічого не можна писати на самому 

тексті, тому не заносьте, будь ласка, точку на малюнок з завданням. 
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ЧАСТИНА II 

Друга частина тесту складається, як і перша, з чотирьох різних груп завдань 

(окремих тестів). Вони розташовані точно так само, як і чотири групи завдань в 

першій частині тесту. 

І тут кожне завдання має тільки одне правильне рішення. Ваші відповіді 

відзначайте будь ласка, на зворотній стороні бланка відповідей. 

Не можна нічого писати на самому тесті! 

Тест 1 
У кожному ряду Вам необхідно вибрати з п’яти фігур праворуч ту, яка 

найбільш підходить до трьох фігур зліва. Викресліть букву, відповідну цій фігурі, 

на Вашому бланку відповідей. 

 

 
 
тест 2  
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У кожному ряду Вам необхідно з’ясувати яка з фігур у п’яти квадратиках 

відрізняється від чотирьох інших, тобто не підходить до них. 
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тест 3 
У кожному завданні оберіть, будь ласка, праворуч той квадратик з 

малюнком, який більше підходить на місце порожнього квадратика зліва, щоб 

доповнити загальний малюнок. 
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тест 4 
У кожному завданні Вам необхідно точно розгледіти, де знаходиться крапка 

і потім вибрати з п’яти фігур праворуч ту, в якій можна розташувати крапку точно 

таким же чином. Букву, відповідну правильній відповіді, необхідно відзначити на 

вашому бланку відповідей.  

Цього разу Вам належить вирішити 8 завдань, розташованих на двох 

наступних сторінках. 
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Бланк відповідей 
 

Прізвище __________________________________________________ 

ім’я _______________________________________________________ 

Стать _____________________ Дата народження _________________ 

Дата тестування _____________________________________________ 

Букву, яка відповідає правильному на Ваш погляд рішенням, викреслюйте, 

будь ласка, на цьому бланку відповідей так a b з d е. 

Якщо Ви закреслили не ту букву, то виправляйте закресленням хрест-

навхрест. 

Частина І 
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Додаток Б 
Правила проведення тесту 

Уважно прочитайте кожне запитання. 

Обведіть кружечком слово «Так», якщо ви погоджуєтеся з тим, що написано. 

Обведіть кружечком слово «Ні», якщо з написаним не погоджуєтесь. 

Так Ні 1 Я люблю писати свої пісні. 

Так Ні 2 Я люблю гуляти сам. 

Так Ні 3 Мої тато і мама полюбляють гратися зі мною. 

Так Ні 4 Я ставлю чимало запитань. 

Так Ні 5 Скласти оповідання чи казку — безглузда справа. 

Так Ні 6 Мені подобається мати одного чи двох друзів. 

Так Ні 7 Я не заперечую, коли змінюються правила гри.. 

Так Ні Я маю кілька хороших ідей. 

Так Ні 9 Я люблю малювати. 

Так Ні 10 Я люблю речі, які складно виготовити. 
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Так Ні 11 Сонечко на малюнку завжди має бути жовтого кольору. 

Так Ні 12 Мені більше подобається розмальовувати малюнки в книжці, ніж 

малювати їх самому. 

Так Ні 13 Легкі загадки — найцікавіші. 

Так Ні 14 Іноді тато з мамою займаються чимось разом зі мною. 

Так Ні 15 Я цікавлюсь новинками про тварин. 

Так Ні 16 Мій тато любить працювати по господарству, а я йому допомага 

Так Ні 17 Я не люблю, коли інші діти ставлять надто багато запитань. 

Так Ні 18 Нелегко знайти собі заняття, коли залишаюся сам. 

Так Ні 19 Мій тато вважає, що я загалом поводжуся правильно. 

Так Ні 20 Я люблю розповіді про далеке минуле. 

Так Ні 21 Я із задоволенням граю у старі ігри. 

Так Ні 22 Коли я хочу щось зробити, але мені складно, я відмовляюсь від 

займаюсь чимось іншим. 

Так Ні 23 Я люблю гуляти з друзями, а сам — ні. 

Підбиття підсумків: 
За кожну позитивну відповідь (обведене слово «Так») зараховується один 

бал, за обведене слово «Ні» — 0 балів. 

Від 1 до 9 балів – Низький рівень. 

Від 10 до 18 – Середній рівень. 

Від 19 до 23 – Високий рівень. 

 
Додаток В 

 

Високий рівень – 12 дітей (23.4%) 

Середній рівень – 36 дітей (70.4%) 

Низький рівень – 3 дітей (5.2%) 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

70.4% 

5.2% 
23.4% 
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Додаток Г 

 
Додаток Д 

ЗАНЯТТЯ 1 

Вправа «Придумай слова» 
Придумати слова, що починаються на певну букву або склад, наприклад, 

«А». На кожному занятті букви змінюються. 

Вправа «Вибери головне» 
Мета: розвиток словесно-логічного мислення. 

Матеріал до завдання. На дошці заздалегідь написані ряди слів: перші слова 

заголовними буквами, інші слова — рядковими і в дужках. 

Учнів просять дібрати до слова, написаного заголовними буквами, два слова 

із дужок, що знаходяться в найтіснішому зв’язку з ним. 

САД (рослини, садівник, собака, тин, земля) 

РІКА (берег, риба, рибалка, вода) 

МІСТО (автомобіль, будинки, юрба, вулиця, велосипедист) 

РОЗПОДІЛ (клас, ділене, олівець, дільник, папір) 

КІЛЬЦЕ (діаметр, алмаз, проба, округлість, печатка) 

ЧИТАННЯ (очі, книга, картинка, печатка, слово) 

ГРА (карти, гравці, штрафи, покарання, правила) 

ЛІКАРНЯ (приміщення, операція, лікар, радіо, хворі) 

БІБЛІОТЕКА (місто, книги, полиці, читачі, бібліотекар) 

Вправа «Склади речення» 

Мета: розвивати здібності швидко встановлювати логічні зв’язки між 

звичайними предметами. 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Високий рівень – 19 дітей (37.2 %) 

Середній рівень – 29 дітей (56.6%) 

Низький рівень – 3 дітей (5.2%) 

37.2% 
56.6% 

5.2% 
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Вибираються навмання три слова, не пов’язані за змістом (наприклад, озеро, 

олівець, ведмідь). Необхідно скласти якнайбільше речень, включивши всі три 

слова (відмінок можна змінювати). 

Вправа «Коректурна проба» 

Дітям дають завдання за певний проміжок часу викреслити певну букву. З 

кожним заняттям, завдання ускладнюється (скорочується час, збільшується 

кількість букв, які необхідно викреслювати одночасно). 

ЗАНЯТТЯ 2 

Вправа «Я художник» 

Абсолютно вільно, безглуздо водячи ручкою, олівцем або фломастером по 

аркушу паперу, малюємо складний клубок ліній, пробуємо «розгледіти» в 

«каляки-маляки» якийсь образ і усвідомлено розвиваємо його - використовуючи 

певні фарби виділяємо контури, замальовуємо ділянки, пишемо короткий 

коментар або розповідь. 

Вправа «Колаж» 

Мета: розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати творчу 

уяву та фантазію, згуртувати колектив. 

За допомогою вирізок із журналів, газет, листівок вам потрібно створити 

образ на тему: «Мої мрії». 

Колаж може бути доповнений власними надписами, малюнками. 

Вправа «Моє бачення творчої особистості». 
Ви повинні протягом п’яти хвилин до кожної літери слова «творчість» 

дібрати якості, які, на вашу думку, характеризують творчу дитину (Після 

виконання творчого завдання один представник групи зачитує версію 

розшифровки слова «творчість».) 

Т – толерантний, терплячий, трудолюбивий… 

В – винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий, 

відповідальний… 

Р – рішучий, розкутий, реактивний, романтичний, різний… 

Ч – чутливий, чесний, чуйний, чарівний… 

І – ініціативний, інтелігентний, інтелектуальний… 

С – самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий… 

Т – товариський, турботливий, тактовний… 

Вправа «Розшифруй і запам’ятай» 

МА ВК ЕИ ОТ СА ПО 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А М В Е К О С И Л Т 

ЗАНЯТТЯ 3 

Вправа «Придумай слова» 

Необхідно назвати якнайбільше слів, що починаються на склад «ду». 

Вправа «Добери потрібне слово» 

Мета: розвиток словесно-логічного мислення (аналогії). 
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Учням називають пари слів, між якими є певні зв’язки. Потім називається 

третє слово, й потрібно здогадатися, яким буде 4 слово, щоб ряд був 

продовжений. Наприклад, олівець — папір, крейда —… (дошка). 

1. Цвях — молоток, шуруп… (викрутка). 

2. Будинок — дах, книга… (обкладинка). 

3. Птах — яйце, рослина…. (насіння). 

4. Квадрат — куб, коло… (куля). 

5. Добре — краще, повільно… (швидше). 

6. Вогонь — пожежа, вода… (потоп). 

7. Зерно — комора, гроші… (банк). 

8. Електрика — вимикач, вода… (кран). 

9. Одяг — голий, взуття… (босий). 

10. Школа — навчання, лікарня… (лікування). 

11. Людина — дитина, собака… (щеня). 

12. Гума — шина, сталь… (обід). 

13. Птах — гніздо, людина… (будинок). 

14. Пальто — ґудзик, черевик… (шнурок). 

15. Ранок — ніч, зима… (осінь). 

Вправа «Придумай слова» 

Завдання: написати якнайбільше слів, що починаються на склад «зі». 

Вправа «Я знаю…» 

Мета: розвиток здатності конкретизувати поняття. 

Дітям по черзі необхідно назвати 5 предметів, які відносяться до загального 

поняття. Наприклад. «Я знаю 5 рослин…». 

Загальні поняття: фрукти, овочі, ягоди, дерева, квіти, ягоди, звірі, продукти, 

одяг, взуття, головні убори, транспорт, дерева, птахи, імена. 

ЗАНЯТТЯ 4 

Вправа «Малюємо казку» 

Мета. Розвивати вміння творчої уяви, інтуїції, систематизувати свої творчі 

ідеї; формувати комунікативні навички, вміння співпрацювати. 

Інструкція. Кожна группа отримує маленькі геометричні фігурки. Якщо 

додати до них додаткові лінії, у вас вийдуть цікаві предмети або сюжетні 

малюнки. 

Завдання. Спробуйте придумати героїв та казку про них казку. Зробіть її 

повною і цікавою. На роботу у вас є 10 хвилин. 

Презентація груп (2 хв.) 

Обговорення: - Чи складно було виконувати цю вправу? Що заважало? 

Вправа «У світі Монотипії»Чорнилом, тушшю, аквареллю або рідко 

розведеною гуашшю на гладкій, що не вбирає фарбу, поверхні (пластик, лінолеум, 

глянцева щільний папір і т.д.) робиться малюнок: плями, лінії та ін. До цієї 

поверхні прикладається аркуш паперу, на ньому в дзеркальному відображенні 
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друкується нанесений малюнок. Дитина роздивляється те, що вийшло, описує 

виник образ, домальовує його. 

Вправа «Чим схожі й чим відрізняються» 

Дітям пропонують порівняти між собою різні предмети або поняття. 

Необхідно знайти якнайбільше спільного й відмінного: 

• капуста — морква; 

• слива — персик; 

• кішка — миша; 

• чашка — склянка; 

• зима — літо; 

• метелик — птах; 

• літак — ворона; 

• каструля — тарілка; 

• мотоцикл — велосипед; 

• собака — вовк; 

• книжка — зошит; 

• стілець — крісло. 

Вправа «Четвертий зайвий» 

1. Син, друг, бабуся, тато (родичі). 

2. Мім, корок. Біб, тато (читаються в обидва боки). 

3. Гніздо, мурашник, курятник, барліг (не зроблені людиною). 

4. Береза, сосна, клен, тополя (нехвойні дерева). 

5. Стожари, стілець, сім’я, тріо(у словах є числівники). 

6. 33, 84, 22, 11 (складені однаковими цифрами). 

7. 35, 75,25, 5 (двозначні числа). 

8. 27, 81, 52, 63 (діляться на три). 9.17,26,48, 56 (парні числа). 

ЗАНЯТТЯ 5 

Вправа «Хто більше» 

Протягом 5 хв записати якнайбільше слів із 6 букв. 

Вправа «Чим схожі й чим відрізняються» 

Дітям пропонують порівняти між собою різні предмети або поняття. 

Необхідно знайти якнайбільше спільного й відмінного: 

• Сукня й босоніжки. 

• Троянда й тюльпан. 

• Заєць і вовк. 

• Сосна й каштан. 

• Холодильник і пилосос. 

• Зошит і книга. 

• Риба і птах. 

• Море й океан. 

• Людина й мавпа. 

Вправа «Назви одним словом» 
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• Молоток, пилка, рубанок — (столярні інструменти); 

• суп, каша, котлета — (їжа); 

• компот, сік, чай — (напої); 

• дзиґа, піраміда, лялька — (іграшки); 

• рояль, скрипка, сопілка — (музичні інструменти); 

• орел, коршун, сокіл — (хижі птахи); 

• сосна, кедр, ялина — (хвойні дерева); 

• ковзани, лижі, ракетка — (спортивний інвентар); 

• тюлень, морський котик, морж — (морські тварини); 

• персик, абрикос, апельсин —(фрукти); 

• акула, меч-риба, ставрида — (морські риби); 

• Україна, Німеччина, Канада — (країни); 

• жовтий, зелений, синій — (кольори); 

• ранець, пенал, ручка — (шкільне приладдя); 

• захід, схід, південь — (сторони світу); 

• телевізор, пилосос, праска — (побутові прилади). 

Вправа «Хто більше» 

Протягом 5 хв записати якнайбільше слів із 10 літер. 

ЗАНЯТТЯ 6 

Вправа «Шифрувальник» 

Дітям пропонують 7 зашифрованих слів і ключ до шифру. Необхідно 

розшифрувати слова, запам’ятати їх і виділити зайве слово. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

а  Р  о  у  с  к  л  і  и  в  

 

684, 184ь, 624ь, 9295, 521290, 434675. 

Вправа «Хто більше» 

Необхідно придумати слова (іменники), що починаються на букву Ж. 

Вправа" Корзинка творчих ідей"  

Мета: стимулювання творчої уяви й фантазії, розвиток оригінальності, 

швидкості та гнучкості мислення. 

Звучить музика Ф. Шопена "Фантазія". 

Час: 5 хв. 

Інструкція: подумайте, обговоріть у групі і запишіть, якомога більше 

способів використання звичайного предмету (наприклад, ручки, зошита тощо) і 

його нових призначень. Оцінюються: продуктивність використання завдань 

шляхом підрахування кількості відповідей за певний інтервал часу; гнучкість – 

кількість переключень з одного об’єкта на інші; оригінальність – за частотою 

такої відповіді в однорідній групі. 

Вправа «Склади слова» 

Мета: розвиток мислення (процеси синтезу). 

Використовуючи всі запропоновані букви, необхідно скласти якнайбільше слів: 



 611 

ТУ ЩАД; ДО; 

ПРО, ДО, Т; 

У, Р, Д, А; 

А, О, ДО, Н, Б; 

ПРО, ПРО, Е, Л, 3, К. 

ЗАНЯТТЯ 7 

Вправа «Четвертий зайвий» 

Мета: розвиток мислення, встановлення закономірностей. 

• мак, ромашка, троянда, цибуля; 

• чашка, блюдце, суп, тарілка; 

• яблуко, персик, огірок, груша; 

• помідор, баклажан, перець, слива; 

• чашка, тарілка, каструля, склянка; 

• молоко, сметана, каша, сир; 

• коза, курка, корова, вівця; 

• чайник, стілець, стіл, шафа; 

• машина, літак, автобус, тролейбус; 

• олівець, портфель, зошит, капелюх. 

Учнів просять розглянути групи картинок і визначити, яка «зайва». Дати 

пояснення. Назвати інші три предмети одним (узагальнюючим) словом. 

Вправа «Склади слова» 

Завдання: скласти якнайбільше слів, що починаються на склад «сі», «ме». 

Вправа «П’ятий зайвий» 

Мета: розвиток мислення (операція узагальнення). 

• Василь, Федір, Семен, Петро, Іванов; 

• лист, брунька, кора, плід, гілля; 

• темний, світлий, блакитний, яскравий, тьмяний; 

• гніздо, нора, курятник, сарай, лігво; 

• молоко, сир, сметана, кефір; 

• глибокий, низький, світлий, високий, гіркий; 

• дім, піч, дим, хлів, будка; 

• секунда, час, рік, вечір, неділя; 

• літак, пароплав, техніка, поїзд, автомобіль; 

• сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний; 

• футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол. 

Вправа «Поясніть прислів’я»  

Мета: вдосконалення логічного мислення. 

Завдання: поясніть прихований зміст прислів’ їв. 

• Без труда немає плода. 

• Зароблена копійка кращий за карбованець. 

• Вперта праця все переможе. 

ЗАНЯТТЯ 8 
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Вправа «Придумай слова» 

Необхідно придумати слова, які складаються із 4 складів. 

Вправа «Викладення думки іншими словами» 

Мета: формування чіткості мислення, вміння фіксувати суттєве, оперувати 

словами. 

Дається проста фраза, наприклад, «нинішнє літо буде дуже теплим». 

Необхідно запропонувати кілька варіантів передачі цієї думки іншими словами, 

при цьому жодне слово запропонованого речення не повинно використовуватись 

у відповідях. Перемагає той, у кого більше варіантів. 

Вправа «Придумай слова» 

Записати 10 слів, кожне з яких складається з 4 літер і починається на «в» і 

«к». 

Вправа «Птахи, тварини, риби» 

Ведучий пропонує кожному учаснику запитання. Учасник має пригадати 

представника того чи іншого виду. Повторювати назване не можна. Наприклад, 

пташка — голуб, риба—щука. 

ЗАНЯТТЯ 9 

Вправа «Придумай слова» 

Записати 10 слів, які складаються з 5 букв. 

Вправа «Чим відрізняються» 

• лев — собака; 

• ворона — горобець; 

• молоко — вода; 

• золото — срібло; 

• горобець — курка; 

• дуб — береза; 

• картина — портрет; 

• кінь — вершник; 

• кішка — яблука. 

Вправа «Поясни значення» 

Учнів просять пояснити значення виділених слів, підібравши до них близькі 

за змістом слова. 

• Розбити сад — розбити чашку. 

• Занедужати на ангіну — занедужати на футбол. 

• Жива розповідь — жива істота. 

• Гаряче серце — гарячий хліб. 

• Музичний слух — поширити слух. 

• Ключ від квартири — гарячий ключ. 

Вправа «Перелік заголовків до розповіді» 

Мета: формування вміння виділяти суттєве, складати схеми, план тексту. 

Учням читають оповідання і просять придумати якнайбільше заголовків до 

нього. 
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ЗАНЯТТЯ 10 

Вправа «Хто більше» 
Придумати слова, які складаються з 3 складів. 

Вправа «Вибери головне»  

• Школа — навчання, лікарня — лікар, учень, установа, лікування, хворий. 

• Пісня — глухий; картина — німий, сліпий, художник, малюнок. 

• Ніж — сталь; стіл — виделка, дерево, стілець, їжа, скатертина. 

• Риба — сітка; мука — решето, комар, кімната, жувати, павутина. 

• Птах — гніздо; людина — люди, пташенята, робітник, звір, дім. 

• Хліб — пекар; дім — вагон, місто, будова, будівник, двері. 

• Пальто — ґудзик; черевик — взуття, магазин, нога, шнурок, шляпа. 

Вправа «Склади слова» 
До запропонованих букв підібрати голосні і скласти якнайбільше слів 

(іменників у називному відмінку однини). 

• м, до, л; 

• у, м, д; 

• с,до,р,т; 

• ж, до, л; 

• н, л, з, до; 

• ф, х; 

• ж, ц; 

• б, р, щ. 

Шк_л_, кн_г_, р_чк_, п_р_, ч_рн_л_, з_ш_т, вч_т_л_, д_р_кт_р, _л_в_ць, 

зн_нн_. 

Вправа «Доповніть узагальнене поняття» 

Учитель називає узагальнену назву, а учні перераховують, що це може бути: 

• дикі тварини; 

• свійські тварини; 

• дерева; 

• квіти; 

• міста; 

• країни; 

• континенти; 

• тканини; 

• види транспорту; 

• річки міста. 
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Врахування типу темпераменту в роботі з обдарованими дітьми 
 
Явела Марина Василівна, 

вихователь  

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вихователь» 

 
В даний час спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, 

до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей. Система розвитку 

обдарованості дитини повинна бути ретельно вибудована, суворо 

індивідуалізована і її реалізація повинна припадати на досить сприятливий 

віковий період. Дитячий вік — період становлення здібностей особистості і 

бурхливих інтеграційних процесів у психіці. 

За даними педагогічних досліджень у загальноосвітніх навчальних закладах 

обдаровані учні складають 2-3%, здібні – 15-18% від загальної кількості учнів. 

 КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» здійснює набір учнів на конкурсній 

основі, тому в цьому навчальному закладі відсоток обдарованих дітей значно 

вищий, ніж в звичайних школах. Тут переважає інтелектуальний, академічний 

типи обдарованості та лідерська обдарованість учнів. Даний факт покладає на 

педагогічний колектив велику відповідальність, адже феномен «згасання», 

«зникнення» обдарованості давно цікавить практиків. Вчителі та вихователі 

намагаються виховними заходами досягти оптимального співвідношення 

особистісної та інтелектуальної рефлексії в кожному конкретному випадку, з 

кожною дитиною. 

Дослідження психологів довели, що представники різних темпераментів 

можуть досягати однаково високих успіхів у діяльності, але ідуть вони до цих 

успіхів різними шляхами. Серед визначних людей були представники різних типів 

темпераменту. Так, наприклад, О.С. Пушкін, М.Робесп’єр, Петро І – холерики; 

М.Ю.Лермонтов,В.А.Моцарт, Наполеон – сангвініки; І. Ньютон, І.А.Крилов – 

флегматики; Н.В.Гоголь, П.І.Чайковський – меланхоліки. 

У 2016-2017 н.р. за результатами вступних іспитів були зараховані учні до 

новостворених п’ятих класів КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат». Я обійняла 

посаду вихователя 5-А класу. За час адаптаційного періоду, разом із практичним 

психологом, було проведено спостереження та ряд досліджень та тестувань. 

Одним із таких досліджень було визначення типу темпераменту за методикою Г. 

Айзенка. Результати цього тесту майже повністю підтвердили мої особисті 

спостереження. 

Педагогічний досвід показує велику змінність властивостей темпераменту 

під впливом грамотно організованого виховання, яке враховує не тільки вікові, 

але й індивідуальні особливості фізичного та психічного розвитку дитини. 
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Моє завдання, як вихователя, полягає не в тому, щоб в процесі 

індивідуальної роботи з дитиною перероблювати один тип темпераменту в інший, 

а в тому, щоб сприяти, з одного боку, розвитку притаманних кожному 

темпераменту позитивних якостей, а з іншого — послабленню тих недоліків, які 

вже почали виявлятися у поведінці дитини. 

Вирішальне значення в формуванні динамічних характеристик поведінки 

дитини мають не самі по собі вроджені властивості нервової системи, а реальні 

взаємини з оточуючими людьми, обставини життя, напрямок та характер 

діяльності. Кожен учень, незалежно від особливостей темпераменту, може 

успішно оволодівати знаннями, бути гарно вихованим. Під час організації 

навчання та виховання слід враховувати, що в залежності від особливостей 

темпераменту поведінка учнів може бути різною. Одних учнів треба стримувати, 

других активізувати, у третіх формувати більшу впевненість в собі і сміливість. 

Яскравим представником холериків є учениця Марія Р. Вона виявляє 

нетерпіння, різкість рухів, поривчастість. ЇЇ недостатня емоційна і рухова 

рівновага може виливатися у нестриманість, неспроможність до самоконтролю, їй 

властиві вразливість і гнів. Разом із батьками дівчини намагаюсь розвинути у неї 

стриманість, спрямувати енергію на більш точне виконання діяльності, в 

результаті вправ, осмислення разом з ученицею її помилок поступово 

розвивається новий темп діяльності. Під час спалахів гніву у дівчини говорю з 

нею підкреслено тихим, спокійним голосом. Пристрасність у роботі, енергію і 

активність, розумну ініціативність завжди заохочую. Марії важко всидіти 

спокійно на самопідготовці, не вистачає фізкультхвилинки і перерви, тому я даю 

їй різні доручення, щоб вона могла зайвий раз порухатись. У дівчини неординарні 

організаторські здібності, її обрали членом учнівського комітету ліцею, вона 

прагне брати участь у всіх заходах, які відбуваються. Крім того, учениця відвідує 

секцію баскетболу у спортивній школі. Поступово спостерігаю у поведінці Марії 

уміння гальмувати себе, свої небажані реакції, стриманість у поведінці та 

стосунках з товаришами і дорослими. 

Анна С. є представником флегматиків. У роботі з цією дівчиною намагаюсь 

допомогти перебороти деяку лінь, розвинути більшу рухливість і товариськість, 

укріплювати впевненість у собі. 

Олександра Ш. — меланхолік, потребує постійного заохочення, дуже 

вразлива, домашнє завдання виконує дуже повільно, але ретельно. Цю ученицю я 

привчаю планувати свою діяльність, розумно розподіляти час і збалансовувати 

тривалість праці і відпочинку. 

Таким чином, завдання педагогів полягає в тому, щоб виявити особливості 

прояву темпераменту та, спираючись на його позитивні сторони, намагатися 

перебороти негативні прояви. Виховання може привчити холерика до 

стриманості, яка йому не властива, а меланхолік може стати більш сміливим та 

рішучим у вчинках. 
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Вплив моніторингу стану здоров’я дітей на успішне 
удосконалення обдарованості 

 
Тхоржевська Ангеліна Василівна, 

вихователь 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

 

Формування змісту психологічного супроводу відбувається з огляду на 

закономірності вікового розвитку обдарованих дітей та дітей з творчими 

здібностями, на діагностику учнів з високим інтелектуальним потенціалом. 

Тестове обстеження обдарованої дитини, анкетування, інтерв’ю, спостереження за 

учнем в конкретній діяльності представлені в особистій картці обдарованої 

дитини. Моніторингове дослідження обдарованості учнів визначає коефіцієнт 

обдарованості кожної дитини. Орієнтуючись на показник коефіцієнта 

обдарованості, можливо створювати умови для розвитку здібностей, враховувати 

індивідуальні особливотсі дитини в класі. 

Досвід роботи дає змогу застосовувати ефективні методики на виявлення 

здібностей та видів обдарувань, а саме: 

• тест «Діагностик рівня інтелектуального розвитку» (Д. Векслер); 

• опитувальник схильності до творчості (Г. Девіс); 

• тест «Школа прогресивних матриць» (таблиці Равена); 

• тест «Рівень персональних досягнень» (В.Ф. Вандерлік) та інші; 

• тест «Обдарованість учня» (виявляє творчі, інтелектуальні задатки учня); 

• тест «Творчі схильності учня» (визначає характер творчих здібностей учня); 

• тест «Здібності учня» (виявляє схильності учня до того чи іншого роду занять, 

рівень творчого розвитку, соціальні здібності); 

• діагностика пізнавальних процесів, комп’ютерна презентація. (3); 

• психолого-педагогічне дослідження згідно методики А.А. Лосєвої. Визначення 

коефіцієнта обдарованості кожної дитини. (4) 

• експрес-діагностична методика Б.К. Пашнєва «Вивчення рівня 

інтелектуального розвитку учнів 1-х класів». (4) 

Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога було психолого-

педагогічне проектування особистісного розвитку учнів на основі діагностично-

проектуючого комплексу «Універсал» з метою використання сучасних технологій 

проектування навчально-виховного процесу та прогнозування особистісного 

розвитку учнів кожного класного колективу. 

Згідно програми «Універсал» психологом школи проведена діагностика 

соціально-комунікативного розвитку шкільних колективів 5-х – 11-х класів, а 

саме: вади особистісного розвитку учнів (ДВОР), ціннісні пріоритети учнів 

класного колективу, життєва активність учнів (порівняльний аналіз), ціннісні 

орієнтації учнів в системі взаємостосунків учнів класу, анкета «Соціум», 
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анкетування батьків учнів 5-11 класів, анкета «Батьки-діти». Усі методики 

взаємопов’язані та загалом визначають чотири основні сфери розвитку 

особистості (фізичну, психічну, соціальну та духовну), а саме: 

• соціометрія (лідери, підлідери, актив, пасив, ізоляція, відторгнення, зона 

ризику, група ризику, офіційний статус, неофіційний статус, позитивні та 

негативні взаємостосунки, згуртованість, інтеграція); 

• соціальна активність і ціннісні орієнтації (дозвільно-ігрова, фізично 

оздоровча, художньо-образна, предметно-перетворювальна, навчально-

пізнавальна, соціально-комунікативна, суспільно-корисна, національно-

громадська, духовно-катарсична); 

• ціннісні пріоритети (Я і рідна домівка, Я і здоров’я, Я і мистецтво, Я і праця, Я 

і навчання, Я і друзі, Я і громадські обов’язки, Я і Україна, Я і моральні 

цінності); 

• діагностика вад особистісного розвитку (тривожність, імпульсивність, 

агресивність, схильність до нечесної поведінки, асоціальність, замкненість, 

невпевненість, екстернальність, естетична нечутливість); 

• ставлення батьків (прийняття-відчуження, кооперація, симбіоз, авторитарна 

гіперсоціалізація, маленька невдаха). (1) 

Враховуючи результати психодіагностики та потреби дітей, провожу 

оригінальні тренінгові заняття з учнями різних вікових категорій: «Мистецтво 

бути собою», «Духовність», «Я – лідер», «Секрети мого «Я»», «Мрії творять 

світ». Підготувала комп’ютерну презентацію «Казкотерапія. Корекційна казка 

«Чарівне яблуко». Консультую учнів школи за результатами психологічного 

дослідження за програмою «Універсал». 

Психологічний супровід здійснюю в аспекті покращення соціально-

психологічної адаптації дітей, організації їх спілкування за інтересами в сприянні 

реалізації творчих здібностей кожної дитини, в психологічній допомозі 

обдарованим дітям із низьким статусом самоствердитися в учнівському колективі. 

Організаційна структура роботи з обдарованими дітьми 
Науково-методичне забезпечення: 

• реалізація принципів навчання та 
виховання 

• розробка програм роботи з 
обдарованими дітьми 

• розробка методичних рекомендацій 
за проблемою 

• підготовка методичних посібників, 
публікацій 

• узагальнення та поширення досвіду 
роботи 

 Педагогічне забезпечення:  
• створення предметного 

розвивального середовища 
• моніторинг досягнень 

вихованців 
• робота з батьками 

вихованців 

Психологічне забезпечення: 
• діагностика 
• розробка програм (в т.ч. 

індивідуальних) розвитку 
обдарованості дитини та проведення 
серії розвивальних занять 

 Медичне забезпечення: 
• моніторинг стану здоров’я 
• обстеження дітей 

спеціалістами 
• організація раціонального 

харчування 
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• розробка рекомендацій для батьків 
та педагогів щодо розвитку та 
виховання обдарованої дитини 

• проведення психологічних тренінгів з 
педагогами та дітьми 

• організація профілактичної 
роботи 

• робота з батьками 
вихованців 

Учитель може розвинути особисністі та професійно-особистісні риси 

щонайменше трьома шляхами: 

• з допомогою тренінгів самопізнання та саморозвитку; 

• шляхом здобуття нових знань щодо різних видів обдарувань та 

особливостей процесу навчання, виховання та розвитку обдарованих учнів; 

• через тренування вмінь, необхідних для ефективного навчання та 

створення індивідуальних освітніх маршрутів обдарованих учнів. 

Модель готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми 

Теоретичний компонент 

• Історія дослідження обдарованості; 

• основи сучасної концепції обдарованості; 

• проблеми прогнозування обдарованості; 

• особливості розвитку обдарованих індивідів; 

• вікові особливості прояву обдарованості; 

• методи та особливості діагностики обдарованих дітей; 

• психологічні й педагогічні аспекти, які слід брати до уваги при формуванні 

змісту освітніх програм для обдарованих; 

• форми організації навчальної діяльності обдарованих; 

• вимоги до педагогів, що працюють з обдарованими дітьми; 

• зарубіжний досвід роботи з обдарованими; 

• умови ефективної взаємодії батьків і педагогів з обдарованими дітьми. 

Практичний компонент 

• використання спеціальних прийомів і методів розвитку здібностей дитини; 

• роль фасилітатора щодо обдарованої дитини; 

• уміння створювати навчальні плани з певної дисципліни, що 

відповідатимуть потенціалу обдарованої дитини; 

• здатність пропонувати обдарованій дитині творчі завдання; 

• готовність ставити обдарованій дитині питання відкритого характеру; 

• уміння розподіляти час і увагу під час заняття таким чином, щоб усі учні 

відчували себе важливими для вчителя; 

• здатність надавати дитині консультації з предмета і питань особистісного 

характеру; 

• уміння організувати та впроваджувати індивідуальне навчання обдарованої 

дитини, якщо таке необхідне. 

Особистісний компонент 

• мотивація до роботи з обдарованими учнями; 

• емпатія; 
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• позитивна "Я-концепція"; 

• активність, що проявляється в бажанні приділяти більше уваги та часу 

обдарованими учнями; 

• спрямованість до самовдосконалення; 

• високий рівень інтелектуальних здібностей; 

• креативність; 

• функціональний перфекціонізм; 

• повага, довіра до дитини; 

• ерудиція; 

• конгруентність; 

• сміливість; 

• мужність; 

• терпимість. 

Типи обдарованості та їх діагностика 
Н.С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей: 

- учні з ранньою розумовою реалізацією;  

- учні з прискореним розумовим розвитком;  

- учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.  

Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, 

використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. 

Лейтеса, є дитячої обдарованості.  

Для оцінки соціального розвитку дитини, творчих здібностей, інтелекту 

практичні психологи повинні використовувати різні психодіагностичні методи, 

що доповнюються відомостями батьків, даними спостережень за дитиною.  

Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з 

креативністю її мислення. Зокрема:  

• Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних 

здібностей.  

• Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини.  

• Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.  

• Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини 

розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.  

• Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень 

аналітико-синтетичних умінь.  

• Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених 

Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами 

одноліток особливості спрямованості даної особистості.  

Критерії за якими можна визначити обдарованість дитини 
Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:  

• часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;  

• у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;  
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• рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до них;  

• із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не 

приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а 

реорганізація, систематизація її на нових підстановках;  

• мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та 

енциклопедії, придумують нові слова і поняття;  

• можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома 

чи більше подіями, що відбуваються навколо них;  

• дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять 

будь-яких обмежень свої досліджень;  

• у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити 

правильні висновки;  

• можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони 

буквально "занурюються” в своє заняття, якщо воно їм цікаве;  

• мають сильно розвинуте почуття гумору;  

• постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;  

• визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність 

починати кілька справ одночасно;  

• часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають 

себе такими, що завжди мають рацію;  

• їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті.  

Вважаю, що психолого-педагогічний супровід діяльності педагога щодо 

роботи з обдарованими дітьми: 

• формує психологічну компетентність всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

• дає змогу визначити шляхи індивідуального підходу в навчанні й вихованні; 

• акцентує увагу на індивідуально-типологічних особливостях талановитих дітей; 

• сприяє оптимізації навчально-виховного процесу. 

Результативність психологічного супроводу роботи педагога з обдарованими 

дітьми очевидна: 

1. Покращилась успішність учнів в класах, знання стали інтелектуальною 

цінністю особистості. 

2. Покращилась соціально-психологічна адаптація обдарованих дітей, 

організація їх спілкування за інтересами. 

3. Спостерігаємо, що талановиті діти із низьким статусом 

самостверджуються в учнівських колективах. 

4. Педагоги разом з батьками сприяють реалізації творчих здібностей 

кожної дитини. 

Я щиро впевнена, що поряд з обдарованою дитиною повинен знаходитися 

талановитий, творчо працюючий вчитель. Саме учні з креативним мисленням 

здатні зробити найбільший внесок  у розвиток суспільства.  
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Арт-терапія як засіб саморегуляції  
для обдарованих учнів старшої школи 

 

Божко Інна Григорівна, 

учитель образотворчого мистецтва 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат», 

спеціаліст вищої категорії, 

звання «старший вчитель» 

 

Арт-терапія базуються на мобілізації творчого потенціалу людини, 

внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення. Вона відповідає фундаментальній 

потребі в самоактуалізації – розкритті широкого спектру можливостей дитини і 

утвердження нею свого індивідуально-неповторного способу буття-в-світі. 

Арт-техніки впевнено завойовують прихильників не лише у дальньому і 

ближньому зарубіжжі, а й в Україні. Вони набувають статусу самостійного 

психокорекційного та психотерапевтичного напрямку завдяки простоті і 

доступності використання, а також через очевидні переваги над вербальними 

формами роботи. Завдяки тому, що арт-техніки є засобом переважно 

невербального спілкування, вони є особливо цінними в роботі з учнями, які мають 

труднощі в словесному описі своїх переживань. Поряд з цим, образотворча 

діяльність є хорошим засобом зближення дітей.  

Використання методів арт-терапії в комплексній корекції обдарованих учнів 

частково може сприяти задоволенню потреб у:  

• спілкуванні, обміні досвідом та відчутті належності до групи; 

• творчому й осмисленому проведенні часу; 

• саморозумінні і позитивному сприйнятті самого себе; 

• емоційній підтримці і самовдосконаленні; 

• подоланні страхів, стресових станів; 

• самодостатності; 

• вираженні неприйнятних відчуттів і думок в атмосфері терпимості; 

• освоєнні нових моделей поведінки, а також у співвідношенні своїх 

відчуттів і думок з реальністю; 

• визнанні і розумінні іншими, а також в тому, щоб бути самим собою. 

На наш погляд, кольоротерапія і музикотерапія – найбільш ефективні і 

доступні терапевтичні методи арт-терапії, які можуть бути використані в умовах 

шкіл-інтернатів, ліцеїв та гімназій. 

Вплив кольору на людину помічений давно: колір впливає на всі її 

фізіологічні системи, активізуючи або пригнічуючи їх діяльність, колір створює 

той або інший настрій, вселяє певні думки і відчуття.  
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Ще древні мудреці вважали, що мистецтво і творчість лікують душу і тіло. 

Дотепер не вивчена загадка кольору – чому і як саме впливає він на настрій і 

поведінку людини. 

В сучасному світі завданням молоді є пошук сприятливих умов для 

формування здорової, активної, життєрадісної, творчої особистості, саморегуляції 

її сил в різних видах діяльності. А отже, необхідним виступає поглиблене 

розуміння свого внутрішнього світу та індивідуальних особливостей, а також 

корекції душевного стану.  

Колір викликає певні і специфічні зміни в психічному світі людини, 

інтерпретація яких породжує те, що називають колірними асоціаціями і 

символами, враженнями від кольору. 

Малювання – творчий акт, що дозволяє дітям відчути радість звершень, бути 

самим собою, виражаючи вільно свої почуття і переживання, мрії та надії. 

Малювання нерозривно пов’язане з емоціями задоволення, радості, захоплення. 

Малювання, таким чином, виступає як спосіб усвідомлення своїх можливостей та 

оточуючої дійсності, як спосіб моделювання взаємин і вираження різних емоцій, в 

тому числі і негативних. Саме це і дозволяє використовувати малювання в 

корекційно-розвивальних та психіко-регуляційних цілях. 

Саморегуляція виступає як функція цілісної психіки людини, в процесах 

саморегуляції реалізується єдність психіки, її окремих рівнів, сторін, 

можливостей, функцій, процесів, здібностей і т.п. Вважається, що саморегуляція – 

це процес цілеспрямованої зміни психічних станів, управління людиною своїми 

емоціями, відчуттями і переживаннями, свідомий вибір характеру і способу 

впливу, «внутрішня» регуляція поведінкової активності людини.  

До безпосередніх методів регуляції та саморегуляції психічних станів 

особистості можна віднести деякі емоційні засоби, такі наприклад, як 

кольоротерапія та музикотерапія. 

Кольротерапія – наука, заснована на властивостях кольору для відновлення 

душевної рівноваги, лікування численних фізичних недугів, дозволяє активізувати 

і направити в потрібне русло внутрішні резерви організму. 

Низка різних поглядів дослідників засвідчує, що основним інструментом 

кольоротерапії є спонтанна творча діяльність, коли людина не замислюючись 

виражає в малюнку, імпровізації кольором свої думки і почуття. Особливості 

спонтанної творчості полягають у тому, що не вимагають особливих здібностей 

до образотворчої діяльності або художніх навичок, викликають позитивні емоції, 

допомагають здолати апатію і безініціативність. 

Мета застосування кольоротерапії – гармонізація внутрішнього світу 

здорових людей. При відмінності цілей, що визначають діяльність у рамках того 

або іншого напряму, для досягнення бажаних змін використовуються особливості 

образотворчого мистецтва. У контексті кольоротерапії образотворча творчість 

сприймається як прийом, що гармонізує внутрішній світ особистості дитини. 
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Психологи зазначають, що кольоротерапевтичні методи і засоби є одночасно 

реабілітаційними і креативно-терапевтичними засобами та заходами психо-

фізичної гармонізації розвитку дитини. 

Колірні сприйняття є важливими враженнями зовнішнього світу, і проблема 

впливу кольору на людину далеко ще не вивчена. Як свідчить аналіз проблеми в 

історичній перспективі, колір – джерело багатьох парадоксів мислення. Здавна 

людина прагнула опанувати здатність кольору впливати на внутрішній стан і 

використовувала колір з метою створення комфортного середовища існування і 

штучного відтворення реальності в зображеннях. 

Музикотерапія – практика використання звуків, мелодій для відновлення 

рівноваги емоційного і покращення фізичного стану людини. Музика – потужний 

лікувальний засіб для впливу на душевний і фізичний стан людини. Ще із давніх-

давен користувались цілющими властивостями музики – лікарі Древнього Риму і 

Єгипту застосовували звуки для лікування душі і тіла. Лікарі Древнього Китаю 

навіть готували «музичні рецепти» і вірили в те, що мелодія має вплив на органи 

людського тіла. 

Сучасні досягнення вчених у галузі музикотерапії довели, по-перше, 

магічний емоційний вплив музичного мистецтва на інтелектуальний, 

психологічний і фізіологічний стан людини, по-друге, сприяли розвитку 

комунікативності, креативності, емоційної стабільності, вмінь керувати власним 

емоційно-психічним станом, здатності «бачити» свій внутрішній стан і адекватно 

на нього впливати.  

Переключаючись у сферу мистецтва, учень одержує позитивні емоції, дія 

яких гальмує негативні, призводить до врівноваження емоційного стану, що так 

важливо для сучасного «стресового» старшокласника, а особливо – для 

переобтяженого шкільними навантаженнями і конфліктними ситуаціями 

обдарованого ліцеїста.  

Арт-терапія та її види 
Сучасне розуміння арт-терапії припускає, по-перше, використання мови 

образотворчої експресії, а по-друге, безпосередню участь людини в образотворчій 

діяльності. У багатьох випадках в арт-терапевтичній роботі можуть 

використовуватися музика, драматичне мистецтво, рух, танок та інші форми 

творчої активності людини, проте образотворча діяльність є основною. 

Арт-терапія має виразні переваги над іншими формами психотерапевтичної 

роботи, що засновані виключно на вербальній комунікації. Найбільш значущі з 

цих переваг при роботі зі старшокласниками, які знаходяться у стані 

перенавантаження, стресу: 

• переважно невербальний характер арт-терапії, що дозволяє учням 

висловлювати свої найскладніші почуття, які важко виразити вербально, та які в 

іншому випадку можуть «виплескуватися» в поведінці; 

• її вплив на підвищення самооцінки учнів, ступінь їхнього контролю над 

своєю поведінкою і душевним станом, що дозволяє їм приймати рішення; 
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• можливість вдосконалення вміння учнів працювати з різними матеріалами, 

що може мати велике значення для їх активізації і збереження важливих 

практичних навичок, включаючи й навички трудової діяльності; 

• можливість тривалого контакту між учнем і учителем, між учнем і учнями, 

що при наявності адекватної оцінки та розумінні свого внутрішнього світу, який 

проявляється в образотворчої діяльності, вносить певний сенс в переживання 

школяра. 

Форми роботи, які при цьому застосовуються, можуть містити 

індивідуальну і групову арт-терапію у трьох її основних варіантах (студійна, 

тематична і динамічна).  

Індивідуальна арт-терапія може використовуватися з широким діапазоном 

учнів. Деякі школярі у ряді випадків можуть досить успішно займатися як 

індивідуально, так і в групі: маючи порушену здатність до вербальної комунікації, 

вони нерідко здатні висловлювати свої переживання в образотворчій формі, 

навіть якщо деякі з них і не здатні створювати художні образи, проста 

маніпуляція і гра з матеріалами деколи виявляється дуже важливим чинником їх 

активізації, тренування мислення, пам’яті і інших здібностей. Для 

старшокласників образотворча діяльність може бути альтернативною «мовою», 

точнішою і більш виразною за слова. Ми детально не зупинятимемося на 

індивідуальній арт-терапевтичній роботі, оскільки для досягнення корекційно-

розвивальних цілей найбільш підходить групова арт-терапія. 

Групова арт-терапія. Існує цілий ряд причин, з яких ми віддаємо перевагу 

саме груповим формам арт-терапії. Важливу роль у цьому відіграє їх 

«економічний» характер, що дозволяє працювати з широким колом учнів 

одночасно. М. Лібманн, вказує, що групова арт-терапія: 

• дозволяє розвивати цінні соціальні навички; 

• пов’язана з наданням взаємної підтримки членами групи і дозволяє 

вирішувати загальні проблеми; 

• дає можливість спостерігати результати своїх дій і їх вплив на оточуючих; 

• дозволяє освоювати нові ролі і проявляти латентні (приховані) якості 

особи, а також спостерігати, як модифікація ролевої поведінки впливає на 

взаємини з оточуючими; 

• підвищує самооцінку і веде до зміцнення особистої ідентичності; 

• розвиває навички ухвалення рішень. 

Додаткові відмінності групової арт-терапії від індивідуальної полягають 

також у тому, що вона:  

• припускає особливу «демократичну» атмосферу пов’язану з рівністю прав 

та відповідальності учасників групи, менший ступінь їх залежності від психолога, 

педагога; 

• у багатьох випадках вимагає певних комунікативних навичок і здатності 

адаптуватися до групових «норм». 
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Терапія творчим самовираженням припускає широкий вибір різних 

образотворчих матеріалів. Разом з фарбами, олівцями, восковою крейдою або 

пастеллю часто для створення колажів або об’ємних композицій можуть 

використовуватися журнали, кольоровий папір, фольга, текстиль; глина, 

пластилін, дерево, солоне тісто – для ліплення, пісок з мініатюрними фігурками – 

для «гри з пісочницею», інші матеріали. Папір для малювання повинен бути 

різних форматів і відтінків. Необхідно мати пензлики різних розмірів, губки для 

замальовки великих просторів, ножиці, нитки, різні типи клеїв, скоч тощо. Якість 

матеріалів має бути достатньо високою, оскільки інакше може знизитися цінність 

самої роботи та її результатів. 

Слід враховувати, що вибір матеріалів може бути пов’язаний з особливостями 

стану і особистості учня, з динамікою арт-терапевтичного процесу в цілому. 

Надайте школяреві можливість самому обирати матеріал і засоби для образотворчої 

роботи. Як правило, на початку роботи учні вважають за краще користуватися 

олівцями, восковою крейдою або фломастерами. Вибір цих засобів буває 

пов’язаним з потребою старшокласників у психологічній захищеності. На 

подальших етапах арт-терапевтичного процесу учні поступово освоюють інші 

матеріали, зокрема фарби, що надають їм великі можливості для виразу 

різноманітних переживань і роботи з власними відчуттями. Крім того, фарби, 

змішуючись і створюючи різноманітні відтінки, роблять образотворчий процес 

менш передбаченим, позв’язаним з проявом тонких нюансів емоційних станів 

школяра і різних аспектів його досвіду. Коли подолані захисні тенденції, фарби 

здатні викликати сильний емоційний відгук, відчуття радості відкриття, 

стимулювати уяву. Глина, тісто, пісок і інші пластичні матеріали мають значні 

можливості для виразу сильних переживань, зокрема відчуття гніву. Робота з ними 

припускає великий ступінь фізичної замученості і м’язової активності, що робить її 

більш енергоємною, такою, що зачіпає психофізіологічні процеси. 

Техніка колажу нерідко допомагає учням подолати боязкість, пов’язану з 

відсутністю «художнього таланту» і умінь. Крім того, використання вже готових 

предметів і зображень для створення з них нової композиції дає учням відчуття 

захищеності – старшокласники не так ототожнюють свої переживання з цими 

предметами і зображеннями, як, наприклад, з власними малюнками, що 

забезпечує необхідний ступінь дистанційованості від дуже сильних або 

делікатних почуттів і необхідний ступінь безпеки при образотворчій роботі. 

Структура занять та правила арт-терапії 
 Чітку структуру арт-терапевтичних занять можна розбити на кілька 

окремих етапів: 

• введення і «розігрівання» (займає приблизно від 10 до 25% часу заняття); 

• образотворча робота – «виконання» теми (від 30 до 40% загального часу 

заняття); 

• обговорення і завершення заняття (від 35 до 40% загального часу заняття). 
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Вступ і «розігрів» припускають знайомство і підготовку учасників до 

роботи, створення атмосфери довіри і безпеки. Педагог повинен пояснити основні 

правила поведінки під час занятть, іноді він може погоджувати ці правила з 

групою. Зокрема, він просить не спізнюватися, проявляти взаємну пошану, 

утримуватися від розмов і зауважень, які можуть перешкодити іншим. Він вказує 

на відповідальність учнів за те, що відбуватиметься під час занять: за відчуття і 

вчинки, вибір тем і їх розкриття в образотворчій роботі, прибирання приміщень 

після завершення заняття тощо. Учитель може підкреслити, що арт-терапія не 

пов’язана зі створенням «витворів мистецтва» і використанням будь-яких 

образотворчих еталонів, що найбільше значення має щирість у виразі переживань, 

індивідуальний стиль самовираження, що учні можуть поводитися абсолютно 

природно і робити з будь-яких матеріалів все, що їм захочеться відповідно до 

вибраної теми. Подальше «розігрівання» є різними способами «налаштування» на 

образотворчу роботу. Можуть використовуватися деякі вправи з арсеналу «груп 

зустрічей», вправи на релаксацію. 

Етап образотворчої роботи припускає вибір теми та її подальшу розробку 

за допомогою образотворчих прийомів. При роботі з дітьми, що мають певні 

емоційні або поведінкові порушення, можуть використовуватися теми, що 

дозволяють висловлювати і досліджувати сильні відчуття і звичні способи 

поведінки, наприклад, «життя на безлюдному острові», «підводний світ», 

«джунглі» і так далі.  

В деяких випадках тема вибирається або пропонується самими учасниками 

групи. Вибору теми може передувати невелика дискусія, що дозволяє з’ясувати 

найбільш актуальні і близькі більшості старшокласників проблеми. Деякі теми 

можуть бути продовженням або «розвитком» попередніх занять. Іноді можна 

надати можливість сформулювати учасникам якусь тему, що відображає основну 

проблему або потребу і виявилася у вже виконаних роботах. Більшість тем 

припускає індивідуальну діяльність, проте немало і таких, які можуть бути 

призначені для парної або колективної роботи. Після вибору теми учасники 

приступають до її «розкриття» і «розробки» за допомогою образотворчих засобів. 

Ефективність роботи групи залежить від ступеню залученості в неї і «відвертості» 

учасників. Малювання на задану тему відбувається, як правило, мовчки. Передчасні 

оцінки робіт один одного небажані, оскільки можуть збентежити автора, вивести 

його із стану занурення в творчий процес і перешкодити щирому виразу відчуттів. 

В той же час деякі теми можуть припускати той або інший ступінь вербальної 

комунікації і фізичної взаємодії між учасниками. Слід враховувати різну швидкість 

їх роботи. Ті, хто вже завершив свою працю, можуть, не заважаючи іншим, уважно 

розглянути свій твір, попити чаю або просто відпочити.  

Етап обговорення і завершення заняття. Обговорення є розповіддю учнів 

про свою образотворчу роботу або коментар до неї. Старшокласники не просто 

описують намальоване, але прагнуть розкрити свої відчуття, асоціації, думки, 

пов’язані з образотворчим продуктом і його змістом. Іноді автор може лише 
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показати свою роботу або обмежитися всього декількома словами. У інших 

випадках учасники можуть супроводжувати свою роботу описом у формі 

розповіді або вірша. 

Існує декілька варіантів обговорення. У одних випадках кожному надається 

можливість висловитися, в інших – увага фокусується на одній або декількох 

роботах. Іноді на обговорення виноситься і хід групової роботи: кожен ділиться 

своїми відчуттями і думками щодо того, що відбувалося під час мистецького 

процесу, які його враження від загальної атмосфери в групі, характеру вербальної 

і невербальної комунікації, ролі різних учасників, їх відносини до теми тощо. 

Обговорення стимулює автора до глибокого осмислення свого досвіду. 

Під час розповіді учасника про свою роботу інші, як правило, утримуються 

від коментарів і оцінок, але можуть ставити авторові питання. 

Цей етап заняття може бути доповнений коментарями і оцінками психолога 

або педагога, що стосуються результатів роботи, відчуттів учасників. 

Для завершення заняття використовується певний заключний «ритуал» або 

вправа, що покликані повернути учасників до реального життя. Це може бути 

групове пиття чаю, прибирання приміщення учасниками групи.  

Успішність і ефективність проведення арт-терапевтичних занять залежить 

від дотримання наступних правил: 

1. Постійність. Для підтримки стабільних умов роботи необхідно по 

можливості одне незмінне приміщення, проведення занять у певні дні тижня, в 

один і той же час (1-2 рази на тиждень), застосування певного набору 

образотворчих матеріалів і столів, дотримання обумовлених правил поведінки, 

«невтручання» ззовні в роботу групи. 

2. Правила поведінки. Вони стосуються перш за все прийому їжі та напоїв 

під час роботи, музики (не допускається використання особистих радіоприймачів 

і магнітофонів), оговорюється заборона на користування мобільними телефонами 

під час занять. Так само оговорюється, що учасники занять не будуть заважати 

один одному. Музика повинна використовуватися дуже обережно за згодою всіх 

учасників групи. 

3. Розташування образотворчих матеріалів: 

• всі матеріали розташовують на одному столі і просять учнів вибрати ті, що 

сподобалися;  

• або розкладають матеріали на індивідуальних столах.  

Спостереження показали, що другий спосіб є кращим. Перед кожним 

заняттям на столах учасників групи можуть лежати: білий папір, фломастери,  

воскові крейди, пастель, акварельні фарби, клей та журнали для колажів тощо. 

4. Тиша. Тиша – одна з вимог для проведення арт-терапевтичних занять. 

Зверніть на початку занять увагу школярів на те, що тиша є знаком взаємної 

поваги і дозволяє зосередитися на своїй справі. Розмови про повсякденні 

проблеми небажані в ході занять, однак бесіди з окремими учнями на початку 
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зустрічі іноді допомагали їм включитися в роботу і подолати розгубленість, 

пов’язану з відсутністю образів або, навпаки, їх надлишком.  

5. Співвідношення вербального спілкування та образотворчої роботи. 

Вербальне обговорення зазвичай стосується вже завершених малюнків і 

передбачає згоду авторів. Заохочуйте старшокласників висловлювати судження 

про свої роботи та роботи інших. Якщо хтось продовжує малювати, не 

перешкоджайте йому. 

6. Проблема «відкритих дверей». «Відкриті двері» – ознака свободи 

входити в приміщення й залишати його, вони несуть позитивне значення. 

«Відкриті двері» особливо важливі для тих учнів, кому важко сконцентрувати 

свою увагу, для тих, хто боїться входити в приміщення і, перш ніж приєднатися 

до групи, воліє постояти і поспостерігати, чим займаються інші. 

7. Місце для робіт. У приміщенні повинна бути дошка, на якій будуть 

вивішуватися закінчені малюнки, а також місце для подальшого зберігання робіт 

– шафа, стелаж тощо. У кожного учня повинна бути своя папка для зберігання 

робіт. Якщо учасник групи хоче забрати свою роботу і показати її будь-кому, 

подарувати – не перешкоджайте йому. 

8. Підбір групи. З практики проведення груп, кількість учасників повинна 

бути не більше 10-15 чоловік. Група може бути змішаною за віком, статтю 

учасників.  

На закінчення, хочеться відзначити, що використання в рамках арт-

терапевтичних занять музичної, драматичної та танцювально-рухової експресії 

має на учасників додатковий стимулюючий вплив і розширює діапазон їх творчих 

і комунікативних можливостей.  

Психологія кольору 
Без кольору немає життя, у всякому разі відомого й звичного людям. 

Колірних потоків ми потребуємо не менше, ніж надходження повітря для дихання 

або їжі для функціонування живого організму. Власне, сприйняття 

кольоропотоків і може сприйматися як особлива форма подиху або своєрідна 

форма живлення організму корисними інгредієнтами, недолік яких негативно 

позначається на розвитку біосистеми.  

Отже, колір необхідний для життя. На думку І.-В. Ґете: «Кольори діють на 

душу: вони можуть викликати почуття, будити емоції й думки, які нас 

заспокоюють або хвилюють, засмучують або радують». Дійсно, колір здатний 

збуджувати й придушувати, підносити й погіршувати настрій, лікувати й 

облагороджувати. 

Оптичні, електромагнітні та хімічні процеси, що народжуються в нашому 

оці та мозку під час сприйняття кольору часто відповідають паралельним 

процесам у духовній сфері людини. Хвилювання, породжені відчуттям сил 

кольору можуть проникати в саму глибину нашого єства, впливаючи на ключові 

зони духовного життя. І.-В. Ґете недарма говорив про чуттєво-моральний ефект 

кольорів.  
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Кожен колір має своє унікальне адаптаційне значення. Він несе власне 

повідомлення про склад оточення й передбачуваний варіант ефективного 

поводження в сформованій ситуації. Еволюційно кожен колір викликає у всіх 

живих організмів ті самі фундаментальні асоціації. Наприклад, червоний колір 

асоціюється й зі сходом сонця, і з кров’ю, і з вогнем, і з багатьма іншими 

ситуаціями. Сприйняття червоного кольору автоматично збуджує асоціативні 

зв’язки, що шукають саме із цими групами спогадів, уявлень і переживань, тим 

самим створюючи в організмі людини якийсь особливий «червоний» стан, легко 

обумовлений через колір і невимовний великий комплекс зв’язаних одне з одним 

«червоних» понять і почуттів. 

Кожен певний колір пов’язаний з різними предметами середовища. Жовтим 

може бути й золото, і сонце, і квітка, і яйце, і багато іншого. Правда, всі ці 

предметні представники жовтого кольору розрізняються за відтінками, а тому всі 

разом мають лише свої власні колірні особливості, разом утворюючи групу 

«жовтих предметів». У відповідь на певні кольори мозок поспішає виробити певні 

адаптаційні програми, які еволюційно виявлялися найбільш ефективними в плані 

підтримки шансів на виживання. 

Часом ми навіть забуваємо про те, як безпосередньо кожна клітина, нашого 

організму радіє потокам колірних променів, які ми сприймаємо. Будь-які 

неприємності ми уявляємо темними та чорно-білими. Депресія за своїм змістом – 

безбарвна, сумовита й сіра. Образи раю, показані у священних писаннях всіх часів 

і народів, незмінно радісні, багатобарвні, райдужні.  

Саме розуміння кольору як стереотипне рефлекторне реагування на всі його 

відтінки визначає успішність адаптивного поводження. Тому саме через колір у 

психіці людини системно скоординувався весь суб’єктивний внутрішній досвід. Коли 

ми викликаємо до життя сприйняття того або іншого кольору, ми непомітно для самих 

себе активуємо у власній підсвідомості цілий спектр зв’язаних одне з одним понять і 

символів. Цей набір зв’язаних елементів для кожного кольору буде своїм. Кожен 

окремий предмет, стан або явище одержать свою кількісну вагу. Однак, сучасна 

людина майже не має практичних навичок розрізнення кольорів, тому своїх власних 

«кольорових кнопок» практично не знає. Уявлення пересічного громадянина про 

психологічний вплив окремих кольорів (червоний збуджує, фіолетовий гнітить, а 

зелений заспокоює) у порівнянні зі справжнім неусвідомлюваним значенням кольору 

досить примітивне.  

Говорячи про психологічний вплив кольору важливо враховувати той факт, 

що в різних суспільствах існують різні точки зору. Навіть незалежні результати 

досліджень впливу кольору часом несуть відбиток приналежності до визначеної 

культурної групи людей, чия думка формувалася протягом століть. 
Розглядаючи важливість кольору для людства в історичному аспекті, можна 

відмітити, що кольори в різних культурах мали певний фіксований зміст. Так, в 

наскельному живописі первісних народів частіше зустрічаються білий, чорний та 

червоний. Провідне значення цих кольорів підтверджується вивченням магічних 
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обрядів первісних людей. Дослідженням та збиранням такого роду матеріалу 

займався англійський етнограф В. Тернер (1983) у африканського племені 

Ндембу. В цілому білий означає добро, щастя, розвиток, життя. Чорний – смерть, 

хаос, руйнування. Проте на відміну від білого, чорний є символом, що наділявся 

ще й позитивними якостями (шанувався у засушливих місцинах як колір дощових 

хмар та ін.). Витоки символіки чорного у первісних людей можна знайти у 

психобіологічному досвіді: це відсутність світла, зниження активності людини 

вночі, беззахисність перед стихіями та хижаками. Найбільш впливовим на психіку 

кольором є червоний. Всі предмети цього кольору поділяються на дві категорії, в 

залежності від того, чи приносять вони добро або зло, проте всі вони володіють 

силою, адже кров – сила, без неї людина не живе. 

Давньогрецький філософ Емпідокл, який виділяв чотири основні стихії та 

наділяв їх кольорами: вода – чорний, земля – жовтий, вогонь – червоний, повітря 

– білий колір, спирався на зорові враження. Платон при всій прихильності до 

природознавства наділяв кольори магічністю. Білий та золотий (жовтий) 

виражали істину, щастя, добро, пізнання, гармонію. Темні кольори, і особливо 

чорний, були символами зла. Арістотель у своєму трактаті «De Coloribus» пише, 

що найпростіші кольори пов’язані із первинними субстанціями – вогнем, 

повітрям, водою та землею.  

Представляють інтерес дослідження І. Ньютона у роботі «Оптика» про 

виникнення кольорів, що повністю зняло ореол їх магічності. Один з його законів 

звучить так: «Якби сонячне світло складалося лише з одного виду променів, в усьому 

світі був би лише один колір, і неможна було б отримати будь-який інший колір 

через відбиття або заломлення; отже, різноманітність кольорів залежить від 

складності світла».  

Проте низка досліджень, проведених І.-В. Ґете засвідчила помилковість 

ньютонівського вчення. І.-В. Ґете висунув ідею, що вся природа відкривається зору 

через колір, адже око не бачить форми, лише світло і темряву. Разом з тим колір є 

таким, що розрізняє для ока один предмет від іншого. Колір сам по собі, за словами 

І.-В. Гете, впливає на людину психологічно, вводячи в область певних відчуттів та 

впливає на душевні настрої. Жовтий, оранжевий (найближчий до білого) 

викликають живий, активний настрій, мають світлу природу, проте синій – темний 

колір, що несе певний негатив, неспокійний настрій, навіює тугу. 

Людина сприймає кольори суб’єктивно, зокрема може їх не відчувати, або 

сприймати викривлено. Об’єктивні аспекти кольорів вивчаються 

кольорознавством, суб’єктивні – фізіологією та психологією кольорового 

сприйняття.  

При опрацюванні наукової літератури з’ясувалося, що колір – це не лише 

суб’єктивне відчуття, що виникає при дії на зоровий аналізатор електромагнітної 

хвилі певної довжини. Колір викликає певні і специфічні зміни в психічному світі 

людини, інтерпретація яких породжує те, що називають колірними асоціаціями і 

символами, враженнями від кольору. 
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Не існує іншого шляху визначення виразності будь-якого кольору, окрім як 

порівняння положення та змісту певного кольору відносно іншого. Для розуміння 

психологічного, духовного значення кожного кольору, притаманного тільки йому, 

ми повинні порівняти його з рештою.  

Глибокий синій колір моря та далеких гір захоплює нас, і той самий синій в 

житловому приміщенні здається жахливим, лякаючим, аж страшно дихнути. 

Вночі, синє неонове світло здається привабливим, так само як синій на чорному 

фоні, а разом з червоним та жовтим світлом навіть породжує веселу та жваву 

гармонію. Синє сонячне небо здається рухливим та активним, тоді як синє 

місячне сяйво викликає апатію та збуджує ностальгію.  

Червоне людське обличчя вказує на гарячковість чи гнів; синє, зелене чи жовте 

обличчя – на хворобу, хоч жоден з цих кольорів не містить в собі чогось хворобливого. 

Червоне небо віщує наближення бурі; синє, зелене чи жовте небо вказує на хорошу 

погоду.  

На основі таких життєвих спостережень, здається майже неможливим охопити 

все багатство виразності кольору. Жовті тіні, фіолетове світло, синьо-зелений вогонь, 

гарячий червоний лід надають кольору змісту, що суперечить нашому внутрішньому, 

духовному досвіду, а їхній вплив на нас є таким, ніби вони походять з якогось іншого 

світу.  

Про вплив кольору на психіку людини в своїй книзі «Колір в діяльності 

людини» пише М. Дерібере.  

Зелений колір абсолютно особливий у ряді спектральних кольорів, хоча він і 

не екстремальний, а швидше нейтральний. Зелений колір болезаспокійливий, 

гіпнотизуючий, дає розслаблення, зняття напруги. Ефективний при нервовій 

дратівливості, безсонні і втомленості. Зелений заспокоює, і його вживання не дає 

ніяких шкідливих наслідків. Використовується для лікування психічних хвороб 

(істерії, нервової перевтоми). 

Червоний стимулює мозок, ефективний при меланхолії, знаходить 

сприятливе застосування в лікуванні нервової астенії. Але тривала фіксація його 

викликає негативну реакцію – стомлення, роздратування, депресію. Особливо 

дратівливі люди не виносять червоного.  

Оранжевий колір стимулює відчуття, створює відчуття благополуччя і 

веселощів. У великих кількостях оранжевий має сильну стимулюючу дію, але 

може виснажити і дратувати не менше, ніж червоний. 

Жовтий колір – фізіологічно оптимальний; видимість його найбільша серед 

чистих спектральних кольорів, а насиченість якнайменша. Тому психологічно 

його стомлива дія незначна. Жовтий стимулює зір, нервову систему і мозок. Він 

може бути ефективний у разі розумової недостатності, заспокоює деякі нервові 

стани (психоневрози), лікує безсоння. 

Голубий, так само, як жовтий та зелений – фізіологічно оптимальний колір, 

але в протилежність тонізуючому жовтому, він проводить заспокійливу дію. 

Чутливість людини голубий зменшує краще, ніж зелений. Проте, від дуже довгого 
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опромінювання голубим світлом виникає деяка втомлюваність або пригніченість. 

Голубий рекомендується для занадто збуджених. Голубим світлом лікують 

невралгічні явища, він має болезаспокійливу дію. Проте, надмірна тривала дія 

може викликати стан страху. 

Синій колір має більш заспокійливу дія, ніж голубий; його навіть можна 

назвати пригноблюючим. Особливо сильно впливає на нервову систему Синім 

світлом лікують безсоння, іпохондрію, шизофренію, істерію, маніакально-

депресивний психоз, епілепсію. Якщо ж передозувати синій, то це пригноблює і 

викликає гальмування нервової системи. 

Фіолетовий колір володіє унікальною дією на функціональні системи 

людини, у тому числі на психіку (вищу нервову систему). Фіолетовий збільшує 

витривалість психічного стану, водночас має стимулюючу дію червоного і 

тонізуючу дію голубого. Наскільки червоний колір підвищує активність, 

настільки фіолетовий, навпаки, затримує її і послаблює. Якщо ж передозувати 

фіолетовий колір, то це викликає пригноблення нервової системи.  

Немає сумніву, що кольори справляють на нас глибоке враження, навіть 

якщо ми цього не помічаємо.  

Організованість і якість сприйняття необхідного кольору значною мірою 

визначає якість всього життя людини, тому що колір є унікальним паливом і для 

психіки, і для тіла. Колір потрібний не будь-який, а саме в тій якості і тих 

кількостях, які визначаються поточними потребами самого організму. 

Терапія кольором 
Ще древні мудреці вважали, що мистецтво і творчість лікують душу і тіло. 

Малювання – творчий акт, що дозволяє дітям відчути радість звершень, бути 

самим собою, виражаючи вільно свої почуття і переживання, мрії та надії. 

Малювання нерозривно пов’язане з емоціями задоволення, радості, захоплення. 

Малювання, таким чином, виступає як спосіб усвідомлення своїх можливостей та 

оточуючої дійсності, як спосіб моделювання взаємин і вираження різних емоцій, в 

тому числі і негативних. Саме це і дозволяє використовувати малювання в 

корекційно-розвивальних та психіко-регуляційних цілях. 

Саморегуляція виступає як функція цілісної психіки людини, в процесах 

саморегуляції реалізується єдність психіки, її окремих рівнів, сторін, 

можливостей, функцій, процесів, здібностей і т.п. Вважається, що саморегуляція – 

це процес цілеспрямованої зміни психічних станів, управління людиною своїми 

емоціями, відчуттями і переживаннями, свідомий вибір характеру і способу 

впливу, «внутрішня» регуляція поведінкової активності людини.  

До безпосередніх методів регуляції та саморегуляції психічних станів 

особистості можна віднести деякі емоційні засоби, такі наприклад, як 

кольоротерапія. 

Кольротерапія – наука, заснована на властивостях кольору для відновлення 

душевної рівноваги, лікування численних фізичних недугів, дозволяє активізувати 

і направити в потрібне русло внутрішні резерви організму. 
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Низка різних поглядів дослідників засвідчує, що основним інструментом 

кольоротерапії є спонтанна творча діяльність, коли людина не замислюючись 

виражає в малюнку, імпровізації кольором свої думки і почуття. Особливості 

спонтанної творчості полягають у тому, що не вимагають особливих здібностей 

до образотворчої діяльності або художніх навичок, викликають позитивні емоції, 

допомагають здолати апатію і безініціативність. 

Мета застосування кольоротерапії – гармонізація внутрішнього світу 

здорових людей. При відмінності цілей, що визначають діяльність у рамках того 

або іншого напряму, для досягнення бажаних змін використовуються особливості 

образотворчого мистецтва. У контексті кольоротерапії образотворча творчість 

сприймається як прийом, що гармонізує внутрішній світ особистості дитини. 

Психологи зазначають, що кольоротерапевтичні методи і засоби є одночасно 

реабілітаційними і креативно-терапевтичними засобами та заходами психо-

фізичної гармонізації розвитку дитини. 

М. Люшер розробив основи функціональної психології кольоросприйняття і 

створив на її базі широко відомий в практиці психодіагностики колірний тест, що 

належить до високоефективних проектних методик і призначений для вивчення 

ситуативного емоційного стану особистості та її адаптації до різних соціально-

психологічних ситуацій. 

О.М. Леонтьєв розробив методику розвитку у людей високої чутливості до 

кольору. В експерименті йому вдалося виробити в групі випробовуваних умовний 

рефлекс на сприйняття колірних потоків, які здійснювалися за допомогою долоні. 

Останніми роками психологи і психотерапевти (Б.А. Базима, Н.А. Густяков, 

М. Купер, І.І. Кутько, В.В. Кучеренко, М. Люшер, Л.Н. Міронова, А. Метьюз, І.А. 

Переверзєва, В.Ф. Петренко, Н.К. Плішко, Ю.А. Полуянов, Є.Б. Рабіна, М. 

Шевченко) вивчають зв’язок між психічними і фізіологічними процесами, що 

призводить до вражаючих відкриттів, які говорять про позитивні зміни в організмі 

під впливом кольору. Раціональне його використання забезпечує корекцію 

психофізіологічного і психоемоційного стану. Так, дослідження психологів 

дозволяють встановити діапазон оптимальних кольорів, що найсприятливіше 

впливають на людину: це зелений, жовто-зелений, зелено-блакитний кольори. 

Ю. Александровський, обстоюючи цінність і доцільність «лікування 

малюнком», підкреслює, що порушення нормального протікання психічних 

функцій наближає дорослу людину до дитинства. Тому й дорослі малюють так 

захоплено, як діти. 

Зображаючи переживання, людина може «відрегулювати» їх на папері і тим 

самим механічно звільнятися від турбот, негативних емоцій, пригнічення, 

комплексів, які знижують наповненість самоцінності. Емоційна напруженість 

(страх, гнів, пригнічення, страждання, незадоволення собою) під час малювання 

переживається заново, але в особливій, штучній і безпечній для особистості 

ситуації. В процесі малювання людина використовує інший спосіб оцінки слова. 
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Підсвідомі конфлікти і внутрішні переживання легше виражаються з допомогою 

зорових образів.  

Керуючи тематикою малювання, використанням кольорової гами, можна 

досягти концентрації особистості на конкретних проблемах, які для неї мають 

значення.  

Малювання – особливий вид комунікації, який дає можливість розповісти 

про себе таке, що сказати словами людина не може. Малювання сприяє кращому 

самовираженню особистості, підсиленню власної самоцінності, загостренню 

емоцій, спостережливості.  

Особливо цінним на перших порах є малювання в групах, бо взаємне 

читання малюнків дає можливість зрозуміти, що і в інших людей такі ж або 

подібні проблеми, і тим самим підвищує впевненість у собі, можливості 

подолання труднощів.  

Для малювання в групах краще використовувати фарби, бо вони не 

потребують напруження, як олівці чи фломайстри. 

З метою корекції емоційно-психологічного стану учнів було запропоновано 

цикл занять з застосуванням кольоротерапії. Ці заняття були рекомендовані 

соціальному педагогу та практичному психологу Фастівського ліцею-інтернату як 

корекційно-розвивальні з метою зниження рівня важковиховуваності, розвитку 

емоційної культури, корекції емоційно-поведінкових розладів. Підібрані вправи 

для групових занять бажано проводити з учнями в період адаптації до нових умов 

навчання, під час переживання страху, стресу, тривожності, нервового 

напруження, погіршення настрою тощо. Такі заняття допомагають зняти психічне 

напруження як у дітей, так і в дорослих.  

Використовуючи проективні та інноваційні методики практичних 

психологів для занять було підібрано систему вправ з застосуванням малювання 

та кольоротерапії, які допомогли б учням з виявленими ознаками стресу знизити 

його рівень. Цикл складається з семи окремих занять, кожне з яких відповідає 

певному кольору.  

Для впливу кольору можна використовувати різні джерела. Це можуть бути 

камені, світло, що пропускається через забарвлену воду або навіть сік. Може бути 

використане спеціальне кольорове скло або папір. Також можна застосовувати 

кольорові предмети, картини тощо. 

Заняття є циклом послідовних зустрічей по одній годині кожне, в якому 

поєднуються вербальний і невербальний компоненти «переробки та 

трансформації» життєвого досвіду дитини. Завдання підібрані таким чином, що 

дитина «як би повторює» еволюційний шлях розвитку від стадії хаосу до стадії 

особистісної і групової інтеграції. 
Оскільки вправи розраховані на зниження стресу, можна зробити 

припущення, що після їх проведення у дітей значно поліпшиться емоційний стан. 

Такі заняття можуть проводити не лише практичний психолог і соціальний 
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педагог, а й вихователі, куратори ліцею. Також учні можуть самостійно 

виконувати вправи з метою самокорекції настрою. 

Теоретичний і практичний матеріал занять циклу має на меті краще пізнати 

та зрозуміти внутрішній світ, допомогти учням усвідомити причини труднощів у 

спілкуванні з оточуючими людьми, навчитись аналізувати, регулювати свою 

поведінку, ознайомитися з правилами та механізмом розв’язання емоційних 

проблем. 

Цикл корекційно-розвивальних групових занять 
Використовуючи проективні та інноваційні методики практичних психологів 

для занять було підібрано систему вправ з застосуванням малювання та 

кольоротерапії, які допомогли б учням з виявленими ознаками стресу знизити 

його рівень. Цикл складається з семи окремих занять, кожне з яких відповідає 

певному кольору.  

Для впливу кольору можна використовувати різні джерела. Це можуть бути 

камені, світло, що пропускається через забарвлену воду або навіть сік. Може бути 

використане спеціальне кольорове скло або папір. Також можна застосовувати 

кольорові предмети, картини тощо. 

Заняття є циклом послідовних зустрічей по одній годині кожне, в якому 

поєднуються вербальний і невербальний компоненти «переробки та 

трансформації» життєвого досвіду дитини. Завдання підібрані таким чином, що 

дитина «як би повторює» еволюційний шлях розвитку від стадії хаосу до стадії 

особистісної і групової інтеграції. 

Під час проведення циклу занять ми дотримувалися такого принципу: 

переконати учнів, що техніка малювання не має значення, головне – передати 

зміст завдання. 

Метою корекційно-відновлювальної роботи були розвиток емоційної 

стійкості, подолання стресу, формування навичок поводження в екстремальних 

ситуаціях та збереження психологічного здоров’я учнів. 

Такі заняття можуть проводити не лише практичний психолог і соціальний 

педагог, а й вихователі, куратори ліцею. Також учні можуть самостійно 

виконувати вправи з метою самокорекції настрою. 

Теоретичний і практичний матеріал занять циклу має на меті краще пізнати 

та зрозуміти внутрішній світ, допомогти учням усвідомити причини труднощів у 

спілкуванні з оточуючими людьми, навчитись аналізувати, регулювати свою 

поведінку, ознайомитися з правилами та механізмом розв’язання емоційних 

проблем. 

Групи учнів – 10-12 чол. 

Тривалість одного заняття: 1 год. 

Цикл – 7 занять.  

Мета: навчання прийомів саморегуляції за допомогою кольоротерапії; 

сприяння у розвитку самореалізації учнів, самовизначенню, збереженню 

психологічного здоров’я.  
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Вступ 
Наш цикл складається із такої кількості занять, з якої складається веселка. 

Скільки кольорів має веселка? (Сім) 

І взагалі, кажуть, що число сім – магічне. Мабуть, це і справді так. Бо ж у 

світі багато чого позначено числом сім: сім днів у тижні; «Сім раз відміряй, а раз 

відріж» – каже народна мудрість; є сім смертних гріхів, що посилаються людині, 

щоб вона їх переборола; а ще є сім чудес світу; а ще від щастя людина буває на 

сьомому небі; і книга за сімома печатями є, і, мабуть, ще багато чого іншого 

позначається числом сім. Саме тому воно і є магічним. А чому б і ні? Адже 

найкраще запам’ятовується те, що повторюється сім разів! Ось і задумайтесь, чи 

не магічне це число?  

А мені найбільше подобається веселка, що виграє сімома дивовижними 

кольорами. Ці кольори утворюють веселковий міст через усе небо і по ньому 

хочеться пробігтися, бо він неодмінно заведе у чарівну казку. А ще, мені здається, 

є сім кольорів щастя. Ви можете заперечити мені, що, мовляв, щастя не має 

кольору. Ні, у щастя, як у веселки, є сім кольорів. Щастя – кольорове, воно – 

веселе, дивовижне, радісне, прекрасне, захоплююче, піднесене! Воно наділяє 

людину силою, впевненістю у собі.  

А як ви гадаєте, як можна «розшифрувати» кольори веселки? (Чарівниця 

Осінь Жар-птаху Закликає Бабин Сад Фарбувати). Кожне наше заняття буде мати 

свій колір, а ми будемо знайомитись, яке значення він має для особистості.  

Кожне заняття містить кольорову казку. Учні повинні заплющити очі, 

слухаючи її, і уявити теплий шар відповідного кольору на рівні відповідної аури. 

(Додаток 1) 

На кожному занятті звучать кольорові пісні відповідного кольору і через 

проектор демонструються кольорові картинки. Також можна використати 

відеофрагменти «Гармонізація чакр» або «Лікування кольором». (Додатки 

електронні) 

Заняття перше – червоне 
Під час проведення заняття столи у приміщенні покриті скатертинами 

червоного кольору. 

В кольоротерапії червоний може використовуватися для покращення 

розумової діяльності, надання енергії, він здатен збуджувати, зігрівати. Він 

підвищує імунітет і витривалість, надає сил. При депресії, меланхолії і 

подавленому настрої червоний колір може бути ефективним, оскільки здатен 

збуджувати і піднімати настрій. Червоний колір має сприятливі властивості, він 

може очистити ваші думки і привести в порядок емоції. Рекомендується червоний 

колір при подавленості, депресивних станах, а також при низькому рівні енергії 

для підвищення працездатності. 

Хід заняття: 

Перше наше заняття буде червоним. Як ви думаєте, які властивості ми 

можемо надати цьому кольору?  
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Так, червоний колір – це колір, який символізує вогонь, гнів, силу, кохання. 

Його обирають натури темпераментні та емоційні, які люблять бути лідерами в 

усьому, люблять спорт і активний спосіб життя. Вони швидко «спалахують», 

навіть через дрібниці, але так само швидко й «відходять». Поступовий перехід 

таких людей на м’які, спокійні тони – рожевий, коричневий, сірий – згодом 

додадуть цим буйним натурам урівноваженості, зроблять їх життя й долю більш 

упорядкованими. Не люблять червоного не впевнені у собі або психічно 

виснажені люди. 

«Красная сказка» 
И вот наступило лето. 

На лесной опушке выросли рядом красный мухомор и красная земляника. 

– Ты только взгляни, какой я видный и красивый! – говорил мухомор. – А 

тебя заметить трудно, уж очень ты мала и неказиста. И голос у тебя чуть 

слышный… 

– Но я ведь вкусная и очень сладкая, – отвечала земляника. А голос-то у неё и 

правда был совсем тихий, еле слышный. – И ещё я очень полезная, – прибавила 

она уже шёпотом. 

И ещё сильнее покраснела, потому что не любила хвалиться. 

– Может, и я очень сладкий, очень вкусный и очень полезный! – рассердился 

мухомор, и он гордо задрал вверх красную шляпу с белыми крапинами. 

Тут на лесную опушку прибежала девочка в красном переднике с красным 

кармашком. 

– Ой! – воскликнула она. – Земляника! Уже поспела! А какая красная!.. 

Она присела на корточки, отщипнула от кустика ягоду. 

«Ну, – подумал мухомор, – сию минуту она и меня увидит!» 

Девочка и правда увидела мухомор. Поморщилась: 

– Ядовитый гриб! Мама не велит такие даже руками трогать. 

И пошла дальше искать красные ягоды лесной земляники. 

Вправа 1 
На аркуш паперу пропонується наносити пензликом фарби в будь-якій 

послідовності, не задумуючись. Основне завдання – не залишати аркуш чистим, 

зафарбувати повністю. Можна користуватись всіма фарбами, або кількома чи 

однією, не задумуючись над цим. Малювати можна на кількох аркушах.  

Намалювати свій настрій, свої емоції.  

Аналіз роботи. Прослідкувати, які кольори домінують на малюнку. Описати, 

які почуття переживали в процесі малювання, чи змінились вони після 

завершення роботи. (Додаток 2) 

Робота триває півгодини, далі проводиться аналіз. Це заняття спрямоване на 

виявлення загального емоційного стану художника на основі того, які кольори 

домінують на аркушах на початку роботи, як вини змінюються в процесі роботи. 

Під час аналізу можна орієнтуватись на трактовку кольорів психологами 

Т.М.Титаренка та Д.М.Парфенова. 
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Чорний колір – знак депресії, невпевненості, постійного переживання 

нещастя. Виконавець малюнка постійно вважає себе невдахою. Коли до чорного 

приєднується ще один-два кольори, це свідчить, що такий стан тримається не 

постійно. 

Сірий колір – показник суму, поганого самопочуття, емоцій страху, гніву. 

Коричневий колір – колір землі, знак фізичного самопочуття. Він може 

визначити захворювання, біль, втому, що заважають сприймати реальність. 

Зелений колір – колір природи. Він показує людину у стані вибору, 

переживання. Відсутність зеленого кольору свідчить про те, що людина панічно 

боїться труднощів та нових справ. 

Синій колір – колір неба і моря. Темний відтінок – показник депресії, 

високої чутливості, потреба у ніжності, душевній теплоті. Світлий тон – показник 

високої чутливості і делікатності, які не можуть протистояти черствості. Коли цей 

колір відсутній, то людина проявляє легковажність почуттів, невпевненість у 

своїх діях. 

Жовтий колір – показник спокою, благополуччя, інтенсивної роботи 

інтелекту. Відсутність його свідчить про небажання спілкуватись певний час, 

песимізм. 

Рожевий колір – знак цвітіння, безтурботного життя. Відсутність цього 

кольору показує напруженість у високій мірі, яка може вибухнути через дрібниці. 

Вишневий колір – показник нереалізованих сил, думок, заздрощів до успіхів 

інших людей. 

Червоний колір – колір пристрастей, альтруїзму, афектів, авторитарності, 

комунікабельності. Відсутність червоного кольору свідчить про передчуття 

неприємностей, страх перед ними. 

Пурпуровий колір – знак духовності, вірності ідеалам, довірливості, 

захоплення магічними науками. 

Фіолетовий колір – показник делікатності, це колір гармонійних людей, які 

можуть самостійно регулювати свою психічну діяльність. Відсутність кольору 

свідчить про переживання своїх помилок у стосунках з іншими людьми.  

Заняття друге – оранжеве 
Під час проведення заняття у приміщенні на столах, полицях розкладені 

плоди оранжевого кольору (апельсини, мандарини, морква, хурма тощо). 

В кольоротерапії оранжевий колір здатен викликати відчуття радості і 

благополуччя, додавати енергії, він непогано може підняти настрій при депресії. 

Помаранчевий допомагає підбадьоритись і почати діяти. Рекомендується 

оранжевий колір при депресіях і пониженому настрої, для підвищення активності 

і працездатності. 

Хід заняття: 

Сьогоднішнє заняття має наступний колір веселки… оранжевий. З чим 

асоціюється для вас цей колір?  
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Оранжевий або жовтогарячий – колір життєрадісності, його обирають люди 

амбітні та емоційні. Це колір торжества й революцій. Його не люблять в’ялі, 

інертні, занадто спокійні особистості. Допомагає пробачити іншу людину, 

відпустити нерозв’язну ситуацію. Якщо ви знаходитеся в безвиході й боїтеся змін, 

які відкриють нові горизонти в житті, зверніться до помаранчевого кольору. 

«Оранжевая сказка» 
Наступила осень. И девочка пошла в лес за оранжевыми листьями. 

Навстречу ей попалась берёза, вся золотая, с листьями, похожими на 

золотые монетки. 

Попалась ей и осина. Эта стояла пунцовая снизу до макушки. 

Потом она увидела старый дуб. Он был ещё совсем зелёным, только с 

коричневыми желудями. 

А ещё в лесу росла рябина. Ягоды, правда, у неё были оранжевые, но девочке 

нужны были не ягоды, а листья. 

И тут она увидела дерево, которое раскинуло во все стороны свои ветки и 

горело оранжевым огнём, будто в лесу разожгли огромный костёр. 

– Здравствуй, клён! – И девочка подошла к дереву. 

– Здравствуй! – прошелестел клён, и несколько оранжевых листьев 

медленно слетели на землю. 

– Это мне? – спросила девочка. 

– Тебе… – снова зашелестел клён, и снова кленовые листья закружились в 

воздухе и упали к ногам девочки. 

– Спасибо, – сказала девочка. – Но зачем роняешь такие красивые листья? 

Скоро у тебя ни одного не останется… 

– Я готовлюсь к зиме, – ответил клён. – Зимой мне будет тяжело, если на 

каждый лист ляжет снег. Мне нужны силы для тех зелёных почек, которые 

развернутся весной. 

И снова кленовые листья, будто огромные оранжевые бабочки, 

закружились около девочки. 

Она набрала их целую охапку. Целую охапку оранжевых кленовых листьев. 

Принесла домой, разгладила каждый лист и все их поставила на подоконник. 

Когда пришла зима, всюду лежал белый снег, а на окошке у девочки, 

казалось, сияет оранжевое летнее солнце. 

Вправа 2 
Учасникам групи пропонується працювати тільки одним кольором за 

власним вибором від світлого відтінку до насиченого. Аркуші паперу нагадують 

килими з використанням різних відтінків кольорів. Кількість аркушів дорівнює 

кількості років дитини. Через півгодини пропонується на зворотному боці 

малюнка написати, починаючи з дати народження, всі наступні роки, завершуючи 

нинішнім. Кожний рік повинен писатись одним кольором, але писати інтуїтивно, 

не задумуючись над вибором кольору. 
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Аналіз роботи. Вибрати роки, які написані чорним, вишневим, темно-синім, 

темно-коричневим, темно-зеленим, сірим. Діти повинні пригадати, які події в 

їхньому житті трапились в цьому році, чому автор обрав саме такий колір. 

Прослідкувати, як чергувались відтінки, про які зміни самопочуття можна 

говорити, які думки, образи виникали під час малювання? Цими почуттями 

ділиться кожний, що дає змогу забезпечити переживання спільності з іншими, 

знизити рівень переживань, підвищити впевненість у собі. 

 
Заняття третє – жовте 

Заняття супроводжується включеним проектором, світло якого 

пропускається через жовте скло і відображається на екрані. Приміщення насичене 

жовтими променями. 

В кольоротерапії жовтий колір зміцнює центральну нервову систему, сприяє 

бажанню виговоритися, що полегшує душу і позбавляє від нав’язливих думок, 

допомагає людині знайти самовладання. Рекомендується жовтий колір 

використовувати від депресії і похмурого погляду на життя. 

Хід заняття: 

На цьому заняття ми познайомимось із жовтим кольором. Ваші уявлення 

про цей колір.  

У стародавніх культурах, де боги асоціювалися із сонцем (Єгипет і Китай), 

жовтий був найвищим і благородним кольором, таким чином, його пов’язували з 

релігійними діячами і членами королівської родини, які вважалися нащадками 

богів. Жовтий – символізує сонячне світло, стимулює інтелект, творчість. Це 

колір золота та осені, щастя та зради, стиглих колосків і в той же час хвороби. 

Любителі жовтого прагнуть незалежності, щастя. Брак цього кольору в житті 

людини свідчить про часті зміни настрою та творчі чи інтелектуальні «застої». 

Наводить відчуття в рух, звільняє від негативу, який підриває упевненість в своїх 

силах, підвищує пізнавальний інтерес. Допомагає легше сприймати нові ідеї і 

приймати різні точки зору. Він сприяє кращій самоорганізації і концентрації 

думки.  

«Жёлтая сказка» 
Один раз девочка пошла в поле за цветами. Солнце было жёлтое, весёлое, 

тёплое. Кое-где вылезли травинки, но цветов ещё не было. Девочка посмотрела 

на солнце и сказала: 

– Солнышко, солнышко, ведь уже весна, я надела свой жёлтый передник с 

жёлтым кармашком, почему же нет ни одного цветка? 

– Сейчас будут, – ответило солнце и кинуло на солнечный пригорок вместе 

со своими лучами пригоршню жёлтых цветов. Лепестки этих цветов 

топорщились как жёлтые лучи. 

– Знаешь, как они называются? – спросило солнце у девочки. 

– Знаю, – ответила девочка. – Одуванчики! 

Солнышко улыбнулось: 
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– А вот и нет! Они называются мать-и-мачеха. Самые первые весенние 

цветы. Даже листьев у них ещё нет. Только сами цветы светятся на тёплом 

пригорке. 

– Он и злые, эти цветы? – спросила девочка. – Ведь в сказках все мачехи 

очень злые… 

– Нет, – ответило солнце. – Мать-и-мачеха – добрый цветок. Просто 

листья у него такие: одна сторона тёплая, мягкая, как руки твоей мамы. А 

другая – холодная и блестящая… 

– Как у мачехи из злых сказок, – подсказала девочка. 

Солнце засмеялось и кинуло на пригорок ещё одну горсть жёлтых цветов… 

Вправа 3 
Інструкція: ми знаємо, що кожен колір несе в собі якийсь стан, настрій, 

закрийте очі, відчуйте свої кольори, якого кольору ваша голова, тіло, руки, ноги, 

запам’ятайте ці кольори.  

Намалювати себе за допомогою трьох геометричних фігур: кола, квадрата, 

трикутника. Розфарбувати у відповідності до тих кольорів, які почували у собі. 

Слідкувати, щоб фігур було рівно десять. Після виконання завдання кожен 

представляє свій малюнок, називаючи свій колір настрою. (Додаток 3) 

Аналіз роботи.  

Розміщення на аркуші паперу вправо і вгору означає активність, 

енергійність, позитивні емоції, впевненість у собі.  

Розташування малюнка справа внизу свідчать, що під час малювання 

переважали негативні емоції, можливий перед стресовий стан, занижена 

самоцінність, зліва внизу – показник пасивності, байдужості, що супроводжують 

дитину в період переживання ситуації, на яку вона не може чи не хоче вплинути.  

Розташування малюнка вище від центру говорить про високу самооцінку, що 

не завжди відповідає дійсності.  

Малюнок в центрі аркуша свідчить про те, що автор самостійно розв’язує 

теперішні проблеми.  

Якщо малюнок розташований трохи далі від центру вліво, це означає 

невміння вирішити сучасні проблеми та життя спогадами про минуле. А якщо 

трохи вправо – це показник спрямованості в майбутнє. 

Щодо змісту малюнків, то особливе значення має перевага кількості 

зображених геометричних фігур.  

Квадрат означає егоїзм, вимогливість до себе і оточуючих, дотримання 

традицій, мовчазливість, скептицизм, вміння сприймати реальність, шукати 

виходу з різних ситуацій. Домінування квадратів і прямокутників може вказувати 

на складність входження в робочий процес, пошук легких шляхів, пасивність.  

З елементів квадратної форми будувати будь-що легше, ніж з інших, тому 

квадрат, прямокутник інтерпретуються як специфічно технічна конструктивна 

фігура, «технічний модуль».  
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Коло – показник непередбачуваності, емоційної реакції на пропозиції 

виходу зі складної ситуації з боку когось іншого. Більше кіл – людина 

неконфліктна, здатна до компромісів, яка вміє виконувати точну роботу.  

Коло – фігура обтічна, більш співзвучна зі співчуттям, м’якістю, 

округлістю, жіночністю. 

Трикутник свідчить про прагнення до успіху, наявність почуття гумору, 

мрійливості, контактності та спрямованості на майбутнє. Переважання 

трикутників в малюнку говорить про лідерські якості, орієнтації на високі 

досягнення, здатності взяти керівництво на себе.  

Трикутник зазвичай відносять до «гострої», «наступальної» фігури, 

пов’язаної з чоловічим началом.  

■ – інтелект  

● – емоції 

▲– енергія 

Індивідуально-типова характеристика на підставі особливостей побудови 

зображення: 

• наявність шиї – ранима людина, вас занадто легко образити; 

• наявність вух – вас вважають людиною, яка вміє слухати; 

• кишеньки на тілі людини – ви любите дітей; 

• на голові «капелюхи» у вигляді квадрата або трикутника – ви зробили 

комусь вимушену поступку, переживаєте «смугу скутого положення»;  

• повністю промальований чоловічок – вважаєте себе товариською 

людиною; 

• один рот на обличчі – любите поговорити;  

• один ніс на обличчі – добре вловлюєте запахи; 

• зображення кола на тілі чоловічка – в коло ваших турбот входить 

необхідність віддавати будь-кому розпорядження. 

 
Заняття четверте – зелене 

Заняття супроводжується зміною картин природи в зелених тонах (ліс, 

трава, рослини, сад тощо) на моніторі комп’ютера. 

В кольоротерапії зелений колір здатний вселяти надію, він заспокоїть і 

охолодить емоції. Рекомендується зелений колір при знервованості, також для 

того, щоб позбутися негативних почуттів. 

Хід заняття: 

Сьогоднішнє заняття відбудеться під знаком зеленого кольору. Який це 

колір?  

Зелений – колір трави і листя, життєвої сили. Внаслідок того, що зелений 

об’єднує нас з природою, він допомагає нам бути ближче один до одного. Він 

пом’якшує емоції, заспокоює. Його обирають люди прямолінійні, які не терплять 

недоліків оточуючих. А ті, хто не вірить у свої сили, зеленого кольору не 

люблять. Коли вам бракує зеленого кольору, ви позбавляєтеся гармонії. 
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«Зелёная сказка» 
А на этот раз девочка надела зелёный передник с зелёным кармашком и 

пошла в лес. А в лесу всё было зелёное-презелёное. 

И деревья были зелёные, и кусты были зелёные, и трава была зелёная, и 

даже вода в маленькой луже и та была зелёной. 

Девочке очень хотелось поймать зелёного лягушонка и разглядеть, сколько 

пальцев у него на лапках. Вот она и решила: 

«Если лягушонок увидит мой зелёный передник с зелёным кармашком, он 

ничуть меня не испугается». 

Так оно и было. 

Зелёный лягушонок вылез из зелёной лужи, в которой отражались зелёные 

листья деревьев и зелёные травинки, и ничуть не испугался девочки в зелёном 

переднике. 

– Ква! – удивился он. – Какое смешное зелёное деревцо выросло возле моей 

лужи! 

Тут девочке и надо бы взять лягушонка в руки и разглядеть, сколько на 

лапках у него пальцев. Но ей стало очень смешно: подумать только – лягушонок 

принял её за дерево! 

Она засмеялась и сказала: 

– Я вовсе не дерево! 

Конечно, лягушонок очень испугался. Ведь он никогда не слыхал, чтобы 

деревья смеялись да ещё вдобавок говорили. И – бултых обратно в лужу. 

Вправа 4 
На аркуші паперу намалювати настрій, який протягом останнього часу 

домінує, використавши одну з пір року. (Додаток 4) 

Весна 

Весна ця пора року, коли вся природа оживає, пробуджується після довгої 

зимової спячки, умивається довгими дощами й заливається яскравим сонячним 

світлом. Вся природа радується, здається, начебто травинки й листочки 

посміхаються ласкавим проміннячкам весняного сонця, а гілочки тягнуться вище 

до самого неба. Від того й весна представляється нам у рожевих і яскравих 

відтінках квітів, що розпускаються, квітучого бузку з додаванням зелених 

пастельних тонів, адже до травня з’являється перша зеленіюча травичка 

Кольору навесні – яскраві й енергійні, як промені сонця, помітні й 

підбадьорливі, що як блискають у променях струмки поталої води. Це можуть 

бути соковиті основні кольори веселки й м’який контраст 

Літо 

Літо сама тепла пора року, саме в цей період рослини найбільше ростуть, і 

вся природа перебуває в постійному русі. Весь живий і рослинний мир, здається, 

зайнятий важливими справами, от мураха тягне соломинку, а тут джміль забрався 

в самий центр квіточки, а травинки перешіптуються один з одним від легкого 

подуву теплого вітру. Колір літа – зелений. Самий насичений, м’який і приємний 
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колір, тому й на природі в лісі густі зелені листи дерев заспокоюють, дарують 

легкість, відпочинок і насолода чарівною красою. А ще в літа є блакитний колір. 

Це колір неба, води, а в довгих сутінкових вечорах, ще й нічного неба 

Кольору влітку – спокійні, злегка приглушені тони з легкими відтінками 

блакитного, також, як повні фарб кольору благоухающих садів тісно гармоніюють 

із блакитними відтінками неба. При цьому кольори можуть бути затуманеними 

серпанком без різкий контрастів. 

Осінь 

Осінь – замислена пора, коли рослинний мир сповільнює темп росту, вся 

природа утомлена, і починає довгу підготовку до зимового сну. Птаха перестають 

співати й усе більше збираються в зграї, щоб покинути ненадовго рідні краї в 

пошуках тепла, а дерева покриваються з верхівки позолоттю й починають свій 

таємничий танець скидання листів. Так починається листопад, осіння пора, що 

називають золота осінь. От і кольору осіни пастельні, спокійні, як і сама природа 

в цю пору року. Переважають жовті, золотаві, немов на сонечку опадаючі листи 

кольору й тихі коричневі. А ближче до листопада, коли погода всі сильней 

супиться, з’являються й приглушені сірі тони. Всі ближче природа готується до 

холодів, вітрам і застигла чекаючи снігу 

Кольору осіни – насичене й строкаті, сполучення самих глибинних фарб. 

Кольору в цей період приглушена й замислені, як і сама природа восени, строкаті 

й м’які, близькі до романтичного настрою прогулянок по осінньому лісі 

Зима 

От і приходить зима, одягає дерева в білі шубки, накриває поля 

білосніжними простирадлами, засипає ослони в парку білим пухом, а коли 

вдарять зовсім люті морози, на стеклах зима намалює писані візерунки. Зима – 

біла красуня із суворим характером, але із загадковою душею. Адже зима це ще й 

очікування свята нового року. Начебто холодно, суворо бути на вулиці, довго й не 

простоїш, відразу червоніє ніс, а настрій стає весел і задерикуватим і так і 

хочеться прокотитися на санках, зліпити снеговика, так побаловаться сніжками 

Кольору зими – холодні й кристально ясні, прозорі, як лід, яскраві, як сніг на 

морозному сонці й контрастні, як блакитне небо на білому тлі. Гарне сполучення 

чистих і світлих контрастів з холодними крижаними нотками. 

Не турбуйтесь про якість зображення та нереальне поєднання зображень – 

головне, щоб на малюнку були передані почуття. Після завершення малюнків 

кожний учасник ділиться своїми враженнями про малюнки товаришів, 

намагаючись розгадати зображене. Потім сам виконавець розповідає, що він 

переживав, коли малював. Не варто оцінювати зміст і техніку малювання. 

Заняття п’яте – голубе 
Заняття проводиться у приміщенні з голубими стінами.  

В кольоротерапії голубий або блакитний колір заспокоює, приносить мир і 

радість. Від нього віє спокоєм, врівноваженістю. Рекомендується голубий колір 

при необхідності відпочити і розслабитися, він спонукає до роздумів.  
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Хід заняття: 

Сьогодні наше заняття буде супроводжувати … блакитний колір. Що він 

вам навіює?  

Блакитний, або голубий – колір чистої свідомості, води. Цей колір 

пов’язаний з інтелектом і умінням утихомирювати за допомогою слів. Він 

заспокоює, охолоджує тіло і розум. Його обирають люди довірливі й вірні, готові 

на самопожертву, артистичні, дружні, які не переносять самотності і в разі невдачі 

легко впадають у депресію. Люди незадоволені собою, нервово напружені 

голубого кольору не люблять. 

Чесність і щирість також пов’язані з блакитним кольором. Блакитний колір 

висловлює легкість, свіжість і невагомість. 

«Голубая сказка» 
Всё было голубым вокруг: и голубое небо, и голубая речка, и голубые 

стрекозы, и девочка в голубом переднике с голубыми кармашками. 

И ещё на берегу голубой речки росли голубые незабудки. 

– Стрекоза! – крикнула девочка той стрекозе, у которой были совершенно 

голубые и совершенно прозрачные крылья. 

Голубая стрекоза сразу поняла, что девочка зовёт именно её. Она 

опустилась вниз и присела на голубую незабудку. 

– Посади меня к себе на спинку, давай полетаем, – попросила девочка. 

Стрекоза усмехнулась в ответ: 

– Разве у меня хватит сил? Ты слишком велика… 

– А если я стану малюсенькой, тогда полетаем? 

– Тогда полетаем, – ответила голубая стрекоза. 

Девочка шёпотом сказала волшебные слова: 

– Тили-тили-бом! – и тут же стала меньше своего мизинца. 

– Садись, – велела ей стрекоза и подставила спинку. И они полетели. 

Быстро-быстро! Ведь стрекозы летают быстрее всех на свете. 

И через секунду их не было видно. Ведь над ними было голубое небо, у 

стрекозы были голубые крылья, а на девочке был голубой передник, да ещё с 

голубыми кармашками. 

Они летали так долго, пока девочка не сказала: 

– Я хочу домой. Мы не заблудились? 

– Нет, – ответила ей стрекоза. – Разве ты не знаешь, что у нас, стрекоз, 

два огромных глаза и в каждом – много тысяч маленьких зорких глазков. И ещё 

есть такие глаза, которые видят, что делается внизу… 

Тут девочка и стрекоза спустились на берег голубой речки, где росли 

голубые незабудки. А оттуда до дома было рукой подать!.. 

Вправа 5 
Інструкція: сядьте зручно, заплющте очі. Відчуйте ваші руки – вони відразу 

стануть теплими, м’якими. Плечі вільні. Зніміть напруженість з обличчя; у голові 

має з’явитися легка порожнеча. Дихання повільне… Світ згодом стає чарівним, і 
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легкий туман огортає вас. Коли виникає розслаблення, ви перестаєте розуміти, де 

межі вашого тіла – ви ніби тут, і ніби вас немає. Уявіть: блакитний туман, як 

тепла вода, стелиться біля ваших ніг. Туман підіймається все вище і вище… ви 

розчиняєтесь у ньому. Немає тіла, немає меж. Ви зникли повністю і залишилися 

лише сонячні зайчики на поверхні цього блакитного океану – високо в небі. Ви 

розкинули руки – летите і дихаєте на повні груди. Як гарно навколо: горизонт, 

далекі гори, зелений ліс, величезний синій океан під вами… Можна здійнятися до 

хмар, вище них, розслабитися, лягти на хмаринку, відпочити. Можна літати або 

лежати на землі, насолоджуючись свободою. Знайдіть на землі місце, де вам 

добре. Для когось це лісова річка, галявина, де ростуть квіти. Хтось опиниться 

високо в горах, де прохолодний туман, де самотньо, де чисте і прохолодне 

повітря. Можливо, хтось забажає опинитися на скелі, з якої відкривається вид на 

море. І на тому місці, що ви вибрали, ви станете квіткою. Уявіть якою ви будете 

квіткою. Що ви відчуваєте до всього того, що оточує вас? Погляньте навкруги, чи 

подобається вам те, що ви бачите? Збережіть це в памяті! Це ваш світ. Ви – 

володар цього світу, його центр та його частина. А зараз постарайтеся не забути 

нічого з того, що ви бачили, і повільно «вертайтеся» назад. (Додаток 5) 

Заняття шосте – синє 
Заняття проводиться у приміщенні з заштореними синіми портьєрами 

вікнами. Світло проникає крізь портьєри і кімната насичується синім світлом. 

В кольоротерапії синій колір здатен викликати відчуття комфорту і спокою, 

зняти напругу. Цей колір зцілює від болісних спогадів, допомагає впоратися з 

емоційними потрясіннями, сприяє натхненню. Рекомендується синій колір для 

того, щоб зрозуміти, від чого в житті вам треба позбутися. Синій – колір 

здійснення мрій та інтуїції. 

Хід заняття: 

 Ми з вами наближаємось до кінця наших занять, а звісно до кінця 

веселкових кольорів. Передостанній колір веселки… синій. Ваші думки з приводу 

цього кольору.  

Синій – антипод червоного. Він майже повністю гальмує будь-яку 

активність. Очищає мислення, звільняє від тривог і страхів, дозволяє почути 

внутрішній голос і прийняти правильне рішення (інтуїція). Синій – колір неба і 

моря, символізує спокій, вірність, ніжність, вічність, добро. Його люблять натури 

спокійні і відкриті. А той, хто постійно відчуває страх і тривогу, синього не 

любить.  

Синій колір передає глибину і чистоту, тому пробуджує уяву і викликає 

інтерес до так званих «далеких світів».  

«Синяя сказка» 
Но всего труднее пришлось девочке, когда ей захотелось попасть в синюю 

сказку: для этого нужно побывать у синего моря. А ведь синее море очень далеко, 

добраться к нему не так-то просто. Тогда девочка сделала себе из синей бумаги 

синюю лодку, взяла в каждую руку по синему веслу и отправилась в путь. 
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А надо сказать, что за домом, в котором она жила, в овраге протекал 

ручеёк, и был он совершенно синий. 

Девочка спустила свою синюю лодку в синий ручей и спросила его: 

– Донесёшь ли ты мою лодочку до синего моря? 

– Донесу… – прожурчал ручеёк. 

– А тебе не трудно будет? – снова спросила девочка. 

– Мне помогут другие ручьи, – прожурчал в ответ ручей и понёс-понёс 

синюю лодку с девочкой вниз по течению. 

В этот ручей влился ещё один, побольше. Вдвоём они понесли на себе синюю 

лодочку так резво, что девочке не пришлось даже грести синими вёслами. 

Понемногу всё новые ручьи и реки вливались в тот ручей, куда девочка 

спустила первый раз свою синюю лодочку. И ручей превратился в полноводную 

реку. 

И наконец девочка увидела перед собой синее море. Оно было такое красивое 

и такое блестящее! 

– Ты очень большое и глубокое? – спросила девочка. 

Но море ей ничего не ответило. Оно было слишком большое и слишком 

глубокое, чтобы услышать девочкин голос. Тогда девочке вдруг стало скучно и 

захотелось домой. 

– Достать тебе из моря камушек? – спросил маленький пучеглазый краб, 

который тут же, на берегу, грелся на солнце. 

– Достань, – сказала девочка, а сама всё думала: «Вот бы мне вернуться 

домой…» 

А крабик бочком-бочком сбежал в воду синего моря и через минуту вернулся 

с камушком в клешне. 

– Держи! – сказал он девочке. 

– Какой синий и какой красивый! – вскричала девочка и, чтобы не потерять, 

скорее положила синий камушек в синий карман синего передника. 

И что же?! Сразу оказалась дома! Вернее, у того ручья, который журчал на 

дне оврага около их забора. 

– Ты что, волшебный? – спросила девочка у камушка, вынув его из кармана 

передника. 

А камушек вдруг скользнул с её ладони – и в ручей! Нет, девочка его не 

нашла: ведь камушек был очень синий и ручей в овраге тоже очень синий… 

Вправа 6 

«Пляма страху» 
Сідайте зручніше. Декілька раз глибоко вдихніть і видихніть і повністю 

розслабтеся. «Уявіть собі, що ви йдете по вузенькій доріжці через ліс. Уявіть 

природу, погляньте довкола. Світло чи темно в лісі? Що ви чуєте? Які запахи ви 

відчуваєте? Які звуки ви чуєте? Раптово доріжка звертає і виводить вас до якогось 

старого порослого плющем і повитого павутинням будинку. Вам цікаво, і ви 
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потрапляєте всередину… Ви йдете темними коридорами, скрипить підлога… Вам 

страшно. Тепер уявіть, що свій страх.  

На аркуші паперу намалювати почуття, які переповнюють дитину в даний 

момент. Почуття можна виразити в кольорових ліній, плям, геометричних фігур. 

Не треба малювати щось конкретне, головне передати настрій, тому бажано 

малювати спонтанно все, що прийде в голову. (Додаток 6) Після завершення 

малюнки обговорюють парами. Ті малюнки, які найбільш складні для розуміння, 

розглядаються всією групою.  

Заняття сьоме – фіолетове 
Під час проведення заняття у приміщенні на столах, полицях розставлені 

скляні ємності з забарвленою в фіолетовий колір рідиною. 

В кольоротерапії фіолетовий колір здатен заспокоїти розхитані нерви, 

підсилити інтуїцію. Якщо вам самотньо або ви відчуваєте відірваність від життя, 

уявіть собі фіолетовий колір – це захистить вас. Рекомендується фіолетовий колір 

емоційно нестійким людям. 

Хід заняття: 

Ось і останнє наше заняття. І останній колір веселки.. фіолетовий. Що несе 

вашим почуттям цей колір?  

Фіолетовий колір – королівський. Величний колір, завжди присутній в одязі 

королів і духівництва. Він символізує багатство, благородство і імперіалізм. У 

багатьох європейських суспільствах символіка навіть регулювалася законом: від 

Стародавнього Риму до Англії за часів Єлизавети (закони забороняли носити цей 

колір будь-кому крім близьких членів королівської сім’ ї). 

Елітний статус цього кольору виникає з-за рідкості фарбника, який спочатку 

використовувався для виробництва тканини, а також через його високу вартість. 

Тканини такого кольору вдавалося створювати тільки за допомогою барвника, 

який витягували з маленького молюска, що мешкав в Середземному морі в районі 

міста Тиру (фінікійське торгове місто, розташоване в сучасному Лівані). Більше 

9000 молюсків були потрібні для того, щоб створити всього один грам барвника, і 

оскільки лише багаті правителі могли собі дозволити купити і носити одяг такого 

кольору, він став асоціюватися з імператорським класом Риму, Єгипту й Персії. 

Ще один наслідок цього – фіолетовий став ознакою духовності і святості, 

тому що стародавні королі і королеви, які носили цей колір, часто вважалися 

богами або нащадками богів. 

Фіолетовий – колір таємниці, містики, магії та інтуїтивного мислення. 

Люди, що його обирають, створюють навколо себе атмосферу злагоди і гармонії. 

Однак інколи їм не вистачає впевненості у своїх силах, тому вони вагаються у 

прийнятті рішень. Не приймати фіолетовий – означає несвідому печаль за 

чуттєвими переживаннями. 

Це колір натхнення, який властивий цілителям і творчим особам. Він 

допоможе навчитися приймати що все відбувається з вами із спокійним серцем, 

заспокоїти душу і наситити її енергією натхнення. Фіолетовий об’єднує тіло і 
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мислення, матеріальні потреби з потребами душі. З людей з переважанням 

фіолетового кольору в аурі виходять умілі цілителі, а якщо вони займаються 

творчістю, то їхні твори відрізняються природністю й мовою, яка зрозуміла 

кожному. Фіолетовий врівноважує два кінці спектру, і також врівноважує 

чоловічу і жіночу енергії в людському організмі.  

«Фиолетовая сказка» 
Утром девочка посмотрела в окно, увидела, что из-за леса ползёт 

фиолетовая туча, и подумала: «Скоро пойдёт дождик!» 

И ей обязательно захотелось взглянуть на те большие фиолетовые 

колокольчики, которые растут за полем возле соснового бора: правда или 

неправда, что в их чашечках прячутся от дождя разные мошки-букашки? 

Девочка взяла мамин фиолетовый зонтик и тихонько выбралась из дому. 

А фиолетовая туча всё ближе, всё ближе… И – кап-кап-кап – пошёл дождь, 

да такой сильный! 

– Ого-го-го, сколько вас тут!.. – воскликнула девочка, прибежав к 

фиолетовым колокольчикам на опушке соснового бора. – Посмотрю-ка, что 

делается у вас в фиолетовых чашечках… 

– Посмотри, – шепнул тот фиолетовый колокольчик, к которому она 

склонилась, – только не вспугни мошек-букашек… 

– Значит, так и есть… – обрадовалась девочка. – Значит, правда, что они 

прячутся здесь от дождя? Но почему? 

– В наших фиолетовых чашечках куда теплее и суше, чем под твоим 

фиолетовым зонтом. Взгляни – увидишь! 

Девочка не поленилась и заглянула в один фиолетовый колокольчик, в другой, 

третий… В каждом притаились и мошки, и букашки, и разные другие мелкие 

насекомые. 

– Правда! – сказала девочка. – Прячутся от дождя. 

А потом она увидела под соснами кустики черники. И на каждом была уйма 

фиолетовых ягод. А на каждой ягодке блестела капля дождя. 

Когда девочка под мокрым фиолетовым зонтиком вернулась домой, всё у неё 

было фиолетовым – и пальцы, и ладони, и губы, и зубы, и даже щёки. 

– Попробуй, – сказала она своей маме, протянув на фиолетовой ладошке 

горсть фиолетовых ягод. – Вкусные? 

– Очень, – сказала мама, и зубы у неё сразу стали фиолетовыми. Как у дочки. 

Вправа 7 

«Малюємо казку» 
Учасники об’єднуються у дві групи (за кольорами). Кожна отримує аркуш 

ф.А3. По черзі учасники малюють будь-який предмет (яблуко, сонечко, будинок, 

людину…). Малюнки повинні розміщуватись один за одним. Групи обмінюються 

плакатами. Учасники придумують невелику історію або казку. Не можна 

пропускати жодної картинки. Представники від груп озвучують складені історії. 

(Додаток 7) 
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Що ви відчули під час виконання вправи? Що взяли для себе? 

Підсумки 
На цьому цикл наших занять закінчився. Я бажаю, щоб у вашому житті вам 

зустрічалися всі кольори веселки, незалежно в якому порядку вони будуть. Ви 

можете скласти свою, де кожен колір буде розташований в іншому місці та мати 

своє значення. Тільки нехай це буде значення щастя: щастя жити, щастя мислити, 

щастя розуміти, щастя любити. І нехай кольори будуть розташовані, можливо, і 

не в такому порядку, як у справжньої веселки, але ваше щастя буде мати теж сім 

кольорів – магічне число!  

І, можливо, щастя має більше кольорів. Хто знає. Та я знаю лише одне, що 

воно – різноколірне, барвисте і світле. І нехай у кожного з нас щастя буде 

веселковим, чистим, бо людина приходить у світ для добра і для щастя. 

 
Теоретичні принципи застосування музикотерапії 

В останній час поширюється популярність щодо практикування методів і 

прийомів арт-терапії. Музикотерапія – один із ефективних артерапевтичних 

заходів. 

Музикотерапія – психотерапевтичний метод, який використовує музику як 

лікувальний засіб. Позитивний вплив музики на організм людини відомий з 

давнини. В стародавні часи та середньовіччя віра в цілющу дію музики була вкрай 

великою. Та й в наш час її дія дивовижно заспокійлива й освіжаюча, 

розслаблююча й тонізуюча. 

Музика радості. Навіть для людей практичних, раціональних, з подавленим 

емоційним сприйняттям музика може стати магічним дотиком, який пробудить і 

зігріє зачерствіле серце. 

Музика натхнення. Музика може прискорити і полегшити інтелектуальну 

діяльність та підтримувати художнє і творче натхнення. Бетховен вбирав із 

власного болю натхнення, виражаючи силу, радість і віру, схвалюючи 

великодушність життя. 

Музика душі. Релігійна музика дарує почуття спокою, відновлює душевну 

рівновагу. Вона – анальгетик у світі звуків і допомагає впоратися з болем, 

полегшити його. Вона підносить нас над рівнем повсякденного буття у ті високі 

сфери, де панує світ, радість і любов. Твори Генделя, Баха викликають в уяві 

символи храму, нагадують про безмежність Всесвіту. 

Музика гармонії. Музика може навіть владнати конфлікт – зупинити 

агресію, гнів і, таким чином, намітити перші кроки до порозуміння. Такими 

несподіваними та пронизливими є мелодії, які створив Гайдн. 

Музика і первинні потреби. Музика може збуджувати інстинкти солодким 

зачаруванням, засліплювати, зваблювати. Такою силою володіє музика Штрауса 

«Танець шести покривал», Вагнера «Венісбергська сцена». 

Музика і смуток. Музичні твори меланхолійні й печальні «заряджують» 

апатією, млявістю, горем, стражданнями, відчаєм. Така музика може мати велику 
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художню цінність. Вона приносить полегшення, є засобом духовного очищення. 

В деяких ноктюрнах Шопена страждаюча душа композитора дала вихід своїй 

гіркій меланхолії, слабкості, ностальгії. 

Музична панацея. Існує музика, яку можна безпечно використовувати з 

блискучими результатами у всіх випадках, незалежно від віку та проблеми 

людини. Це дитяча і народна музика. Вона викликає з глибин пам’яті і в душі 

найдорожче, найсильніше, найкраще почуття – почуття безумовної любові.  

Терапевтичну дію музикотерапії доводить такий феномен як катарсис 

(потрясіння), стабілізація емоційного стану, емоційна розрядка, використання 

нових засобів емоційної експресії, полегшення усвідомлення власних переживань, 

полегшення формування нових стосунків, конфронтація з життєвими проблемами, 

підвищення соціальної активності. Інший феномен, який іноді виникає зовсім 

несподівано – це феномен кесона. Він не менш цікавий: обтяжуючі відчуття, 

байдужість, відсутність інтересу, нудьга, зла іронія, негативізм, ворожість, емоційні 

реакції. Такі ефекти свідчать про порушення принципу індивідуальності, 

невідповідності емоційного змісту музики та психічного стану слухача. При цьому 

є можливість «проробити» болючі проблеми. Мета музикотерапії – уникнути 

кесона і добитися катарсису. 

Теорія і практика музикотерапії у наш час різноманітна. Музикотерапія у 

німецькомовних країнах знаходиться на високому рівні, але займається 

переважно теоретичними розробками, тоді як у Сполучених Штатах вона 

практикується. 

На думку Шваббе (1969) і лейпцігської школи, музика є комунікативною 

системою. У ній важливу роль відіграє комунікативне напруження і розслаблення. 

Музику можна також вважати невербальною формою комунікації, яка у певних 

почуттях і людських взаєминах більш результативна, ніж мовне спілкування. 

На думку X.Г. Ядіке (1970), дія музикотерапії зумовлена тим, що музика 

впливає на глибинні психічні сфери сильніше, чим має змогу впливати слово. 

Е. Коффер Ульріх (1967), О. Кондакс (1975) вважають, що музикотерапія є 

виховальним методом і відіграє виховну роль. Використання музики вони 

оцінюють як естетично-реакційну діяльність спрямованого типу, що може 

відбуватись у вигляді театру музики або вечорів музики і співу. 

Сутність нашого розуміння музикотерапії полягає у тому, що ми вважаємо її 

ефективним засобом, який є і терапевтичним (лікувальним), і виховним, і 

комунікативним, і розвивально-корекційним, і естетичним. Своїми специфічними 

формами, засобами, методами вона впливає на старшокласників, виховуючи і 

перевиховуючи їх, готуючи до адаптації у самостійних життєвих умовах.  

Ритм, мелодію, гармонію і тембр, які втілені в музичному творі можна 

вважати прямими носіями терапевтичного впливу. Правильно підібрана мелодія 

благодійно впливає на учасників занять. Негармонійна музика може за допомогою 

електромагнітних хвиль змінювати кров’яний тиск, частоту серцевих скорочень, 
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ритм та глибину дихання, що є свідками поганих наслідків. То як же впливають 

на нас основні складові музики: ритм, мелодія, гармонія, тембр? 

 Ритм – це основний, фундаментальний елемент музики. Музика 

примітивних общин складається лише з ритму. Саме його називають «серцем 

музики». Ритм впливає на людину прямо і найбільш сильно: і на її тіло, і на 

емоції. Життя нашого організму основане на певних ритмах: дихання, серця, 

рухів, активності та відпочинку, не кажучи вже про більш тонкі ритми на рівні 

клітин і молекул.  

Психічний стан людини також має свої непрості ритми (бадьорість, втома, 

ейфорія, апатія, депресія, тривога, фрустрація, втрата почуття реальності та ін.). 

Всі ці стани дуже чутливі до музичних ритмів. Саме тому вони мають таку 

«магію» збуджувати та заспокоювати, лікувати та завдавати шкоди. 

Є певні дії, в яких ритми тіла, емоцій та музики зливаються в єдине ціле, 

проникають один в одне. Це відбувається в танці, який можна назвати «живою 

музикою», що йде із самої душі людини.  

Мелодія – благозвучна послідовність звуків, яка створює музичну єдність. 

Певна комбінація ритмів, тонів, обертонів, музичних пауз і акцентів народжує 

щоразу неповторну мелодію. Вона впливає на слухача особливо інтенсивно та 

всебічно. Мелодія зворушує не тільки емоції, але й відчуття, образи, переконання, 

сильно впливає практично на всі функції і процеси організму людини, особливо 

на нервову систему, дихання, кровообіг. 

Гармонія – виразні засоби музики, за допомогою яких створюється 

поєднання тонів в співзвуччя і з композицією співзвуч (акордів). Це 

злагодженість, благозвучність, витонченість звуків. Завдяки різноманітним 

вібраціям, які випромінюються певними акордами, в душі слухачів виникає 

почуття гармонії, або зовсім навпаки – не виникає такого почуття, та натомість 

спостерігається дисгармонія, що в будь-якому разі впливатиме на фізіологічний і 

психічний стан слухача. Наявність більшості дисонансів (негармонійних поєднань 

музичних звуків, відсутність співзвуччя) в сучасній музиці є свідком розладу, 

конфліктів, криз, які завдають страждань сучасній людині. 

Тембр – характерне забарвлення звука (голосу, інструменту), яке 

повідомляється обертонами (додатковими тонами, які надають основному звуку 

особливий відтінок). Кожний, хто володіє музичним слухом, по-різному відчуває 

зачарування скрипки або флейти, саксофона або рояля. Композитор, який 

талановито і вміло поєднує звучання різних інструментів в оркестрі, може 

заволодіти увагою і прихильністю величезної аудиторії, переповнених стадіонів.  

Мета музикотерапії полягає у тому, щоб за допомогою специфічних 

виразних засобів сприяти поліпшенню емоційного стану учнів. Змістом її є 

система різноманітних диференційованих методів позитивного впливу за 

допомогою активної й рецептивної діяльності. 

Методи музикотерапії розподіляються: 

• в залежності від кількості учасників – на індивідуальну і групову; 
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• в залежності від форми залученості учасників до процесу – на активну 

(експресивну) та пасивну (рецептивну). 

Активна музикотерапія потребує активної діяльності учасників під час 

проведення заняття: співу (вокалотерапія), рухів (кінезіотерапія, гімнастика, 

ритміка, танці), гри на музичних інструментах (інструментальна музикотерапія) 

та поєднання цих дій. Сам учасник, таким чином, отримує можливість творчого 

самовираження: відображення свого емоційного стану призводить до зняття 

напруги, вирішення внутрішнього конфлікту і, як наслідок, до стабілізації 

психоемоційного стану, регуляції функцій організму.  

Для проведення інструментальної музикотерапії достатньо наявності 

простих музичних інструментів. Участникам групи пропонується виразити свої 

почуття, або провести діалог з іншим учасником групи за допомогою обраного 

інструменту. 

Музика у виконанні школяра відкриває прямий і легкий вихід скованим 

емоціям, народжує кращі почуття і пробуджує свідомість. Ще більш цілющу силу 

має музика, створена самим учнем. Але тут потрібні і зусилля, і талант.  

Позитивний ефект забезпечує вокалотерапія. Механізм оздоровчої дії співу 

підвищує резервні можливості організму людини, корегує порушені функції. 

Корисним є і хоровий спів, і вправи класичного співу. Це допомагає здійснювати 

біоакустичну стимуляцію життєво важливих органів. 

Наявність сучасної побутової техніки, її доступність сприяють реалізації 

такої форми музикотерапії як караоке. Завдяки системі караоке необов’язково 

знати слова певної пісні, але бажання чи необхідність (за умовою) її заспівати 

здійснюється впевненіше, учасник відчуває підтримку, впевненість, власну 

спроможність, готовність до експерименту і до нових вражень.  

Танцювально-рухова терапія, хореотерапія, корекційна ритміка – базуються 

на поєднанні музики та руху, на активній руховій діяльності учасників під 

музику. Ці види активної музикотерапії є складовими самостійного направлення – 

кінезіотерапії. Вперше використали цей термін болгарські вчені Л. Бонєв, А. 

Слинчев, Ст. Банков. Вони вважають її неспецифічним дійовим терапевтичним 

фактором. На їх думку рух змінює загальну реактивність організму людини, 

підвищує його стійкість та створює динамічні стереотипи, які забезпечують 

необхідну адаптацію. 

Не менш корисним може бути поєднання кількох видів активної 

музикотерапії – рухів та співу, рухів та гри на інструменті, співу та гри на 

музичному інструменті. 

Рецептивна музикотерапія пропонує сприйняття (прослуховування) музики з 

терапевтичною метою. В комплексний програмі впливу пасивна музикотерапія є: 

• засобом регуляції емоційних процесів; 

• засобом розвитку почуття прекрасного, естетичного смаку; 

• фоновим супроводом при релаксації, медитації; 
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• фоновим супроводом під час інших арттерапевтичних вправ 

(малювання, колаж, ліплення тощо); 

За формою пасивна музикотерапія поділяється на: 

1. Комунікативну – прослуховування музики разом з психологом або 

вчителем, спрямоване на підтримку взаємних контактів, взаєморозуміння, 

створення атмосфери довіри. Бесіда після прослуховування для встановлення 

ефективної вербальної і невербальної взаємодії. 

2. Реактивну – сприймання музики з метою досягнення феномену 

катарсису. Бесіда для виявлення потрясіння (почуття насолоди, виникнення 

яскравих відчуттів, образів, асоціацій, іноді щасливі сльози). 

3. Регулятивну – слухання музики має тренувальний характер, метою 

якого є: свідоме спостереження за музичною композицією, усвідомлення 

реальності на фоні почутого, слідкування за відчуттями, почуттєвими та уявними 

образами.  

Дані рекомендації щодо музикотерапії зводяться, по суті, до простих правил: 

1. Для заспокоєння слухача йому потрібно дати прослухати тиху і спокійну 

музику – вплив мелодійної музики забезпечує седативний ефект. 

2. Для того, щоб активізувати слухача – голосну і веселу: музика ритмічна, 

енергійна, а також з помірним темпом і динамікою – є тонізуючою.  

Опираючись на ці безхитрісні принципи і проводиться рецептивна 

музикотерапія.  

Практичне застосування методів музикотерапї 
З власного досвіду ми пропонуємо деякі відпрацьовані, перевірені на 

необхідність, корисність і ефективність рекомендації щодо проведення занять з 

пасивної музикотерапії. 

Для ефективності музикотерапії її застосовують, керуючись певними 

правилами, які базуються на психофізіологічних принципах більше, ніж на 

естетичних та художніх. 

1. Перед початком заняття (групового, індивідуального) вчителю слід 

вивчити інформацію щодо відібраних композиції. Необхідно знати їх суть і 

структуру. Корисно заздалегідь підготувати текст, якщо це пісня зі словами, щоб 

мати його перед очима. 

2. Підбір музичних творів має бути ретельно продуманим. Цей процес 

набагато складніший, ніж може здаватися на перший погляд. Іноді необхідно, щоб 

очевидні принципи були переглянуті, або навіть обмежені. Час від часу 

відбуваються парадокси: життєрадісна музика може нервувати дитину, яка 

переживає стрес; на дитину збуджену, тривожну навряд глибоко вплине урочисте 

адажіо, може статися так, що учень стане ще більш стривоженим. З іншого боку, у 

засмученого учня, який почує сумну музику, може піднятись настрій. 

3. Спокійна і розслаблена дитина швидше зможе «відкрити двері 

несвідомого» та прийняти в повній мірі дію музики. При цьому неважливо, чи 

потрібна цьому учневі заспокійлива дія музики, чи стимулююча. 
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4. Важливо правильно вибрати позу: вона має бути зручною. Важливо також 

слідкувати за часом, щоб «лікування не перетворилося на катування». Тривалість 

заняття 45-60 хвилин. 

5. Силу звуку та гучність слід регулювати обережно. Занадто голосне 

звучання втомлює, порушує нервову систему слухачів; так само сприймається 

пісня, яку ледве чутно. 

6. Після заняття необхідно деякий час відпочити, щоб вплив музики на 

несвідоме не порушував душевний спокій. 

Участь у групах музикотерапії сприяє: 

• розвитку необхідних умінь і навичок для ефективної взаємодії з 

оточуючими у складних ситуаціях; 

• оволодінню новими способами вираження власних почуттів; 

• самопізнанню та кращому розумінню оточуючих людей; 

• оволодінню певними навичками і вміннями щодо безпечної поведінки; 

• розвитку здатності адекватно сприймати навколишнє середовище; 

• появі можливості працювати з власною проблемою та знаходити 

внутрішні ресурси для її вирішення.  

Кожне заняття має свою завершеність, але водночас може бути 

продовженням попереднього, та має чітку структуру (етапи):  

1. Початок (до 15 хв.). 

2. Основна частина (30-35 хв.). 

3. Завершення (10 хв.). 

Перший етап «Початок» включає: організацію заняття, знайомство (5-10 

хв.), становлення правил групи (5-7 хв.)  

Організація передбачає серйозне ставлення до занять всіх учасників 

процесу. До початку заняття педагогу необхідно: 

• забезпечити регулярність занять згідно розкладу 1-2 рази на тиждень, 

обов’язково в певний день і в певний час; 

• забезпечити потрібну кількість зручних місць для учасників групи; 

стільці повинні бути розставлені по колу, щоб усі бачили усіх; 

• забезпечити «невтручання ззовні» під час проведення занять 

(наприклад, повісити табличку на вхідних дверях «Проводиться групова робота»); 

• підготувати та перевірити технічне обладнання: музичний центр, диски, 

касети; 

• заняття повинні починатися і закінчуватися вчасно. 

 Процедуру знайомства краще проводити, застосовуючи деякі прийоми і 

вправи . Наприклад, на прохання педагога кожен учасник називає своє ім’я та: 

• висловлює свої очікування щодо заняття;  

• говорить, який в нього зараз настрій; 

• робить комплімент сусіду справа (зліва);  
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• каже приємні слова підтримки, наприклад: «Мені завжди приємно тебе 

бачити, а сьогодні – особливо!».  

Педагог може почати знайомство з себе, або з тієї людини, яка, на його 

думку, задасть своїм висловлюванням атмосферу доброзичливості, довіри, 

психологічного комфорту.  

Правила групи встановлюються самими учасниками групи. Кожен по черзі, 

або за бажанням, називає правило, яке він вважає за потрібне виконувати. 

Учитель просить одного з учасників, який має розбірливий почерк, записувати 

правила на ватмані. Педагог починає першим, заохочує учнів, і слідкує щоб 

правила були коректними. Наприклад:  

• бути активними; 

• висловлюватись за бажанням; 

• не перебивати; 

• Я–висловлювання: говорити від свого імені («я думаю, я вважаю, я 

відчуваю»); 

• висловлюватись по темі; 

• уникати критики, обвинувачень, образливих слів; 

• зберігати конфіденційність (не обговорювати поза групою проблеми 

інших); 

• відключити мобільні телефони під час заняття; 

• мати можливість вийти з заняття (при необхідності); 

Учитель може застосовувати прийоми перефразування, перепитування з 

метою уточнення та правильного розуміння всіма присутніми конкретних правил. 

Другий етап, або «Основна частина» включає прослуховування трьох (двох) 

музичних композицій та інтерактивне спілкування, дискусію всіх учасників 

групи. Метою прослуховування має бути зосередження на власних переживаннях, 

емоціях і почуттях, а також асоціаціях, які викликає музика. 

Перед прослуховуванням педагог може використати вправу для посилення 

ефекту. Наприклад, дати завдання уявити себе на квітучій галявині, осяяній 

яскравим сонячним промінням та відчути тепло і комфорт. Після закінчення 

першої мелодії учасники групи обговорюють власні враження від почутого, 

відчутого.  

Завдання педагога регулювати зміст діалогу, підтримувати дружнє 

спілкування стосовно теми, надати можливість висловитись усім бажаючим.  

Перед звучанням пісні зі словами учитель обов’язково дає завдання: треба 

уважно прослухати слова пісні, подумати про зміст, про своє ставлення до героїв 

пісні, до співака, до самої пісні.  

Під час одного заняття прослуховуються, як правило, три композиції, або 

більш-менш завершені фрагменти, кожний по 5-10 хв. Можливо використовувати 

і дві композиції тривалістю по 5-10 хв. Програма підбору музичних композицій 

створюється на основі поступової зміни настроїв, динамічності та темпів цих 
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композицій, враховуючи різницю їх емоційного навантаження. Музика, яка 

пропонується для прослуховування, має бути ретельно підібрана за наступними 

принципами: 

• перша композиція – мелодія без слів, покликана налаштувати групу на 

робочій лад. Повинна формувати певну атмосферу для всього заняття, проявляти 

настрій учасників, встановлювати контакти, налаштовувати на подальше 

прослуховування музики та бесіду. Це може бути спокійна мелодія, тонізуюча або 

розслаблююча. Музичний твір вибирається, з урахуванням пори року, погоди, 

свят (Новий рік, Різдво, 8 березня, травневі свята, дні народження тощо).  

• друга композиція – це пісня зі словами. Повинна бути динамічною, 

драматичною, напруженою, з яскраво вираженою проблемною ситуацією, або 

актуальною темою, або сильними почуттями. Несе основне навантаження. Її 

функція – стимуляція інтенсивних емоцій, спогадів, асоціацій проективного 

характеру з власного життя людини. Після її прослуховування в групі 

приділяється значно більше часу для обговорення переживань, спогадів, думок, 

мрій, порівнянь, асоціацій, які виникли у учасників. (Наприклад, теми та 

проблематика пісень можуть бути такі: дружба, любов до природи, почуття між 

чоловіком та жінкою, дитинство, подорожі, романтичні зустрічі, розлука, смуток, 

зрада, гордість, повага, відповідальність тощо).  

• третя композиція – також пісня зі словами, вона має бути доповненням, 

або, навпаки, протилежністю до змісту другої композиції. Обговорення в групі 

повинно зняти напругу, створити атмосферу спокою. Завдання психолога, учителя 

– вивести на позитив почуття учасників, стимулювати впевненість, оптимізм, 

радість до життя; провести процедуру рефлексії, тобто закріплення і засвоєння 

висновків, які кожен зробив для себе.  

При використанні двох музичних композицій, педагог має можливість 

більше часу та уваги приділити обговоренню. Особливо це доречно коли дискусія 

«гаряча», розкрито актуальну тему і учасники висловлюють щирі, глибокі 

почуття.  

Іноді учасників групи доводиться залучати до діалогу за допомогою 

запитань або прохань учителя. В такому випадку обов’язково потрібно 

висловлювати заохочувальні слова підтримки і схвалювальні репліки. Така 

поведінка педагога надасть можливість відчути цінність і неповторність думок та 

висловлювань кожного учасника, навіть якщо ці думки зовсім протилежні й 

заперечливі.  

На практиці підтверджується той факт, що одна й та сама пісня може 

викликати різні емоції, сприймається по-різному, і в одних і тих самих словах 

кожен знаходить свій зміст. Хтось почує слова і зрозуміє їх пряме значення, хтось 

довірить більше свої відчуття передачі емоційності, змістовності, невербальній 

силі голосу, інтонації, тембру голосу. Хтось відчує ритм, та зверне на це всю свою 

увагу. Педагогу необхідно врахувати всі ці особливості сприйняття.  
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Третій етап «завершення». Якщо до моменту завершення заняття 

обговорення теми в розпалі, учителю необхідно резюмувати все сказане і 

виступити із заключним словом, звертаючи увагу на те, що цю саму тему можна 

обговорити на наступному занятті.  

Педагог по черзі задає учасникам запитання: «З якими враженнями, 

почуттями вони йдуть із заняття?». На цьому етапі використовується принцип 

«зворотного зв’язку»: в процесі отримання інформації про стан, настрій та 

почуття співрозмовника, коментарів щодо його поведінки, слід починати з того, 

що сподобалось, що було цікавим. Попросить учасників уникати критичних 
стверджень, обвинувачень, образливих слів. Про враження, які спричинили 

дискомфорт, слід говорити, також використовуючи принцип «зворотного 

зв’язку», наприклад «Мені прикро (сумно, важко зрозуміти), тому що…, було б 

краще, якби…». Задача педагога – уважно слідкувати за коректністю 

висловлювань, особливо на цьому етапі, допомагати правильно давати та 

отримувати зворотній зв’язок. Варто подякувати та висловити повагу учасникам 

за активність, відвертість, взаємну підтримку, співчуття тощо, похвалити їх і 

запросити на наступне заняття. 
Заняття різними видами арт-терапевтичної діяльності, які мають місце, сприяє 

психологічному розвантаженню, розвитку креативності та індивідуальності 

особистості, покращує фізичний та психічний стани. Кожен учень творчий по-своєму 

і висловлює свій внутрішній світ по різному. 

Арт-малювання – це творчий акт, що дозволяє дитині відчути і зрозуміти 

самого себе, висловити вільно свої думки і відчуття. Робота з арт-техніками в 

більшості випадків викликає в учнів позитивні емоції, допомагає подолати 

безініціативність, стресові стани, сформувати більш активну життєву позицію. 

Музикотерапія розвиває у школярів мислення, увагу, пробуджує творчість, 

знижується рівень тривоги, підвищує самооцінку, вдосконалює координацію, тонку 

моторику, активізує загальний потенціал та можливості дитини, її адаптацію. 

Існує величезна кількість підходів до вивчення впливу музики на тіло, фізичний 

та емоційний стан людини. Передумовою використання музикотерапії у практиці 

діяльності педагогів є психофізіологічні дослідження почуттєво-емоційних реакцій 

особистості на музику.  

Людина, яка увійшла в царину музики, повертається до звичного життя 

заспокоєною та оновленою, стає відчутно іншою, подібно до того, як стає вона 

іншою після прогулянки по лісу, споглядання світанку, або романтичної зустрічі. 

Колективний характер занять підсилює і примножує цілющу дію 

психотерапевтичого впливу на людину завдяки взаємодії з іншими учасниками, їх 

підтримці, співчутті, розумінні, прийнятті, повазі. 

Аналіз наукової літератури переконливо свідчить про необхідність врахування 

кольору з метою виявлення внутрішньої суперечливості психіки, що сприятиме 

особистісній психокорекції. В той же час недостатньо дослідженими залишаються 
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механізми сприйняття кольору на людину і можливості його застосування в 

психокорекції, що становить перспективи нашого подальшого дослідження. 

Кольоротерапія спрямована на активізацію діяльності дітей у вираженні своїх 

почуттів, станів, ставлень кольором, розвиток уміння асоціювати кольори фарб та 

колірні зображення з настроєм. Отже, колір – найдоступніший засіб виразності 

малюнків дітей. Важливим є розуміння процесу використання дитиною тих чи інших 

кольорів як показника рівня розвитку її індивідуального, особистісного бачення й 

сприйняття зовнішнього світу, відображення внутрішніх переживань, почуттів, 

станів. 

Застосування психотерапевтичних методів для психокорекції дало змогу 

адаптувати найбільш відомі технології музикотерапії і кольоротерапії до проблем 

старшокласників в корекції неадаптованої поведінки, в консультуванні з проблемних 

життєвих ситуацій для досягнення внутрішньої гармонії та реалізації творчого 

потенціалу. 
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Підвищення рівня самооцінки методами арт-терапії як засіб 
позбавлення від страхів 

 

Макаренко Ольга Іванівна, 
практичний психолог 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

 

Однією із причин низької успішності учнів у школах є взаємозв’язок страху 

і невдач школярів під час навчання. Чому учень, який за певних обставин 

дотепний, уважний, кмітливий, коли приходить до класу, раптово 

перетворюється на повного невдаху? Чому розумні діти поводяться так 

нерозумно у школі. Відповідь проста: вони бояться. Страх знищує розум, погляд 

дитини на життя, мислення, відношення до життя. Основним джерелом 

невпевненості й провалу школяра є страх виконати завдання неправильно, 

помилитися, розгнівати вчителя, викликати глузування інших учнів. Крім того, 

діти бояться розчарувати своїх батьків і розвіяти ті надії й сподівання, які вони на 

них покладають. Одним із чинників боротьби зі страхом є адекватна самооцінка 

учня. В літературі часто можна зустріти думку, що самооцінка являється 

своєрідним центром чи «ядром» самосвідомості, а також особистості загалом. 

Вона охоплює всі сторони життєдіяльності людини на всіх етапах формування та 

розвитку особистості. Традиційно вважається, що самооцінка являє собою 

оцінювання людиною себе, своїх біологічних, психологічних та соціальних 

характеристик. Безсумнівною вважається величезна роль самооцінки в регуляції 

поведінки та забезпеченні найкращої адаптації людини до життя.  

Людина не тільки накопичує інформацію про себе, але й переживає певне 

ставлення до неї. Це ставлення зосереджується у самооцінці. 

Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей та 

місця серед інших людей. Самооцінка має комплексний характер, оскільки 

розповсюджується на різні прояви особистості – інтелект, зовнішні дані, 

успішність у спілкуванні тощо. Вона також є динамічною, так як може 

змінюватись впродовж життя. 

Залежно від того як самооцінка співвідноситься з реальними проявами 

людини, вона поділяється на два види: адекватна та неадекватна (завищена та 

занижена). 

Адекватна самооцінка – та, що відповідає реальності. Неадекватна 

самооцінка – коли людина себе неправильно оцінює. Неадекватна, в свою чергу, 

може бути завищеною – для неї характерна переоцінка людиною своїх 

позитивних якостей та заниженою, яка проявляється через применшення своїх 

переваг або перебільшення недоліків. Саме неадекватно занижена самооцінка 

значно важче піддається психологічній корекції через свою злитість з 

комплексом неповноцінності особистості. Самооцінка значною мірою 

виявляється не стільки в тому, що людина думає або говорить про себе, скільки в 
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її ставленні до досягнень інших. Людина із завищеною самооцінкою охоче 

критикує без достатніх підстав зроблене іншими людьми. Неадекватна 

самооцінка ускладнює життя не лише тим, кому вона властива, але й оточуючим. 

Конфліктні ситуації, в яких опиняється людина, зазвичай є результатом 

неправильної самооцінки. 

Як компонент самосвідомості самооцінка не є вродженою, а поступово 

формується в онтогенезі людини, вперше проявляючись в дошкільному віці. 

Почуття та емоції характеризують особистість з боку її самооцінки, яка 

буває двох видів: самовдоволення і невдоволення собою, за чим стоять два 

протилежних класи почуттів, що пов’язані з успіхом або неуспіхом, із 

сприятливим або несприятливим становищем у суспільстві. Самовдоволення 

особистості в житті зумовлене співвідношенням реалізованих та потенційних 

здібностей. Вчений пропонує розглядати самоповагу (самооцінку) як відношення, 

в якому чисельник виражає реальний успіх, а займенник – домагання. Тобто 

самопочуття людини залежить від самої особистості, її успіхів та домагань. 

Формування адекватної самооцінки і рівня домагань важливе для 

правильного сприйняття учнем вимог інших, пробуджує і стимулює його 

прагнення до самовиховання. Становлення адекватного ставлення до себе 

відбувається завдяки оцінним судженням значущих інших, з якими спілкується 

учень. Дуже великий вплив на нього має педагог. Його об’єктивна, справедлива, 

вимоглива і разом з тим доброзичлива оцінка сприймається учнями без 

внутрішнього спротиву, стимулює їх працю над собою. Досягають виховної мети 

вказівки педагога, які допомагають дітям усвідомити позитивні та негативні 

аспекти їхньої поведінки, пояснюють наслідки нерозсудливих, неморальних 

вчинків, передбачають можливість виправити недоліки, досягти успіхів. Якщо 

учень не приймає оцінку дорослих, джерелом його самооцінки стають власні, не 

завжди адекватні і правильні судження. 

Актуальними в період дорослішання є потреби особистості в 

самоствердженні, самовираженні, самореалізації і саморозвитку. Тому основною 

метою психолого-педагогічного супроводу учнів є створення умов для їхнього 

індивідуального розвитку, пошук засад гармонізації суспільних та особистісних 

інтересів, актуальних особистісних позицій та надання допомоги в саморозвитку 

і самореалізації у суспільстві. 

Враховуючи психофізіологічні особливості дітей, виникла необхідність 

впровадження нових розвивальних технологій, які базуються не на вербальному 

каналі комунікації, а на використанні «мови» візуальної пластичної експресії. 

Саме таким методом є арт-терапія – динамічна система взаємодії між учасником, 

продуктом його образотворчої діяльності та арт-терапевтом у арт-

терапевтичному просторі. 

Усе частіше арт-технології використовуються в освітньому процесі на 

різних ступенях навчання. Художнє самовираження учнів пов’язане зі 

зміцненням їхнього психічного здоров’я, а тому розглядається як 
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психопрофілактичний і психокорекційний фактор. Використання арт-терапії в 

багатьох випадках виконує й психотерапевтичну функцію, допомагаючи 

впоратися зі своїми психологічними проблемами, відновити емоційну рівновагу 

або усунути порушення поведінки. Перевага застосування цього методу полягає в 

тому, що учням важко вербалізувати свої проблеми і переживання. Невербальна 

експресія, у тому числі образотворча, для них є більш природною. Варто брати до 

уваги й те, що діти більш спонтанні й менш здатні до рефлексії своїх почуттів і 

вчинків. Їхні переживання «звучать» у зображеннях більш безпосередньо, не 

пройшовши «цензури» свідомості, відбиті в образотворчій продукції вони легко 

доступні для сприйняття й аналізу. 

Арт-терапія дозволяє дати соціально допустимий вихід агресивності та 

іншим негативним почуттям; полегшити процес терапії (неусвідомлені внутрішні 

конфлікти та переживання часто буває легше виразити з допомогою зорових 

образів, аніж висловити їх в процесі вербальної корекції); отримати матеріал для 

інтерпретації і діагностичних висновків; проробити думки й переживання, які 

дитина звикла витісняти; налагодити стосунки між психологом і учнем, що 

сприятиме створенню відносин емпатії та взаємного прийняття; розвивати 

відчуття внутрішнього контролю; сконцентрувати увагу на відчуттях і почуттях; 

розвивати художні здібності і підвищити самооцінку. 

Учень в арт-терапевтичному процесі отримує цінний досвід позитивних 

змін. Поступово відбувається поглиблене самопізнання, самоприйняття, 

гармонізація розвитку, особистісне зростання. Це потенційний шлях до 

самовизначення, самореалізації, самоактуалізації особистості. 

На першому плані в арт-терапії – віра в творчу основу людини. Але 

відсутнє завдання зробити всіх людей художниками або акторами. Пріоритетним 

є розвинути в індивіда активність, спрямовану на реалізацію його граничних 

творчих можливостей з метою вирішення проблеми. 

Існує ряд методик, використовуваних для визначення рівня самооцінки. Всі 

вони, незважаючи на свою різноманітність, можуть бути легко й чітко 

класифіковані. "Чисте" визначення самооцінки має на увазі всього два варіанти: 

або пряме перерахування випробуваним своїх якостей (методика М. Куна), або 

вибір із запропонованого списку тих рис, які відповідають йому найбільше з 

їхнім одночасним ранжируванням по значимості й характерності для себе – 

методика С.А. Будассі або О.Б. Фанталової (як підваріант – виставляння собі 

оцінки по кожній якості, методика Дембо-Рубінштейна).  

Методика Дембо-Рубінштейна заснована на безпосередньому оцінюванні 

(шкалуванні) учнями низки особистих якостей, таких як здоров’я, здібності, 

характер і т. д. Їм пропонується на вертикальних лініях відзначити певними 

знаками рівень розвитку у них цих якостей (показник самооцінки) та рівень 

домагань, т. тобто рівень розвитку цих же якостей, який би задовольняв їх. 
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Тест «Визначення самооцінки» включає 32 судження, з приводу яких 

можливі п’ять варіантів відповідей, кожна з яких кодується балами за 

спеціальною схемою. 

Для з’ясування ефективності занять з арт-терапії нами було проведено 

певне дослідження. В ньому брала участь вибірка із 40 учнів 11-х класів КЗ КОР 

«Фастівський ліцей-інтернат». Зі всіма учнями було проведено попередня 

діагностика рівня самооцінки.  

Учнів було поділено на дві рівні групи: тих, хто в подальшому прийматиме 

участь в заняттях з арт-терапії (група 1) та тих, хто входитиме до складу 

контрольної групи (група 2).  

Результати за методикою Дембо-Рубінштейна показали, що в групі №1, 12 

учнів мають занижену самооцінку, 3 – завищену, а 5 учнів – адекватну 

самооцінку. В групі №2 показники майже такі ж самі. Низька самооцінка 

виявлена у 13 учнів, завищена у 2, а адекватна у 5 учнів. Також, учні пройшли 

тестування «Визначення самооцінки». Результати цього тестування досить 

наближені до попередніх. За цим тестом у першій групі 13 учнів мають занижену 

самооцінку, 6 – адекватну, а 1 учень завищену. Після проведення даного 

тестування в групі №2, ми отримали наступні результати: 11 учнів мають 

занижену самооцінку, 6 – адекватну, 3 – завищену. Одним із найбільш вдалих і 

сучасних методів вербалізувати та усвідомити свої почуття та страхи є арт-

терапія. Тому нами було підібрано цикл вправ, що охоплюють різні види арт-

терапії. Кожне заняття відповідало певному виду арт-терапії. Ми намагалися 

ознайомити учнів із якомога більшим спектром різноманітних технік та вправ. Це 

б надавало змогу кожному віднайти щось своє та відкритися. Ми хотіли, щоб на 

заняттях з арт-терапії учні через творчість у вільній формі змогли: краще 

зрозуміти свої проблеми; усвідомити, що їх цікавить більше в даний момент і 

чого вони хочуть досягти; з’ясувати сферу своєї найбільшої успішності; 

підвищити впевненість у своїх силах, зміцнити почуття власної гідності; 

прояснити природу емоцій і навчитися ними керувати, усвідомлюючи їх 

«послання» і знімаючи зайве напруження; знайти запасні варіанти в разі 

неуспіху; обговорити можливі наслідки невдачі і інші варіанти досягнення мети. 

Після проведення циклу занять ми провели повторне дослідження.  

За методикою Дембо-Рубінштейна в групі №1 були наступні результати: 

низьку самооцінку мають 5 учнів, завищена – 1 учень, а 14 учнів мають 

адекватну самооцінку. Отже, ми бачимо, що показники рівня самооцінки суттєво 

змінилися. Рівень адекватної самооцінки в групі став значно вище. В 

попередньому тестування адекватну самооцінку мали лише 5 учнів, а на момент 

повторного дослідження – 14 учнів. 

Також було проведено повторне тестування «Визначення самооцінки». За 

ним занижену самооцінку мають 4 учнів, адекватну – 16, а завищена самооцінка 

відсутня. Аналізуючи дані цього тестування ми також бачимо значні зміни в 
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результатах. В попередній діагностиці у 13 учнів була занижена самооцінка, а 

тепер показник дещо покращився. 

Провівши тестування з групою №1 ми вирішили провести повторну 

діагностику групи №2. Адже ця група є контрольною. Це надасть нам змоги 

перевірити вплив безпосередньо занять з арт-терапії. 

Отже, після проведення методики Дембо-Рубінштейна у групі №2 ми 

отримали такі результати: низька самооцінка у 10 учнів, адекватна у 6, а 

завищена у 4 учнів. І, для достовірності, ми провели повторне дослідження за 

тестом «Визначення самооцінки». Результати групи №2 були такими: 11 учнів 

мають занижену самооцінку, 7 – адекватну, а 2 завищену. Проаналізувавши всі 

результати ми бачимо, що різниця в результатах дійсно помітна. Отже, 

проаналізувавши літературу ми з’ясували, що самооцінка має більшу 

обумовленість своїми власними оцінками, ніж орієнтацією на зовнішні оцінки. 

Тому основним джерелом впливу на самооцінку в учнівській групі буде власна 

оцінка дитиною результатів, які вона отримає в виконуваній нею діяльності.  

В зв’язку з цим ми розробили комплекс корекційно-розвивальних занять з 

арт-терапії. Протягом навчального року, щотижня, учні мають можливість 

відвідувати заняття з арт-терапії. Фізичний і фізіологічний вплив арт-терапії 

полягає в тому, що творча діяльність сприяє поліпшенню координації в 

навколишньому світі та в усвідомленні свого місця в ньому. Не можна 

недооцінювати також безпосередню дію на організм кольору, ліній, форми. 

Ми намагаємося ознайомити учнів із якомога більшим спектром 

різноманітних технік та вправ. Це надає змогу кожному віднайти щось своє та 

відкритися. 

Підбір вправ відбувається з різних джерел. Заняття побудовані таким 

чином, щоб бути змістовними та цікавими. Водночас, ми дотримуємося і 

основного завдання – допомогти учневі усвідомити свої сильні та слабкі сторони 

та навчитись цінувати себе. 

Отже, використання методів арт-терапії у роботі з учнями є позитивним 

елементом у структурі педагогічної взаємодії, який забезпечує психологічний 

комфорт та сприяє її гармонійному розвитку.  
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Робота соціального педагога з обдарованими дітьми та молоддю 
 

Макаренко Ольга Іванівна, 
практичний психолог 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» 

 

 

Духовне оновлення та національне відродження України, докорінні зміни, які 

пов’язані з переходом до нових економічних відносин в усіх сферах життя 

суспільства, вимагають нових підходів до вирішення проблем освіти й виховання 

підростаючого покоління. Стан освіти демонструє ефективність і надійність 

перетворювальних явищ та подій сьогодення, коли успіх розвитку суспільства та 

престиж держави визначаються результатами творчої діяльності всіх громадян. 

Обдарованість і розвиток творчих здібностей особистості виступають умовою 

перетворення, оновлення і гармонійного розвитку нашої держави. 

Саме тому в сучасній соціально-педагогічній теорії та практиці особливої 

значущості набуває проблема соціальної підтримки обдарованих дітей та молоді, 

створення соціального середовища, сприятливого для виховання особистості з 

високим рівнем сформованості творчих здібностей. Зазначені завдання 

задекларовано в Законах України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про охорону 

дитинства", Національній доктрині розвитку освіти України, Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. У 

цих важливих державних документах робиться наголос на тому, що успішна 

соціалізація учнівської молоді можлива за умови переорієнтації і переструктурування 

змісту та форм організації навчально-виховної роботи з учнями, зокрема, в умовах 

профільних загальноосвітніх навчальних закладів. Дане положення актуалізує 

проблему дослідження структури, закономірностей і механізмів соціалізації 

обдарованих учнів у навчально-виховному процесі профільного загальноосвітнього 

навчального закладу, вивчення особливостей педагогічної взаємодії з обдарованими 

дітьми.  

У сучасних умовах розвитку загальноосвітньої школи соціалізація обдарованих 

учнів є нагальною проблемою, розгляд і розв’язання якої спонукали дослідників до 

переосмислення проблем соціалізації особистості (І.Бех, М.Боришевський, 

О.Киричук, Н.Лавриченко, М.Лукашевич, Є.Моносзон, І.Мигович С.Харченко та 

інші); психолого-педагогічних основ формування особистості (І.Бех, Л.Божович, 

І.Булах, В.Рибалка, Г.Костюк, Н.Кузьміна, Л.Савєнкова, О.Савченко та інші); 

особливостей соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю (І.Звєрєва, 

А.Капська, О.Карпенко, Л.Міщик, Т.Сущенко та інші); проблем професійного 

становлення особистості педагога та підготовки його до навчально-виховної 

діяльності (С.Гончаренко, І.Зязюн, М.Євтух, В.Кан-Калик, М.Нікандров, В.Моляко, 
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М.Поташник, С.Сисоєва та інші ); підходів до діагностики творчих здібностей учнів 

(Г.Айзенк, В.Андрєєв, Б.Бітінас, Ю.Гільбух, А.Зак, О.Лук, Л.Фрідман та інші).  

Проте відчувається дефіцит спеціальних досліджень, які б розкривали механізм 

розробки та впровадження спеціальної системи педагогічної взаємодії з метою 

оптимізації процесу соціалізації обдарованих учнів. 

Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку творчих здібностей учнів 
За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я обдаровані діти 

входять до “групи ризику”, як і розумово відсталі, діти алкоголіків, малолітні 

правопорушники. Вони потребують особливого виховання, спеціальних 

навчальних програм, спеціальних класів, шкіл, підготовлених вчителів. Як 

зазначають Ю.С. Василькова та Т.А. Василькова, у роботі з обдарованими дітьми 

виникають певні складнощі. Серед них бувають “зазнайки”, “ фанатики”, “ ліниві”, 

“психопати”, невротики”, “ диваки”, скромні. Батькам і соціальному педагогу слід 

знати, як їх треба виховувати. Соціальний педагог повинен: 

1) знайти шляхи взаєморозуміння з обдарованою дитиною, визначити її 

особливості, взаємовідносини в сім’ ї, конфлікти в сім’ ї; 

2) налагодити зв’язок із батьками; 

3) бути терплячим, ненав’язливим, довірливим. 

Соціально-психологічний підхід до соціального захисту обдарованих дітей. 

Його сутність полягає в тому, що обдарованість дитини можуть встановити 

професійно підготовлені спеціалісти, які орієнтуються на такі параметри: 

інтелектуальні здібності, специфічні здібності до навчання, здібності щодо 

образотворчого мистецтва і музики, психомоторні здібності. 

Соціально-інтегративний підхід до підтримки обдарованих дітей передбачає 

розгляд досвіду щодо створення різних типів навчальних закладів для 

обдарованої дитини. Ця проблема постає гостро. Так, певна кількість дослідників 

вважає, що поняття обдарованості не повинно існувати. Популярну точку зору 

займають прихильники елітної концепції навчання і виховання, які пропонують 

навчати таких дітей в окремих школах. 

Соціально-педагогічний захист обдарованих дітей – це перш за все 

пом’якшення для них негативних наслідків процесів, які відбуваються в 

суспільстві, створення умов для реалізації інтересів і життєво необхідних потреб, 

спираючись на принципи: орієнтація на загальнолюдські цінності, гуманізм, 

стимулювання обдарованих дітей на розвиток їх особистісних сил. 

Обдарований чи талановитий? Часто ці слова вживають як синоніми. Але 

таке використання цих понять малопродуктивне. Біль-ше того, воно створює 

двозначність, якої бажано уникнути. Тому багато дослідників “навантажують” 

термін “талановитий” спеці-альним значенням, а саме: той, хто має дуже високий 

ступінь здібностей до якої-небудь спеціальної діяльності (музичної, художньої, 

літературної, технічної, спортивної), причому ці здіб-ності вже значною мірою 

встигли реалізуватися в конкретних суспільно значущих продуктах. Крім того, в 

цей термін звичайно вкладаються ще дві ознаки: наявність виявленого творчого 
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еле-мента і домінування природжених якостей. У такому розумінні шестирічний 

Моцарт, який здійснював разом з батьком концертне турне по європейських 

країнах, безперечно, талант (хоч поки що не геній); 18-річний Славко, який щойно 

закінчив фізичний фа-культет університету,– поки що тільки обдарований юнак. 

При спільному вживанні терміни “обдарований” і “талановитий” виступають 

як рід і вид. Будь-яка талановита дитина (взагалі людина) є разом з тим 

обдарованою, але не кожну обдаровану дитину можна назвати талановитою. 

Деяким обдарованим дітям ще треба досягти рівня талановитості, і не всім, на 

жаль, це вдається. 

Але якщо поняття “обдаровані діти” покриває весь об’єм поняття 

“талановиті”, то чому ж тоді в назвах популярних статей і брошур ці два терміни 

ставлять поряд, поєднуючи їх сполучником “і” (“ обдаровані і талановиті діти”)? 

Безперечно, з погляду вимог логіки це неправомірно. Очевидно, таким 

поєднанням автори ви-словлюють свій намір не обмежуватись загальною 

характеристикою всіх обдарованих дітей, а й спеціально спинитися на тій їх 

частині, що належить до категорії юних талантів. 

У традиційних Q-тестах практично немає творчих завдань, і, отже, вони не 

дають повної, всебічної характеристики інтелектуальної сфери обдарованої 

дитини. 

Ученим довелося створювати спеціальні тести для діагностики творчої 

обдарованості. До них, зокрема, належать: 

 

“Словесні асоціації”. Тут перевіряється знання й застосування слів-омонімів, 

таких, наприклад, як “коса”, “ блискавка”. Оцінка виставляється як за загальною 

кількістю правильно наз-ваних значень, так і за кількістю рідковживаних. 

“Використання предметів”. Треба назвати якомога більше різ-них способів 

використання таких предметів, як цегла, порожня консервна банка, газета і т. ін. 

“Завершення казок”. Треба придумати по три різних закінчення до кількох 

казок, фабула яких обривається після кульмінації. 

“Конструювання математичних задач” із запропонованих вихід-них даних. 

За кожним набором треба скласти якомога більше варіантів. 

Є таке поняття як соціальний інтелект. Під цим терміном розуміють 

спроможність розбиратися в людях і встановлювати з ними ефективні ділові 

відносини. Звичай-но, тут багато важать навички, які виробляються вихо-ванням, 

а також спеціальним тренуванням. Але безперечним є й те, що неабияку роль 

відіграють відповідні здібності. 

Як і будь-яка здібність, соціальна обдарованість формується на основі 

певних задатків. Правда, їх склад поки що майже не вивчено. Можна припустити, 

що значну роль тут відіграє гармонійне поєднання сили і врівноваженості 

нервової системи. Про існуван-ня таких задатків свідчать і ранні прояви 

соціального інтелекту. Є діти, які не цікавляться індивідуально-психологічними 

особливо-стями людей аж до юнацького віку. А є такі, що вже в дошкіль-ному 
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дитинстві виявляють виняткову спостережливість у цій сфері. 

Зрозуміло, соціальна спостережливість, інтерес до людських характерів і 

доль не охоплює всю гаму якостей, які становлять соціальну обдарованість. 

Головне тут, що є мотивом такого інте-ресу, на що спрямовується соціальна 

спостережливість – на благо людей чи на задоволення власних егоїстичних 

інтересів. 

Робота соціального педагога з обдарованими дітьми 
Не підлягає сумніву, що ключовою фігурою у створенні освітнього й 

виховного середовища, що сприяє розвитку творчої природи обдарованої дитини є 

педагог, у тому числі й соціальний педагог. У свою чергу це висуває особливі 

вимоги до його професійної й особистісної підготовки. Тут уже недостатньо високої 

предметної підготовки, оскільки навчання починає набувати розвиваючого 

характеру.  

Підготовка соціального педагога, повинна містити в собі: 

• уявлення про те, що таке обдарованість і особливості розвитку 

обдарованих дітей; розуміння того, що таке розвиваюча освіта, у чому її 

відмінність від традиційних форм навчання й виховання; 

• знання психологічних закономірностей і особливостей вікового й 

особистісного розвитку дітей; 

• знання про те, що таке загальноосвітнє середовище, його різновиди 

(сімейне, молодшошкільне, середньошкільне, старшошкільне, позашкільне, 

додаткове й стихійне), хто є його суб’єктами, які теми освітнього 

середовища (догматична, творча та ін.), типи взаємодії між суб’єктами 

(авторитарний, демократичний, гуманістичний та ін.); 

• знання методів психологічного й дидактичного проектування навчального 

процесу; 

• уміння реалізувати різноманітні способи педагогічної взаємодії між 

різними суб’єктами освітнього середовища (з учнями наодинці й у групі, з 

батьками, колегами-вчителями, зі своїм керівництвом); 

• уміння стати в рефлексивну (самоусвідомлюючу) позицію по відношенню 

до того, що вчити, як учити, навіщо вчити. 

Функції соціального педагога, що працює з обдарованими дітьми: 

• виявлення, навчання й розвиток обдарованих дітей; 

• психолого-педагогічний супровід і підтримка авторських й інноваційних 

навчальних програм освітніх технологій, що застосовуються в роботі з 

обдарованими дітьми;участь у проектуванні й реалізації освітнього 

середовища, яке сприяє розкриттю творчих здібностей учнів; 

• вивчення вікових та індивідуальних особливостей обдарованої дитини; 

• робота з сім’єю, з проблеми навчання й розвитку обдарованої дитини; 

• використання позашкільного освітнього середовища для навчання й 

розвитку обдарованих дітей; 
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• проведення діагностики (розкриття причин появи тих або інших соціальних 

або психологічних "перепон" розвитку обдарованої особистості); 

• прогнозування (передбачення можливих наслідків розвитку);розробка 

педагогічних рекомендацій, які сприяють оптимальному навчанню й 

розвитку обдарованої дитини. 

Аналізуючи роботу соціального педагога з обдарованими дітьми, доречно 

звернути увагу на соціально-психологічний підхід до соціального захисту 

обдарованих дітей, та соціально-інтегративний підхід до підтримки обдарованих 

дітей, а також на особливості соціально-педагогічної діяльності в навчальних 

закладах для обдарованих дітей. 

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я обдаровані діти 

входять до "групи ризику", як і розумово відсталі, діти алкоголіків, малолітні 

правопорушники. Вони потребують особливого виховання, спеціальних 

навчальних програм, спеціальних класів, шкіл, підготовлених вчителів. У роботі з 

обдарованими дітьми виникає певна складність. Серед них бувають "зазнайки", 

"фанатики", "ліниві", "психопати", "невротики", "диваки", скромні. Батькам і 

соціальному педагогу слід знати, як їх треба виховувати. 

Соціальний педагог повинен: 

1) знайти шляхи взаєморозуміння з обдарованою дитиною, визначити її 

особливості, взаємовідносини в сім’ ї, конфлікти в сім’ ї; 

2) налагодити зв’язок із батьками; 

3) бути терплячим, ненав’язливим, довірливим.  

Соціально-психологічний підхід до соціального захисту обдарованих дітей. 

Його сутність полягає в тому, що обдарованість дитини можуть встановити 

професійно підготовлені спеціалісти, які орієнтуються на такі параметри: 

інтелектуальні здібності, специфічні здібності до навчання, здібності щодо 

образотворчого мистецтва і музики, психомоторні здібності. 

Соціально-інтегративний підхід до підтримки обдарованих дітей передбачає 

розгляд досвіду щодо створення різних типів навчальних закладів для 

обдарованої дитини. Ця проблема постає гостро. Так, певна кількість дослідників 

вважає, що поняття обдарованості не повинно існувати. Популярну точку зору 

займають прихильники елітної концепції навчання і виховання, які пропонують 

навчати таких дітей в окремих школах. 

Соціально-педагогічний захист обдарованих дітей - це перш за все 

пом’якшення для них негативних наслідків процесів, які відбуваються в 

суспільстві, створення умов для реалізації інтересів і життєво необхідних потреб, 

спираючись на принципи: орієнтація на загальнолюдські цінності, гуманізм, 

стимулювання обдарованих дітей на розвиток їх особистісних сил. 

Проблеми діагностики обдарованості 

Обдарованість, як правило, визначається шляхом вивчення сфери її прояву, 

інтелектуального діапазону (сукупності інтелектуальних можливостей), сфери 

найвищих досягнень у реалізації здібностей, рівня фізичного розвитку, рівня 
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працездатності, мотиваційного обґрунтування та його відображення в емоційному 

настрої й вольовій завзятості зростаючої людини. Тобто діагностика 

обдарованості насамперед спирається на результати продуктивної діяльності 

(підсумки олімпіад, конкурсів, змагань, дані психолого-педагогічних обстежень).  

Кого ж можна вважати обдарованими? У літературі зустрічаються 

твердження, що тільки 2-6 % людей можна вважати обдарованими. Численні ж 

дослідження показують, що із задатками обдарованості, здатністю до ефективної 

плідної діяльності народжується кожна психічно нормальна людина. А ось 

спрямованість і ступінь обдарованості різні. Подальша доля дару залежить від 

мікро-, мезо- й макросередовища, де живе і формує своє «я» людина. Варто 

помітити, що в діагностиці обдарованості критерій випередження 

(випереджального розвитку) не універсальний. Крім того, поки недостатньо 

з’ясовано, як пов’язані високі досягнення дітей та їх емоційна залученість: що є 

причиною, а що наслідком. 

Зараз існують конкретні програми відбору обдарованих дітей у різних 

галузях знання та творчості. 

Для виявлення обдарованих дітей найбільш широко застосовуються 

стандартизовані методи виміру інтелекту, серед яких перевага віддається тим, що 

дозволяють визначати рівень когнітивного й мовного розвитку дитини (шкала 

інтелекту Стенфорд-Біне; векслерівська шкала інтелекту для дошкільників і 

молодших школярів; тест Слоссона для виміру інтелекту дітей і дорослих; 

рисунковий текст на інтелект й ін.). 

Розроблені також стандартизовані тести досягнень для школярів, призначені 

для виявлення дітей, які мають виняткові здібності в основних навчальних 

дисциплінах: читанні, математиці та природознавстві (стенфордський тест 

досягнень для початкової школи; тести загальної підготовленості (Мосс). 

Стандартні тести на перцептивно-руховий розвиток виявляють дітей 

дошкільного віку з винятково добре розвиненими руховими здібностями (тест на 

основні рухові навички; тест на рухово-зорову координацію; тест Пурдьє й ін.). 

Існують стандартні тести, що дають оцінку соціальної компетентності та 

зрілості дітей дошкільного віку, визначають рівень їхнього особистісного 

розвитку й навички спілкування з іншими людьми (вайлендська шкала соціальної 

зрілості; каліфорнійська шкала соціальної компетентності дошкільників й ін.). 

Оцінка творчих здібностей дітей проводиться на основі методик Торренса. 

Причому в якості однієї з провідних характеристик творчості розглядається 

швидкість (легкість), гнучкість, оригінальність і точність мислення, а також уява 

(тести Торренса на художне творче мислення, на вербальне творче мислення; 

творчі здібності в діяльності й у русі). 

У вітчизняній психології питання діагностики й розвитку креативності 

докладно розглянуті в роботах Д. Богоявленської. 

К. Текекс розглядає таких можливих провісників обдарованості: 
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• можливість і здатність у трирічному віці стежити за двома й більше 

подіями, що відбуваються; 

• здатність простежувати в ранньому дитинстві причинно-наслідкові зв’язки 

та робити висновки; 

• відмінна пам’ять, рання мова й абстрактне мислення; 

• уміння широко користуватись накопиченими знаннями; 

• схильність до класифікації та категоризації; 

• уміння ставити запитання та створювати складні граматичні конструкції; 

• підвищена концентрація на чому-небудь, ступінь заглибленості в задачу; 

• нелюбов до готових відповідей; 

• підвищена електрохімічна й біохімічна активність мозку. 

Методи вивчення соціальним педагогом творчої дитини 
Здібності є якісною характеристикою кожної особистості. Високий рівень 

розвитку здібностей слід вважати обдарованістю. Одночасно, обдарованість – це не 

лише своєрідне поєднання здібностей людини, а ще й "своєрідний" сплав її 

особистісних характеристик. У зв’язку зі складністю психологічної структури 

обдарованості необхідно при її діагностиці визначити не лише рівень розвитку 

конкретного виду здібностей, а й "віднайти" риси характеру, які сприяють 

творчим успіхам особистості: її внутрішні установки, мотиви, стиль поведінки, 

специфіку спілкування. При розробці діагностичних процедур необхідно 

визначити міру спрямованості особистості на навчальну діяльність, готовність до 

самостійності, вольового напруження, досягнення успіху. Здібна дитина з яскраво 

вираженою спрямованістю на творчий підхід до улюбленої справи, як правило, 

виявляє при цьому підвищений розумовий тонус.  

Труднощі "вимірювання" цього тонусу полягають у наявних відмінностях між 

дітьми за показниками їхньої рухової експресії, нервової витримки, темпу та ритму 

мислительної діяльності. Діагностичні характеристики, що є різними у дітей, 

наочно ілюструють відмінності у процесі їхньої мислительної діяльності та "стилю" 

працездатності. Усе це зобов’язує ретельно розробляти програми спостереження за 

процесом навчальної діяльності, залучати учнів до навчальних і творчих завдань. 

При розробці програми спостереження за здібною дитиною необхідно реєструвати 

такі показники її поведінки у пізнавальній діяльності, як: 

• наявність стійкої допитливості: дитина ставить багато запитань різного 

рівня складності й уміє їх правильно формулювати; 

• систематичний прояв пізнавальної активності: оперативна готовність до 

відповіді, дослідницька допитливість, прагнення до пошуку; 

• глибоке захоплення предметом пізнання та здатність до детального 

аналізу його ознак і функцій; володіння чималим запасом лексики і 

прояв високої мовленнєвої продуктивності у спілкуванні.  

У творчій діяльності здібних учнів має реєструватися наявність 

таких показників: 

• багато ідей, навіть фантастичних; 
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• здатність запропонувати широкий спектр своїх варіантів розв’язання 

певного завдання; 

• вміння психологічно перебудовуватися, коли заважають умови або 

з’являються нові завдання; 

• схильність до винахідництва в ігрових та практичних ситуаціях, із 

проявом при цьому власного оригінального підходу. 

Матеріали спостережень, які проводяться в різноманітних шкільних 

ситуаціях (а також у родинах) дозволяють зібрати дані для попередньої й 

більш точної характеристики учнів. Важливо при цьому зіставляти такого 

роду відомості. Однак спостереження далеко не завжди подають нам 

інформацію про внутрішнє спонукання та стан здібної дитини в процесі її 

діяльності. У цьому плані необхідно використовувати методи опитування 

самого учня. При складанні опитувальних листів, анкет, інтерв’ю 

необхідно отримати довідку про динамічні характеристики як у самої 

здібної дитини, так і в конкретного кола експертів (батьків, учителів, 

ровесників). Важливо зафіксувати через відповіді респондентів підвищену 

потребу особистості в розумових діях, схильність до занять з високою 

мірою захопленості, міру прояву її інтелектуальних та творчих поривань, 

кмітливість та винахідливість. Розробка шкільними психологами й 

соціальними педагогами методичних процедур діагностики здібностей 

мають за мету встановлення конкретного спектру умов, що впливають на 

розвиток обдарованої особистості. У цьому плані слід зрозуміти думки 

самих дітей щодо тих мов, за яких їм "добре думається", "добре 

працюється": індивідуально або в колективі, а також місце, час, настрій, 

особливості переживань, якщо є конкретні перешкоди тощо. Крім того, 

необхідно "дізнаватись" про думки батьків, учителів, ровесників – свідків 

їхньої пізнавальної активності та продуктивної діяльності. 

Опитувальні листи можна підготувати з конкретного переліку тверджень, 

які розкривають характер дій батьків та вчителів і культивуються ними у 

процесі праці, спілкування та організації дозвілля дітей. 

Зміст тверджень має бути таким, щоб отримати інформацію про конкретну 

"технологію" родинного, дошкільного та шкільного виховання обдарованої 

дитини, рівень психологічної культури та педагогічної майстерності 

педагогів. В опитувальний лист бажано включати не більше 10-15 тверджень. 

Найбільш значущими серед них можуть бути такі: 

1) я допомагаю дитині будувати її особисті плани та підтримую її у 

прийнятті нею рішень; 

2) я допомагаю дитині удосконалити результат її праці; 

3) я забезпечую дитину книгами й матеріалами для її улюблених занять; 

4) я заохочую дитину до вигадування історій та фантазування; 

5) я підтримую в дитині прагнення знаходити проблеми та вирішувати їх; 

6) я обговорюю з дитиною широке коло проблем; 
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7) я сприяю розвиткові у дитини позитивного бачення власних 

здібностей; 

8) я відповідаю на всі запитання дитини зі всією щирістю й без 

роздратування; 

9) я розробляю практичні завдання (експериментального характеру) з 

метою спрямування дитини на творчий пошук та досягнення успішних 

результатів. 

Дані, отримані в результаті опитування батьків (учителів, вихователів), 

дозволяють визначити стиль, різноманітність способів, характер їхніх стосунків 

у спільній праці та під час спілкування з іншими дітьми. Одночасно такі 

матеріали дають можливість побачити риси характеру дитини. Однак кожен з 

учнів постійно перебуває також і серед своїх ровесників. У шкільних ситуаціях 

думки ровесників, їхня оцінка та ставлення можуть багато змінити у її 

поведінці. Саме тому важливою інформація однолітків при вивченні 

здібностей школяра. Так, при опитуванні ровесників дитині можна 

запропонувати перелік таких запитань: 

1) назви коло друзів, з якими тобі подобається фантазувати, щось 

вигадувати, винаходити;  

2) до яких своїх занять ти б запросив цих друзів? 

3) у спільних заняттях з ровесниками найчастіше: 

а) тобі "дістається" роль лідера; 

б) тебе обирають лідером інші; 

в) ти вибираєш сам роль лідера; 

4) при обговоренні досягнутих результатів заняття (діяльності чи справи) 

оцінка кого із названих трьох-семи друзів для тебе є найвагомішою, 

значущою, цікавою? 

При розробці інтерв’ю зі здібною дитиною педагог, психолог має 

передбачити момент знайомства та ретельний аналіз її навчальних та творчих 

досягнень. Використовуючи метод інтерв’ю, можна глибше вивчити бажання 

або прагнення здібної дитини діяти, стимулювати, контролювати та оцінювати 

себе саму. Такого роду інтерв’ю, на нашу думку, має охоплювати серед інших і 

такі запитання: 

1) назви свої улюблені види занять (діяльності, справ) вдома, у школі, на 

вулиці; 

2) кому із людей (дорослих, однолітків) ти віддаєш перевагу при 

обговоренні своїх планів, задумів, проблем? 

3) чия оцінка є для тебе найбільш значущою вдома, у школі, на вулиці? 

4) на кого ти найчастіше розраховуєш у складних або скрутних ситуаціях 

вдома, у школі, на вулиці? 

5) кого найчастіше ти прагнеш наслідувати у роботі, навчанні, поведінці? 

Аналіз навчальної та творчої продуктивної діяльності дозволить 

соціальному педагогу й психологу отримати інформацію про джерела її 
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творчого задуму, терміни виконання, причини переробки задуманого образу, 

міру задоволення від того, що власноручно зроблено, бажання рекламувати свій 

успіх.  

Оцінка творчого потенціалу за допомогою спостережень, опитувань, 

анкет та аналізу продуктивної діяльності не виключає застосування спеціально 

розроблених експериментальних завдань, складання яких передбачає 

оперативне збирання широкого кола інформації. 

Головна відмінність тренінгових методів виявлення розвитку обдарованості 

від інших пов’язана з тим, що з їхньою допомогою увага переключається з 

аналізу досягнутих результатів на вивчення способів здійснення діяльності. 

При цьому виявляється, що способи виконання одного й того ж завдання 

можуть бути різними. 

Широко використовується соціальним педагогом метод розвиваючого 

дискомфорту. Суттю цього методу є не усунення негативних ситуацій, не їх 

зневага, а формування у дітей навичок їхнього активного подолання. При 

цьому використовуються як ті, що природно виникають, так і створені штучно 

несприятливі ситуації (перш за все, на групових та індивідуальних заняттях з 

психологом і тією чи іншою мірою на навчальних заняттях). 

Таким чином, одним з найважливіших компонентів, що сприяють створенню 

і підтримці на високому рівні науково-технічного, політичного, культурного й 

управлінського потенціалу країни, є налагоджена система пошуку і навчання 

обдарованих індивідуумів. Формування інтелектуальної еліти, яка, власне кажучи, 

задає темп розвитку науки, техніки, економіки, культури, визначає ефективність 

цього розвитку. 

Головним напрямом розвитку сучасної школи є загальнодержавна програма 

пошуку, практичної діагностики, навчання, виховання і розвитку обдарованих 

дітей, націлена на підготовку творчої людини, талановитих фахівців і плідному їх 

використання. Виховання і навчання обдарованих дітей - важка і 

широкомасштабна задача. 

Увага до обдарованої дитини не повинна вичерпуватися лише періодом її 

навчання. Досвід показує, що значні труднощі обдаровані люди переживаують і в 

періоді професійного самовизначення, і надалі, у самому процесі творчості. 

Іншими словами, таланту потрібна постійна турбота всього суспільства. 

Отже найважливішими принципами, що забезпечують методологічну 

надійність умов розвитку обдарованості, є чинники їх народності та 

природовідповідності. Суб’єктна теорія, суб’єктний підхід щодо вивчення 

творчості, здібностей, обдарованості таїть у собі ще багато нез’ясованого. 

Потребують свого розкриття різні за своїм характером зв’язки між 

неусвідомлюваною та усвідомлюваною інформацією про власне "Я", специфіка 

суб’єктної детермінації мотивів творчості на різних вікових етапах, а також 

висвітлення методологічних концепцій тих авторів, які внесли свій вклад у 

розкриття закономірностей розвитку людської психіки і разом з цим поглибили 



 680 

уявлення про первісні джерела детермінації розвитку здібностей. 

Гармонія здібностей і діяльності людини досягається за умови, по-перше, 

свободи вибору діяльностей, по-друге, вибору діяльності відповідно з 

покликанням. 

Виявлена на підставі даного методу структура комунікативних установок 

конкретного суб’єкта дає можливість оцінювати ступінь його соціальної 

адаптації, рівні зрілості його особистості, ступені і форми конфліктності, чи 

успішності-неуспішності в тих чи інших професіях, співвідношенні раціонального 

й емоційного начал, альтруїстичності тощо. 

У інтелектуально обдарованих школярів пізнавальна потреба спрямована на 

досягнення результату, а у творчо обдарованих — на сам процес пізнання. 
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