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Методична робота в закладах загальної середньої освіти 

Бойко Л.М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО  імені К.Д. Ушинського 

 

 

 

 

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) 

МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ) У 2018-2019 н.р. та 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 н.р. 
 

Методичні служби області організовують свою роботу відповідно до Положення про 

районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОНУ від 

08.12.2008 р. №1119 та набувають статусу інформаційного й координаційного центру, що 

здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти, підвищує професійний рівень педагогічних працівників у міжкурсовий 

період. 

Методична служба області налічує 13 районних методичних кабінетів, 2 міські 

методичні кабінети, 2 міські методичні центри та 11 методичних кабінетів об’єднаних 

територіальних громад, у тому числі 1 методично-сервісний центр. 

Діяльність методичних установ області в 2018-2019 н.р. регламентувалась законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Постановами Кабінету Міністрів України, 

основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, 

Концепції «Нова українська школа», Положенням про районний (міський) методичний кабінет 

(центр), іншими законодавчими актами в галузі освіти і була спрямована на виконання 

основних завдань: 

- забезпечення якісного науково-методичного супроводу системи загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти; 

- організаційно-методичне забезпечення експериментальної, науково-пошукової  роботи 

та інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників; 

- модернізацію системи методичної роботи з метою створення умов для розвитку 

педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і 

методів підвищення їх кваліфікації в міжкурсовий період; 

- проведення моніторингових досліджень якості загальної середньої  освіти, рівня 

навчальних досягнень учнів та стану навчально-виховної роботи в закладах загальної середньої 

освіти; 
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- організацію та використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому 

процесі; 

- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації з 

експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладів загальної 

середньої освіти. 

У 2018-2019 навчальному році методична робота в області здійснювалась на основі 

річних планів роботи, наказів відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських 

рад, органів місцевого самоврядування «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами в 2018/2019 навчальному році» і була спрямована на успішне виконання завдань 

освітньої галузі. 

Методичні служби працювали над визначеними науково-методичними проблемами, 

спрямованими на формування інноваційного освітнього середовища, активізацію творчого 

потенціалу педпрацівників, науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти, організацію науково-методичної роботи, підвищення 

професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти області та творчий розвиток 

компетентнісного педагога; здійснювали методичний і психологічний супровід інклюзивного 

навчання. 

У закладах освіти мм. Чернігова, Прилук, Ніжина, Борзнянського, Менського, 

Прилуцького, Чернігівського районів, Бобровицької, Куликівської, Срібнянської ОТГ 

упроваджувались інноваційні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Науково-

методична робота здійснювалась через діяльність методичних рад, шкіл перспективного 

педагогічного досвіду, опорних шкіл, районних (міських) методичних об’єднань, творчих груп, 

шкіл педагогічної майстерності, клубів педагогічної творчості, проведення майстер-класів, 

семінарів-практикумів, конференцій, професійних конкурсів тощо. 

Зросла роль методичних кабінетів як інформаційно-методичних центрів: створені 

медіатеки, картотеки, анотовані каталоги ППД освітян на електронних носіях, щомісячно 

випускались «Інформаційно-методичні вісники». Усі районні (міські) методичні кабінети 

(центри) підключені до мережі Інтернет та мають власні веб-сайти та блоги. Педагогічні 

працівники Борзнянського району постійно спілкуються та діляться новинками шкільного 

життя в групі «Шкільний оберіг» та «Віртуальний правовий лекторій». Події професійної 

діяльності шкільних бібліотекарів систематично висвітлюються на сайті Ніжинського міського 

методичного кабінету в розділі «Діяльність шкільних бібліотек» та в соціальній мережі 

Фейсбук у групі «Шкільні бібліотекарі Ніжина». 

Педагоги закладів освіти Бахмацького, Н-Сіверського, Прилуцького, Ніжинського, 

Сосницького, Корюківського районів, Сновської, Варвинської, Городнянської, Семенівської, 

Носівської ОТГ презентують свої методичні розробки на «Методичному порталі», власних 

сайтах та блогах, пропагують досвід роботи на шпальтах фахових та періодичних видань. 

Методичні служби області забезпечують науково-методичний супровід інноваційних 

процесів та готовність керівних і педагогічних кадрів до інноваційної діяльності. Активно 

впроваджують здоров’язбережувальні технології навчальні заклади міст Чернігова, Н-

Сіверського, Прилук, Варвинського, Ріпкинського, Менського, Прилуцького районів та 

Ічнянської, Срібнянської ОТГ. 

У закладах освіти м. Прилуки результативно впроваджуються інноваційні освітні 

технології: 45 – у закладах дошкільної освіти, 28 – у закладах освіти. 

Одним із важливих напрямків діяльності методичних служб є організація 

експериментальної та науково-дослідної роботи в закладах освіти. Ця робота спланована і 

координується Бобровицьким, Борзнянським, Н.-Сіверським, Прилуцьким, Ріпкинським, 
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Корюківським, Чернігівським методичними кабінетами, та ММК мм.Ніжина, Н-Сіверського, 

МЦ м.Чернігова, МЦ м. Прилуки.  

У закладах освіти області проводиться 10 експериментів всеукраїнського рівня та 

12 експериментів регіонального рівня.  

Ефективно впроваджуються 9 всеукраїнських науково-педагогічних проектів та 

10 проектів регіонального рівня. 

З 2018-2019 навчального року КЗЗСО І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей №1» долучився 

до участі в проекті «Програма підтримки освітніх реформ в Україні. Демократична школа», що 

реалізується Європейським центром імені Вергеланда в співпраці з МОНУ та Радою Європи з 

метою підтримки системних реформ у сфері середньої освіти в Україні.  

Формування сучасного електронно-інформаційного навчального середовища системи 

загальної середньої освіти, створення необхідних умов для впровадження  освітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій  є одним із пріоритетних напрямків роботи 

методичних служб. 

У системі методичної роботи використовуються інформаційно-комунікаційні технології, 

в тому числі й хмарні технології. Це дистанційні школи, вебінари, віртуальні мости, скайп-

консультації, спілкування в чаті, обговорення на форумі, створені сторінки в соціальних 

мережах. Так, Прилуцький районний методичний кабінет продовжує роботу по створенню 

віртуального відеоканалу, на якому розміщені матеріали для підготовки вчителів до уроків, 

створені «хмарні методичні об’єднання» вчителів фізики, математики, інформатики, історії та 

географії. У вересні 2018 року на базі Університету Менеджменту освіти Національної академії 

педагогічних наук України відбувся захист проекту «Хмарний РМК», у ході якого Тарасенко 

А.В., завідувач РМК відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації, презентувала роботу 

районного методичного кабінету в галузі використання хмарних технологій для організації 

освітнього процесу. 

 На сайті Ніжинського міського методичного кабінету організовано он-лайн 

консультування для вчителів усіх предметів. Цікавою й ефективною формою обміну 

інформацією є мережні консультації, проведення яких практикують педагоги міста. Педагогічні 

працівники закладів освіти Куликівської ОТГ обмінюються досвідом роботи на сторінках 

соціальних мереж «Geo Gebra для вчителів математики», «Віртуальний простір для розвитку 

професійної компетентності педагогів», «Розвиток творчої дитини ІКТ», «Освітяни 

Чернігівщини», «На урок». Учителі закладів освіти м. Чернігова використовують електронні 

конструктори уроків видавництва «Ранок», програму «GEOGEBRA», користуються сервісами 

Веб 2.0 та хмарними технологіями, а саме використовують на уроках інтерактивні вправи 

LearningApps.org (так звані інтерактивні модулі), використовують освітню платформу vchy.com, 

програмне забезпечення  SMARTNotebook . 

Налагодження партнерських зв’язків з вищими навчальними закладами та розширення 

міжнародної співпраці – одне із основних завдань методичних служб області.  

Так, заклади освіти м. Чернігова, Ніжина, Прилук плідно співпрацюють із зарубіжними 

науковими центрами: Британською та Американською Радами, Гете-Інститутом через 

представництва м. Києва «Міжнародний Дім», Корпусом Миру в Україні. Проведено ряд 

заходів для вчителів англійської, німецької, французької мов з різних питань викладання мов 

відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Міністерство освіти і науки України спільно з Британською Радою в Україні реалізують 

Програму для вчителів англійської мови «Вчителі англійської мови – агенти змін», у рамках 

якої проведені тренінги для вчителів англійської мови  м. Чернігова, Ніжина, Прилук  спільно з 

посольством США в Україні Regional English Language Office. 
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Педагогічний колектив Ладанської гімназії бере участь у проекті «Всеукраїнська 

програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа» за сприянням МОН 

України та Європейського союзу ім. Вергеланда м. Осло (Норвегія); а педколектив 

Сухополов’янської ЗОШ І-ІІІ ст. в ході міжнародного молодіжного обміну реалізує 

міжнародний освітній проект «Молодь вивчає і змінює світ». Згідно з Угодою про співпрацю 

між Сухополов’янською ЗОШ І-ІІІ ст. та Початковою школою № 8 ім. Лесі Українки з 

українською мовою навчання у м. Бартошицях Вармінсько-Мазурського воєводства 27 учнів 

Сухополов’янської ЗОШ І-ІІІ ст. були учасниками польсько-українського молодіжного обміну. 

У рамках Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського союзу «Мережа 

виробничих інкубаторів «Шкільний сад» для розвитку сучасного підприємництва, 

професійного і соціального росту молоді в сільських населених пунктах» (партнери проекту 

Білоруський Зелений Хрест, Національний екологічний центр (Молдова), Фонд Іоанна Павла ІІ 

(Італія) на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ) за 

підтримки Green Cross Україна відбувся форум «EU4Youth: «Шкільний сад» для розвитку 

сільськогосподарського підприємництва», на якому Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 презентувала 

проект «Пришкільний майданчик – як освітній майданчик для сучасних безпечних 

агротехнологій».  

Педагогічні працівники закладів освіти – переможці та лауреати всеукраїнських 

конкурсів, зокрема конкурсу педагогічної майстерності “Панорама творчих уроків – 2018” 

видавничої групи “Шкільний світ”: Жолак В.М., учитель початкових класів Бобровицького 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2, стала переможцем конкурсу; Гончарова Л.А., учитель мистецтва, та 

Даниленко Л.П., учитель початкових класів Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного; 

Каїка Н. Г., учитель початкових класів Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №14, Мальована О.І., учитель 

української мови та літератури й Гончаров І.Є., учитель музики, Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 

стали лауреатами цього конкурсу. Мірошниченко О.М., учитель фізичної культури Прилуцької 

гімназії № 5 імені В.А. Затолокіна, Боярова Н.О., учитель фізичної культури Прилуцької ЗОШ 

І-ІІІ ст.№7 – переможці Всеукраїнського проекту «Посилка Успіху», організованого 

Всеукраїнською благодійною організацією «Благодійний фонд «Фонд Кличко»; Садова 

І.В.,практичний психолог Прилуцької гімназії №5 імені В.А. Затолокіна – переможець 

заключного етапу всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»; Скиба Н. М., учитель основ здоров’я 

Прилуцької СШ І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій – переможець 

Всеукраїнського проекту «ZERO WASTE SCHOOL»; Каїка Н. Г., учитель початкових класів 

Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №14 – переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-експерт», що 

проводився освітнім порталом SUPER.UROK-UA.com. 

Педагоги Новгород-Сіверського району були учасниками Всеукраїнського конкурсу 

«Освітні технології – 2019» та стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» 

Блистівський, Биринський, Орлівський, Чайкинський навчально-виховні комплекси, 

Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Стахорщинська ЗОШ І-ІІ ступенів, Новгород-Сіверський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості (4 вихователі, 8 учителів, 1 керівник гуртка). 

Активізувалась участь педагогічних працівників у фахових конкурсах, зокрема «Учитель 

року – 2019». У першому (зональному) турі конкурсу взяли участь 197 осіб. У відбірковому 

етапі другого туру конкурсу змагались  42 педагоги, у фінальному етапі – 23 педагоги із 

закладів загальної середньої освіти (міст обласного підпорядкування –10 учителів, районів – 5, 

об’єднаних територіальних громад – 5, Новгород-Сіверської державної гімназії 

імені К.Д. Ушинського – 2, комунального закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат 
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І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної 

ради – 1 учитель).  

У цьому році успішно виступили педагоги з м. Чернігова – 2 переможці, 4 лауреати, з 

м. Ніжина – 3 лауреати, з Чернігівського району – 2 лауреати, з Новгород-Сіверської державної 

гімназії імені К.Д. Ушинського – 1 переможець і 1 лауреат. 

У третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» 

найкращі результати показав Білецький І.В, учитель предмета «Захист Вітчизни» комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – інформаційно-

технологічний ліцей № 16» Чернігівської міської ради, який став фіналістом третього туру в 

номінації «Захист Вітчизни» та посів четверте місце.  

Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок діяльності методичних служб. За 

підсумками проведення ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018–2019 навчальному 

році переможцями стали 708 учасників, з них – 359 (50,7 %) становлять представники гімназій, 

ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл області. 

На ІV етапі всеукраїнських учнівських олімпіад учні Чернігівської області вибороли 

31 диплом, що становить 39,2 % від загальної кількості учасників (79 учасників), у тому числі 

26 (83,9 %) дипломів здобули школярі гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл області. 

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України визнано 155 учасників (55,3 % від загальної кількості учасників).   

На ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України було 

представлено 47 науково-дослідницьких робіт (44 учасники). Здобутих дипломів переможців – 

21 (учасників – 19), у тому числі 13 (61,9 %) дипломів здобули школярі гімназій, ліцеїв, 

спеціалізованих шкіл області. 

 

Виходячи з вищезазначеного та з метою вдосконалення організаційно-методичної 

роботи з педагогічними кадрами завідувачам районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів), завідувачам методичними кабінетами органів управління освітою в новому 2019-

2020 навчальному році рекомендуємо:  

- спрямувати діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 

методичних служб ОТГ на оновлення змісту науково-методичної роботи та ефективність 

освітнього процесу, реалізацію Концепції «Нової української школи»; 

- удосконалювати методичну діяльність шляхом системного підходу до здійснення 

моніторингу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття рішень щодо формування 

професійної компетентності вчителів; 

- організувати методичну роботу з педагогічними кадрами на засадах 

диференційованого підходу щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, 

формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному 

режимі;     

- розширювати освітні послуги методичних служб відповідно до запитів і потреб 

педагогічних працівників щодо вдосконалення їх професійної майстерності; 

- здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності в закладах освіти; створити електронний банк інновацій та ППД; 

- стимулювати участь педагогічних працівників у всеукраїнських конкурсах, проектах, 

експериментальній роботі; 

- налагодити тісну співпрацю з вищими закладами освіти регіону, кафедрами обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти К.Д.Ушинського та іншими науково-

педагогічними установами. 
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Пригодій Т.М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО  імені К.Д. Ушинського 
 

 
 
 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ОПОРНИХ ШКІЛ З МЕТОДИЧНОЇ 

РОБОТИ В 2018-2019 н.р. та ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 

РОБОТИ В 2019-2020 н.р. 
 

В умовах реформування освітянської галузі України якісну освіту може здійснити 

творчий, активний і конкурентоспроможний учитель, здатний генерувати нові ідеї, гнучко 

адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, бути 

комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, розвивати свою духовність, інтелект. 

Стратегічний напрям розвитку освіти – зробити її конкурентоспроможною серед освітніх 

систем європейських країн – обумовлює формування вчителя як кваліфікованого фахівця, який 

постійно займається самоосвітою, активно впроваджує інновації в освітній процес.  

Саме система методичної роботи закладу загальної середньої освіти спрямована на 

розвиток творчої індивідуальності кожного педагога, готового до сприйняття педагогічних 

інновацій, здатного адаптуватися в умовах змін у системі освіти.   

Пріоритетним завданням методичної служби є активний пошук шляхів підвищення 

ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямування змісту і всіх її 

форм на збагачення науково-методичних знань, формування навичок дослідницької культури, 

розвиток педагогічної творчості, оновлення цілей і змісту освіти на підставі компетентнісного 

підходу, урахування світового досвіду. 

Важлива роль у системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами належить 

опорним школам, які є центрами впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного 

педагогічного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. 

Опорна школа району (міста), громади з методичної роботи є базою, організаційним 

центром для проведення різнопланових методичних заходів для заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти району (міста), громади з метою якісної організації 

освітнього процесу в умовах становлення нової української школи, удосконалення форм і 

методів підвищення їх кваліфікації в міжкурсовий період. 

У 2018-2019 н. р. у області діяло 29 опорних закладів загальної середньої освіти з 

методичної роботи. 

Діяльність опорних шкіл з методичної роботи області в 2018-2019 навчальному році 

регламентувалась законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенням про опорну школу з методичної 

роботи і була спрямована на вирішення основних завдань:  

- сприяння професійному вдосконаленню заступників директорів навчальних закладів із 

проблемного питання опорної школи; 

- удосконалення форм і методів навчання і виховання, використання різноманітних 

засобів навчання, широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

освітній процес; 

- підвищення рівня професійної майстерності кожного вчителя через упровадження в 

практику різних форм методичної роботи, технології педагогічного проектування; 
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- упровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів досягнень 

психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду освітян області, 

України; 

- здійснення дієвого внутрішньошкільного контролю за якістю освітнього процесу; 

- апробація нових форм методичної  роботи; 

- надання консультаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам з питань 

методичної роботи; 

- систематичне вивчення фахової літератури, що висвітлює питання методичної роботи. 

У районах та громадах визначені опорні школи, які мають сучасний методичний кабінет, 

творчого досвідченого заступника директора з навчально-виховної роботи , керівника опорної 

школи з методичної роботи. 

З метою безперервного, системного підвищення кваліфікації та професійно-

особистісного зростання заступників директорів на базі опорних шкіл  протягом року 

проводилися проблемно-цільові семінари, тренінги та діяли консультпункти з актуальних 

проблем освітнього процесу.  

Нетрадиційними підходами до роботи, актуальними проблемами, які піднімалися на 

семінарах, тренінгах, вирізнялася робота опорних шкіл з методичної роботи Ріпкинської 

гімназії Ріпкинського районної ради, Прилуцької спеціалізованої ЗОШ I-III ступенів № 6 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради, Корюківської 

гімназії Корюківської міської ради, Радичівської ЗОШ I-III ступенів Коропської районної ради, 

Сновської гімназії Сновської міської ради, Орлівського НВК Новгород-Сіверської районної 

ради, Анисівської ЗОШ I-III ступенів Чернігівської районної ради, Линовицької ЗОШ I-III 

ступенів Прилуцької районної ради, Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка 

Новгород-Сіверської міської ради, Срібнянської ЗОШ I-III ст. Срібнянської районної ради. 

Опорні школи з методичної роботи працюють за визначеними методичними 

проблемами. 

Цілеспрямованою та продуктивною була робота Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 

Ріпкинської районної ради, опорної школи з методичної роботи.  

На базі опорного закладу проведено консультації з питань організації роботи над 

науково-методичною проблемою закладу освіти, організації освітнього процесу в НУШ, 

вивчення перспективного педагогічного досвіду, організації внутрішньошкільного контролю, 

проведення діагностичних досліджень тощо. 

Проведено ряд тренінгів із тем: «Формування освітнього середовища «Нової української 

школи», «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога «Нової 

української школи». 

Підготовлено методичні матеріали «Алгоритм розробки освітньої програми закладу» для 

практичного користування заступниками директорів закладів загальної середньої освіти. 

Оновлено тематичну виставку «Науково-методична робота в школі: сучасні підходи, 

нестандартні форми, інтерактивні методи». 

Творча група вчителів початкових класів провела засідання з теми «Пріоритети 

початкової освіти в умовах реалізації основних завдань «Нової української школи». 

Науково-методична робота Сновської гімназії Сновської міської ради, опорної школи з 

методичної роботи, в 2018-2019 навчальному році була спрямована на дієву допомогу 

заступникам директорів шкіл з навчально-виховної роботи з питання «Модернізація методичної 

роботи з педагогічними кадрами».  

Для безперервного, системного підвищення кваліфікації та професійно-особистісного 

зростання заступників директорів з навчально-виховної роботи   проведено проблемно-

цільовий семінар, дискусійні заняття з тем: «Управління роботою педагогічного колективу з 

питань створення іміджу креативного освітнього закладу», «Формування системи роботи, 

спрямованої на становлення гармонійної особистості шляхом вільного саморозвитку здобувачів 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

11 

освіти», «Підвищення рівня професійної майстерності вчителів шляхом модернізації 

методичної роботи для забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти». 

З метою підвищення загального рівня психологічної компетентності заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, допомоги у виробленні навичок співпраці при 

вирішенні педагогічних проблем проведено психолого-педагогічний семінар 

«Конкурентоспроможний педагог. Визначення і побудова моделі конкурентоспроможного 

педагога». 

Методична робота Городнянської гімназії Городнянської міської ради, опорної школи з 

методичної роботи, була спрямована на вивчення, осмислення, узагальнення та впровадження 

інноваційного досвіду з питань організації методичної роботи в закладах освіти та 

конструювання власного досвіду на основі узагальнення способів розв’язання науково-

методичної проблеми. У рамках опорної школи проводилися навчальні семінари з тем: 

«Нестандартний учитель: компетентність учителя при впровадженні інноваційних технологій 

на уроках», «Обдарована особистість: як її виховати», «Самоосвітня діяльність учителя-

предметника – один із шляхів підвищення майстерності», «Використання ІКТ в освітньому 

процесі». Для керівників методичних об'єднань організовано семінар з теми «Розвиток 

компетентностей в освітньому середовищі згідно з концепцією НУШ» та круглий стіл 

«Атестація – крок до вершини успіху». На базі опорного закладу проведено низку семінарів для 

вчителів історії, географії, іноземної мови, математики, основ здоров'я. Значну роль у системі 

методичної роботи відіграє гімназійний методичний кабінет, на базі якого проходять семінари, 

різнопланові засідання, організовуються виставки, виготовляються методичні бюлетені, 

зберігаються відеопрезентації досвіду педагогів (відеокартотека), оформлені матеріали з 

досвіду роботи членів педагогічного колективу опорного закладу освіти для загального 

користування (своєрідна методична поміч). Виготовлено інформаційний стенд «Методичний 

вісник», до 100-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського організована виставка-портрет та 

видано методичний бюлетень «Досягнення великого педагога». У гімназійному методичному 

кабінеті створено фонд медіатеки з різних предметів.  

Анисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради, опорна з методичної роботи, 

спрямувала свою діяльність на реалізацію проблеми «Модернізація змісту й форм методичної 

роботи в інноваційному просторі району». На її базі відбувся ряд методичних заходів. Зокрема, 

тренінг «Класний менеджмент в організації та керуванні класом», семінар-практикум 

«Педагогічна майстерність або особистісне зростання учителя в умовах «Нової української 

школи», семінар-тренінг «Синдром професійного вигорання або як навчитись керувати своїм 

часом», практичне заняття «Новий погляд на сучасну систему освіти через виховання 

підростаючого покоління в дусі патріотизму», семінар-коучинг «Сучасний учитель: нове 

бачення української школи», коло ідей «Тайм-менеджмент сучасного вчителя». Проведено 

другий районний фестиваль педагогічної творчості «Навчання впродовж життя». 

На базі Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Прилуцької міської ради, опорної з методичної роботи, були 

проведені різнопланові методичні заходи: cемінар-практикум «Сучасний підхід до 

впровадження науково-методичної теми школи» (мозковий штурм) та  шляхи її реалізації», 

круглий стіл «Педагогічні зерна ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі НУШ»  до 

100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського, тематичний тренінг «Формування 

здоров’язберігаючої компетентності на уроках основ здоров’я та в позакласній роботі», 

семінар-практикум з показом фактичних педагогічних досягнень учителів іноземної мови та 

зарубіжної літератури, педагогічна майстерня вчителів перших класів та вихователів ГПД 

«НУШ. Перші кроки…Успіхи, досягнення, проблеми», педагогічний меседж «Можливості ІКТ 

та мультимедійних засобів в організації освітнього процесу», марафон педагогічних ідей 

учителів школи ( з досвіду роботи вчителів, які атестуються на присвоєння/підтвердження 

педагогічних звань), круглий стіл «Формування всебічно розвиненої особистості з високим 
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рівнем інтелекту, стійким пізнавальним інтересом, лідерськими якостями в рамках науково-

педагогічного проекту «Інтелект України».   

Учасники опорної школи долучились до проведення заключного етапу проекту Zero 

Waste School – екологічної акції по прибиранню паркової зони на Плискунівці із залученням 

учнів шкіл міста та громади мікрорайону з подальшим сортуванням сміття. Прилуцька 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій 

стала переможцем  фінального Всеукраїнського проекту «ZERO WASTE SCHOOL» (увійшла в 

25 кращих шкіл України – учасників проекту, отримала прес для брикетування сміття).  

Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницької районної ради як опорна з методичної роботи 

була центром консультування заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань: 

планування роботи сільської школи (перспективний план, освітня програма, календарні плани 

вчителів), психолого-педагогічний супровід обдарованості, умови, можливості та перспективи 

розвитку творчих здібностей у «Школі любові до рідного краю», нова інструкція з ведення 

ділової документації: правильне оформлення наказів, рішень педагогічних рад, протоколів 

засідань МО, творчих груп, учителі початкових класів – на шляху до «Нової української 

школи». Підготовлено семінар для заступників директорів із навчально-виховної та виховної 

роботи «У «Нову українську школу» з творчим учителем». 

Протягом 2018-2019 навчального року на базі Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. №5, опорного 

освітнього закладу з методичної роботи, проведено ряд семінарів-практикумів з тем: 

«Методична рада та її ефективність в умовах сьогодення», «Творчий потенціал учителя 

початкових класів як важливий чинник освітнього процесу», «Модель учителя-новатора 

англійської мови», «Підготовка учнів до успішного складання ЗНО з іноземної мови» тощо. 

Результативною була діяльність творчої групи «Формування креативної компетентності учнів 

під час освітнього процесу в школі». Члени групи презентували майстер-клас школи молодого 

вчителя з теми «Застосування компетентнісного підходу до навчання в умовах реалізації 

концепції «Нова українська школа» та майстер-клас для вчителів української мови і літератури, 

географії та зарубіжної літератури з теми «Професійна компетентність учителя як передумова 

творчого розвитку особистості учня. Японія далека й близька». 

У Бобровицькому ліцеї Бобровицької міської ради, опорному закладі з методичної 

роботи, були проведені методичні заходи: семінар-практикум «Створення в ліцеї освітніх 

траєкторій для обдарованої молоді, стратегії успішної роботи з нею», тренінг із використанням 

методу командотворення «Тімбілдінг як складова успішної реалізації Концепції «Нова 

українська школа», ділова гра «Формування творчої самостійності учнів у межах освітнього 

процесу», семінари-практикуми вчителів  інформатики, правознавства та музичного мистецтва.  

Відповідно до укладеної в грудні 2016 року Угоди між Корпусом Миру Сполучених 

Штатів Америки в Україні та Бобровицьким ліцеєм про співпрацю в рамках Проекту навчання 

англійської мови волонтером Джесікою Рукс проведено тренінг щодо використання 

інноваційних методів та форм роботи  для вивчення граматики та лексики й цікаві ігри для 

підвищення ефективності викладання англійської мови.  

У Бобровицькому ліцеї Бобровицької міської ради діяли майстер-класи вчителя географії 

Буяло О.М. з теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії»; учителя 

української мови й літератури Крамаренко Л.М. з теми «Розвиток креативного мислення учнів 

на уроках української літератури»; творча група вчителів англійської мови з теми «Підвищення 

ефективності уроку англійської мови шляхом використання інноваційних технологій». 

У поточному навчальному році робота Борзнянської гімназії імені Пантелеймона Куліша 

Борзнянської районної ради, опорної з методичної роботи, була спрямована на реалізацію 

науково-методичної проблеми «Розвиток, навчання й виховання обдарованої особистості 

шляхом упровадження інноваційних технологій». 

Протягом року проведено круглий стіл «Упровадження технологій дистанційного 

навчання як засобу оптимізації освітнього процесу та системи методичної роботи», практикум 

«Використання мережі Інтернет для поширення інформації про специфіку навчання 
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обдарованих дітей», семінар «STEM-освіта – дієвий інструмент «Нової української школи»,  

воркшоп «Розвиток професійних компетентностей педагога в умовах «Нової української 

школи». 

На базі опорної школи працювали районні проблемні групи: «Еколого-освітня діяльність 

як засіб створення середовища для самореалізації особистості в умовах сучасної школи», 

«Формування предметних компетентностей у процесі викладання інформатики», «Сучасні 

педагогічні технології як засіб розвитку та соціалізації особистості»; віртуальна творча студія 

«Використання ІКТ у системі викладання фізики»; творчі групи «Творчі види діяльності з 

викладання іноземної мови», «Вода крізь призму українського народознавства». 

Педагоги брали активну участь у вебінарах освітніх проектів «На Урок», «Всеосвіта».  

Для забезпечення сучасного підходу до організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами колектив Журавського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Г.Ф. Вороного Варвинської районної ради 

почав працювати над реалізацією науково-методичної  проблеми «Роль методичної роботи в 

створенні сучасного освітнього середовища закладу як необхідної складової всебічного 

розвитку учнів в умовах «Нової української школи». Ефективними формами методичної роботи 

є педагогічні консиліуми, захист моделей уроків, дискусії, ділові ігри, творчі звіти, круглі 

столи, методичні виставки, конференції, бібліографічні огляди науково-методичної літератури, 

конкурси. 

У цікавій формі пройшло заняття постійно діючого семінару директорів шкіл, їх 

заступників з навчально-виховної та  виховної роботи з проблеми «Роль опорної школи у 

формуванні якісної освіти» та засідання клубу краєзнавців району «Історія створення герба 

с. Журавки». Учасникам заходу був представлений творчо-дослідницький проект «Вулиця мого 

дитинства – М’ятне» (до 400-річчя з дня заснування села Журавки).  

З метою підвищення ефективності системи методичної роботи в закладах загальної 

середньої освіти Козелецької селищної ради, в Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Козелецької 

селищної ради, опорній з методичної роботи, протягом навчального року відбулися 

різнопланові методичні заходи: конференція «Формування життєвих цінностей учнів у 

початковій школі», фестиваль педагогічних ідей та знахідок, проблемний психолого-

педагогічний семінар «Теорія і практика розвитку життєвої компетенції», педагогічні читання 

«Школа – майстерня людяності», психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 1
х
, 5

х
, 

10
х
 класів», майстер-клас «Формування творчої особистості вчителя». 

Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської міської ради продовжила свою роботу 

як опорна з проблеми «Організація навчально-виховного процесу на основі формування 

компетентностей учнів засобами інноваційних технологій». Сучасними та багатогранними були 

методичні заходи. Зокрема, презентація «Техніка створення методичних заходів «Методичний 

конструктор», обмін досвідом з теми «Управління розвитком професійної компетентності 

вчителя», аукціон «Методичний проект – інноваційний ресурс методичної роботи в 

навчальному закладі», коло ідей «Перспективні шкільні технології». Протягом навчального 

року відбулися дні «відкритих дверей» для заступників директорів закладів загальної середньої 

освіти, керівників ШМО, членів творчих груп, засідання методичних об’єднань учителів 

фізики, географії, початкових класів, української мови та літератури, фізкультури, педагогів-

організаторів. 

Змістовним та наповненим методичними новинками був семінар для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО з проблеми «Новітні підходи в професійній 

діяльності вчителя відповідно до завдань НУШ». 

Атюшівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Станіслава Ковтуна Коропської селищної ради, опорна з 

методичної роботи, у 2018 – 2019 н.р. працювала над проблемою «Оптимізація внутрішкільної 

методичної роботи». Цікавим та насиченим фактичним матеріалом був практичний семінар для 

заступників директорів з навчально-виховної роботи  «Досвід і проблеми формування 

компетентної особистості».  
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Методична робота Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ступенів Корюківської районної ради, 

опорної з методичної роботи, була спрямована на реалізацію проблемної теми «Створення умов 

якісної освіти засобами сучасного науково-методичного забезпечення». Для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи підготовлено ряд семінарів, круглих столів з тем: 

«Розвиток навчально-виховної системи закладу освіти в контексті упровадження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» «Компетентнісний підхід до організації 

освітнього процесу в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа», 

«Організаційно-управлінські аспекти наступності та неперервності навчання в контексті 

реформування освіти України». На базі методичного кабінету діяла педагогічна майстерня для 

заступників директорів з навчально-виховної роботи «Особливості управлінської діяльності в 

«Новій українській школі»: методичний аспект».  

Орлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради 

визначений опорним закладом із методичної роботи з проблеми «Організація методичної 

роботи в закладах загальної середньої освіти». 

На базі закладу проведені інтегровані практичні семінари для заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти, керівників ШМК, учителів англійської мови, під час яких 

розглядалися питання організації проектної діяльності учнів, інноваційні підходи щодо 

розвитку критичного мислення та формування мовленнєвої компетентності учнів. У рамках 

опорної школи було проведено семінар-практикум «Упровадження інноваційних технологій 

навчання на уроках англійської мови та в позакласній роботі як шлях удосконалення 

мовленнєвих навичок учнів» та «Дитячий фольклор у позакласній роботі».   

Методична робота Покровської ЗОШ І-ІІІ ст. Менської районної ради, опорної з 

методичної роботи, була направлена на створення умов для професійного зростання  та 

розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника закладу. Проведено ряд 

методичних заходів: семінари-практикуми для вчителів англійської мови з проблеми 

«Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції НУШ», для вчителів біології 

«Компетентнісно-орієнтовані завдання на основі критичного мислення в навчанні біології», для 

заступників директорів із навчально-виховної роботи «Створення освітнього середовища з 

національно-патріотичного виховання відповідно до реалізації цільової Програми з 

національно-патріотичного виховання в умовах закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти», методичний форум «Нова українська школа: разом до успіху», педагогічні читання 

«Впровадження педагогічної спадщини В. Сухомлинського в сучасний освітній процес», 

тренінг «Ділова гра – як засіб розвитку самовдосконалення вчителя», методичний семінар 

«Використання сучасних педагогічних технологій як засіб розвитку самоосвітньої 

компетентності учня». Організовано педагогічні зустрічі з освітянами Сосницького району у 

формі «світового кафе», учасники якого вирішували якою має бути роль адміністрації закладу в 

нинішній системі управління освітою та яким має бути директор та заступник директора з 

навчально-виховної роботи нової української школи. 

На базі Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської 

ради, опорній із методичної роботи, організовано і проведено ряд семінарів-практикумів із 

питань: «Створення інформаційного освітнього простору нової української школи в умовах 

реформування загальної середньої освіти» для вчителів гуманітарного, природничо-

математичного циклу, «Розкриття наскрізних змістових ліній на уроках суспільно-

гуманітарного циклу предметів та в позаурочний час» для вчителів предметів суспільно-

гуманітарного циклу, «Система практичних робіт у курсі географії як інструмент створення 

якісного розвивального середовища учнів» для вчителів природничого циклу, «Національно-

патріотичне виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва»  для вчителів предметів 

художньо-естетичного циклу, «Метод проектів як один із шляхів розвитку творчої активності 

учнів» для вчителів трудового навчання (технологій), «Національне виховання як фактор 

цілісного формування особистості» для класних керівників. 
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Для зростання професійної майстерності заступників директорів з навчально-виховної 

роботи проведено майстер-класи, консультації, круглий стіл «Забезпечення наступності в 

роботі початкової та основної школи як одна з основних умов реалізації гуманної педагогіки», 

конференцію «Сучасний урок — основа творчої педагогічної діяльності», «Сучасні освітні 

тенденції: STEM та учнівські проекти», тренінги з використання мультимедійних панелей та 

дошок на різних етапах уроку, комп’ютерів та гаджетів, підключених до мережі Інтернет, 

використання платформ Learningapps та Geogebra, Padlet, лабораторій Phet, Google сервісів, 

додатків Google Диску: Google Форми, Google Карти, GoogleKeep, Classroom; коучинг «Тайм-

менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога». 

На базі Остерської гімназії Остерської міської ради, опорного закладу з методичної 

роботи були проведені майстер-класи, засідання, теоретичні та практичні семінари «Говоримо 

правильно українською», «Навчальне середовище учнів. Використання мережевих технологій», 

«Можливості та переваги використання інтерактивного обладнання в професійній діяльності 

сучасного вчителя» від компанії Inboard, «Нові підходи до методики викладання в початковій 

школі», дискусія «Учитель нової української школи. Який він?» та педагогічний квест «У 

пошуках секретів НУШ». 

У Стольненській ЗОШ I-III ступенів Менської міської ради впродовж поточного 

навчального року підготовлено та проведено семінар-практикум  для вчителів образотворчого 

мистецтва « Удосконалення професійної компетентності педагогів та їх готовності до 

інноваційної діяльності», творча дискусія «Професіоналізм, майстерність і творчість педагога», 

семінар-практикум «Метод проектів на уроках та в позаурочний час», педагогічний консиліум 

«Нова українська школа: перспективи розвитку», методичний фестиваль «Педагогічні 

знахідки», майстер-клас « Бінарний урок. Проблеми. Пошуки. Рішення», круглий стіл 

«Конфліктні ситуації «Вчитель – учень». Шляхи їх вирішення». 

У 2018-2019 навчальному році методична робота Семенівської гімназії Семенівської 

міської ради як опорного закладу з методичної роботи була спрямована на творчу реалізацію 

проблеми «Створення інноваційного освітнього простору як форми розвитку закладів освіти» 

та на вирішення різноманітних проблем у галузі педагогіки та методики викладання, надання 

консультацій із питань вивчення, пропаганди й творчого впровадження інновацій у практику 

роботи. З метою презентації та поширення перспективного педагогічного досвіду на базі 

закладу відбувся ряд методичних заходів, зокрема, обласний семінар «Роль директора – 

менеджера освіти в системі управління новою українською школою в умовах децентралізації», 

семінар-практикум для учителів початкових класів «Компетентнісний, інтегрований і 

діяльнісний підходи в освітньому процесі нової української школи», педагогічна майстерня 

вчителів початкових класів «Клас у стилі НУШ: ідеї оформлення навчальних осередків», 

майстер-клас творчої групи вчителів інформатики «Використання можливостей інтернет-

ресурсів NaUrok та LearningApps.org для вдосконалення професійної компетентності вчителів», 

психолого-педагогічний тренінг для учителів української мови та літератури громади 

«Інформаційна компетентність учителя. Розвиток критичного мислення». 

У Сосницької гімназії ім. О.П.Довженка проведено для заступників директорів ЗЗСО 

семінари з тем «Удосконалення освітнього процесу в ЗЗСО в 2018-2019н.р.», «Удосконалення 

професійної майстерності вчителя шляхом зростання якісного показника освіти», круглий стіл 

«Аукціон педагогічних ідей як форма методичної роботи з педагогічними кадрами», психолого-

педагогічний семінар-практикум «Професійне здоров’я вчителя. Як його зберегти ?» 

На базі Радичівської ЗОШ І- ІІІ ступенів Коропської районної ради проведено для 

заступників директорів з навчально-виховної роботи семінар-практикум «Забезпечення 

інноваційного підходу до організації роботи з педагогами як основна форма координації 

науково-методичної роботи в закладі освіти», навчальний семінар «Організація моніторингу 

освітнього процесу», семінари-практикуми «Проектні технології в методичній роботі», 

«Організація контролю за освітнім процесом та вимоги до документування діяльності закладу». 
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Корюківська гімназія Корюківської міської ради як опорна з методичної роботи 

організувала проведення постійного семінару для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи з теми «Підвищення ефективності системи методичної роботи в навчальному закладі 

шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи». В рамках 

заходу проведено методичний креатив-кейс («Урок як складова системи професійної орієнтації 

учнівської молоді», «Форми співпраці з Корпусом Миру»), прес-конференцію «Відповідальне 

лідерство – шлях до успіху». Змістовними та актуальними для сьогодення були такі методичні 

заходи: семінар «Соціалізація як концептуальний пріоритет змісту освіти», експрес-презентація 

«Освітній заклад у розрізі вимог сьогодення», педагогічне моделювання «Освітнє партнерство: 

форми взаємодії», психологічний тревер-тур «Як сформувати в дитини життєву гнучкість та 

навички розв’язання конфліктів». 

На базі Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради функціонує 

постійний консультпункт для заступників директорів та малодосвідчених педагогів закладів 

загальної середньої освіти громади. Упродовж 2018-2019 навчального року на базі опорної 

школи проведено ряд колективних методичних заходів: науково-практична конференція до 100-

річчя В.Сухомлинського «В.Сухомлинський – діалог із сучасністю» вчителів початкових класів, 

тематичне коло вчителів української мови та історії «100 років Української революції», 

учителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» з проблеми «Організаційно-

методичні засади формування національно та військово-патріотичного виховання здобувачів 

освіти». 

На увагу заслуговує семінар-практикум для заступників директорів ЗЗСО з проблеми 

«Трансформація акме-технологій у систему науково-методичної роботи навчального закладу», 

проведений у формі методичного ярмарку, психолого-педагогічний семінар для практичних 

психологів та соціальних педагогів «Акмеологічні засади формування конкурентоспроможного 

вчителя в процесі інноваційної діяльності». Проведено засідання міжшкільних методичних 

комісій «Володіння інноваційними технологіями – показник майстерності та досвіду учителя»,  

засідання педагогічного клубу «Акме» «Цінність школи дорівнює цінності її вчителів». 

Для забезпечення системного підходу до організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами в закладах освіти діяв Перемозький навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради як 

опорний заклад із проблеми «Модернізація змісту, структури і форм методичної роботи з 

педагогічними кадрами». 

Змістовними та сучасними були методичні заходи, спрямовані на успішну роботу 

заступника з навчально-виховної роботи в умовах нової української школи. Зокрема, заняття з 

елементами тренінгу «Школа креативного заступника», «Позитивний імідж закладу загальної 

середньої освіти як необхідна умова впровадження концепції «Нова українська школа», 

практичні заняття «Організація роботи в початкових класах, виходячи із завдань НУШ», 

«Реалізація освітніх технологій через систему діяльності учасників освітнього процесу на 

уроці», ділова інформаційна гра «Нова роль учительства та учнівства». Проведено  

консультування з тем: «Інноваційні технології як фактор розвитку ключових компетентностей 

особистості», «Застосування SWOT-аналізу при плануванні роботи школи». 

Орлівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської районної ради працює 

над вирішенням науково-методичної проблеми «Організація методичної роботи в школі». У 

практичній роботі використовуються такі форми роботи: практичний показ сучасних форм і 

методів педагогічної праці, інноваційних технологій на уроках та заняттях, показові уроки, 

позакласні виховні та методичні заходи, консультації (індивідуальні та групові), виставки 

перспективного педагогічного досвіду. Для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи проведено засідання з теми «Інтегрований підхід до організації педагогічної діяльності», 

круглий стіл «Інтеграція в освітньому процесі як чинник розвитку пізнавальної активності 

здобувачів освіти» та семінар-практикум «Технологія проведення інтегрованих занять». 
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Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №19 Чернігівської міської ради Чернігівської 

області є опорною школою з методичної роботи з теми «Формування ключових компетентностей 

учнів відповідно до нових Державних стандартів». Педагогічні працівники міста залучилися до участі 

в Першому освітньому fest «Together», який відбувся на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 та до участі у 

форумі «Lions Quest збирає друзів», який надихнув на подальше впровадження педагогіки світового 

рівня та є дієвим кроком до створення справжньої нової української школи.  

Методична робота Михайло-Коцюбинської гімназії Михайло-Коцюбинської селищної 

ради, опорного закладу з методичної роботи, була спрямована на опанування теоретичним 

матеріалом та практичними заняттями.  

У 2018-2019 навчальному році з метою формування соціальної активності учнів у 

гімназії розпочато експериментальну роботу Всеукраїнського рівня «Педагогічні умови 

формування соціальної активності учнів в ЗЗСО» (листопад 2018 р. - вересень 2023 р.). Активно 

працює творча група «Першоцвіт» над проблемою «Апробація та впровадження сучасних 

інноваційних технологій, реалізація компетентнісного та діяльнісного підходів в умовах НУШ». 

Проведено педагогічні читання «Актуальні проблеми сучасної початкової школи та 

шляхи їх вирішення», апробовано мультимедійну навчально-освітню систему 

«KMMEDIAEDPROFI» та презентовано проект «Нова українська школа – в дії».). Креативно, 

цікаво, творчо проведено мотивуючий семінар у стилі коучинг для заступників директорів опорних 

шкіл з методичної роботи області «Сучасний учитель: бачення нової української школи». 

Ніжинська ЗОШ І-Ш ст. № 10 Ніжинської міської ради, опорна з методичної роботи, 

проводила роботу, реалізуючи проблему «Формування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти». На засіданнях розглянуті питання роботи щодо організації освітнього 

моніторингу в управлінні закладом загальної середньої освіти, проведено диспут «Якою має 

бути сучасна школа? Ідеї, концепції, практика», ознайомлено з результатами експериментальної 

роботи за темою «Формування ключових громадянських і соціальних компетентностей в 

освітньому процесі на рівні базової середньої освіти», яка реалізується у ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№17, проведено міні-тренінг із зазначеної проблеми, на засіданні опорної школи відбулося 

обговорення посібника Віктора Громового «Самооцінювання якості роботи закладу загальної 

середньої освіти». 
Виходячи з зазначеного вище та з метою поліпшення організації роботи опорних 

шкіл з методичної роботи заступникам директорів опорних шкіл з методичної роботи 
області в 2019-2020 навчальному році рекомендуємо:  

- з метою безперервного, системного підвищення кваліфікації та професійно-особистісного 
зростання заступників директорів з навчально-виховної роботи проводити проблемно-цільові, 
теоретичні та практичні семінари, тренінги з актуальних проблем освітнього процесу, зокрема з 
питань упровадження концепції «Нова українська школа»; 

- планувати роботу опорної школи з урахуванням сучасних вимог до організації методичної 
роботи в закладі загальної середньої освіти;  

- з метою формування інноваційної культури педагога впроваджувати в практику роботи 
заступників директорів опорних шкіл з методичної роботи самопрезентації, методичні 
аукціони, захисти проектів, естафети педагогічних інновацій, салони педагогічних інновацій, 
фестивалі педагогічної майстерності, технологію асесмент-центру, кейс-технологію, технологію 
модерації, веб-квесту тощо; 

 - спрямувати роботу заступників директорів з навчально-виховної роботи на створення такої 
моделі методичної роботи, яка б успішно функціонувала в умовах постійного оновлення і 
розвитку системи освіти; 

- сприяти участі заступників директорів із навчально-виховної роботи у всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, проектах, виставках, експериментальній роботі;  

- удосконалювати форми та методи роботи ради опорного навчального закладу;  
 - здійснювати методичний супровід упровадження інклюзивного навчання в освітній 

процес;  
- забезпечити тісну співпрацю з громадськими організаціями, вищими навчальними 

закладами.  
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Конкурс «Учитель року» 

  

Бойко Л.М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів (центрів) 

Чернігівського ОІППО  імені К.Д. Ушинського 

 

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ  

ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019» 
 

Конкурс «Учитель року» – це не тільки випробування, не просто змагання за звання 

кращого вчителя України, а ще й справжній вернісаж новаторських ідей і педагогічних 

знахідок, що дає можливість розквітнути педагогічному таланту обдарованих учителів, якими 

багата наша Чернігівщина. 

З метою піднесення ролі вчителя, сприяння творчим педагогічним пошукам щорічно 

проводиться Всеукраїнський конкурс «Учитель року», який є традиційним змаганням із фахової 

майстерності, об’єднує вчителів-професіоналів, творчих та відкритих до нових знань, готових 

долучитися до реформування освіти, стати провідниками розбудови нової української школи. 

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 

03.09.2018 № 277 «Про організацію та проведення першого і другого турів Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2019» конкурс проведено в номінаціях: «Географія», «Основи 

здоров’я», «Захист Вітчизни», «Французька мова», «Вчитель інклюзивного класу». 

У листопаді 2018 року пройшов перший (зональний) тур конкурсу, у якому взяло участь 

197 осіб.  

Другий тур проводився у два етапи: відбірковий та фінальний. 

У відбірковому етапі взяли участь 42 педагогічні працівники у номінаціях: «Географія» – 

15, «Основи здоров’я» – 11, «Французька мова» – 4, «Вчитель інклюзивного класу» – 5, «Захист 

Вітчизни» – 7. 

У фінальному етапі змагалися 23 педагоги із закладів загальної середньої освіти (міст 

обласного підпорядкування – 10 учителів, районів – 5, об’єднаних територіальних громад – 5, 

Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського – 2, комунального закладу 

«Борзнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів» Чернігівської обласної ради – 1 учитель).  

Серед учасників фінального етапу другого туру 9 педагогів мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 − «спеціаліст першої категорії», 7 − «спеціаліст другої 

категорії», 3 − «спеціаліст». Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 3 учасники, 

«старший вчитель» − 2. 

Відповідно до рішення журі фінального етапу другого туру переможцями стали: 

- Сивоглаз Наталія Володимирівна, учитель географії  Новгород-Сіверської державної 

гімназії імені К.Д. Ушинського; 

- Чернявська Ірина Василівна, учитель предмета «Основи здоров’я» Блистівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району; 

- Сорока Наталія Юріївна, учитель початкових класів Прилуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 9 Прилуцької міської ради; 
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- Гуринович Наталія Валентинівна, учитель французької мови спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов; 

- Білецький Ігор Васильович, учитель предмета «Захист Вітчизни» комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–інформаційно-

технологічний ліцей № 16» Чернігівської міської ради. 

З 04 по 12 квітня проходив третій тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». 

Серед учасників конкурсу найкращі результати показав Білецький Ігор Васильович, який став 

фіналістом третього туру конкурсу в номінації «Захист Вітчизни». 

 
 

СИВОГЛАЗ 

Наталія Володимирівна, 

учитель географії Новгород-Сіверської державної 

гімназії імені К.Д. Ушинського 
 

Педагогічне кредо 

«Не зупинятися на досягнутому, вести до успіху» 
 

Кажуть, що не ми вибираємо шляхи, а вони обирають нас. Ця 

глибока філософська думка, мабуть, не стосується професії вчителя, 

адже свій життєвий шлях справжній учитель завжди обирає свідомо. 

Сивоглаз Наталія Володимирівна справді закохана у свою професію, 

бути вчителем – її покликання, її доля. 

Наталія Володимирівна працює вчителем географії 

Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського 18 

років. Вона – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «учитель-

методист». 

Працюючи над науково-методичною проблемою «Формування  пізнавальної 

компетентності учнів на уроках географії», педагог прагне не тільки забезпечити міцне 

засвоєння учнями знань з географії, а й виховати особистість, здатну використовувати набуті 

знання, уміння та навички в життєвих ситуаціях. 

Творчо переосмислюючи традиційну урочну систему, Наталія Володимирівна застосовує 

сучасні інтерактивні технології:   

- кооперативного навчання: робота в парах, робота в малих групах; 

- колективно-групового навчання: «мікрофон», «незакінчене речення», «мозковий штурм»; 

- ситуативного навчання: створення ситуації успіху. 

Це сприяє швидкому засвоєнню нового матеріалу, активізує пізнавальну діяльність учнів 

на уроці, сприяє вихованню свідомого ставлення до вивчення географії. Вчитель уміло створює 

під час занять атмосферу співпраці, зацікавлює, застосовує індивідуальний підхід до кожного 

учня. Вона вчить їх не тільки географії, а й розкриває цікаві суперечливі факти з історії географії, 

відкриваючи в такий спосіб широке поле для роздумів і дискусій. Урок географії, на думку 

Наталії Володимирівни, повинен готувати дитину до життя, оскільки географічні знання і уміння 

формують світогляд, визначають відносини особистості з навколишнім середовищем і 

спрямовані на збереження життя і здоров’я дитини. 

Сивоглаз Н.В. – співавтор еколого-краєзнавчого проекту «Livinglesson» («Живий урок»), 

в основу якого покладено принцип «навчаючи – учусь».  

Проект формує в старшокласників свідоме ставлення до вирішення актуальних проблем 

регіону, розвиває їхні комунікативні здібності, вчить розв’язувати різні нестандартні ситуації.  
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Наталія Володимирівна активно займається еколого-просвітницькою діяльністю, 

співпрацює з методичним центром залучення громадськості до спостереження за станом 

довкілля на базі візит-центру Деснянського біосферного резервату у м. Новгороді-Сіверському. 

Як керівник творчої групи вчителів гімназії розробила проект «Українська хата теплом 

багата» і стала переможцем Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу «Енергозберігаючі 

традиції народів України та Молдови». 

Сивоглаз Н.В. – переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-

методичних розробок еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти з організації 

природоохоронної роботи в школі; учасник  щорічної Всеукраїнської  виставки видавничої 

продукції з позашкільної освіти – 2018 (методичні рекомендації «Освітньо-виховне значення 

географічного краєзнавства у школі», ІІ місце). 

Надія Володимирівна вважає, що сучасний учитель повинен постійно змінюватися і 

розвиватися, тому бере активну участь у конкурсах, семінарах, практикумах та удосконалює 

свою педагогічну діяльність. 

Завжди усміхнена, загадкова вона вирізняється в будь-якому товаристві: 

доброзичливість і манери спілкування привертають увагу колег, учнів і батьків. Учителька 

щира з усіма і в усьому, за що і люблять її вихованці. 

 

План–конспект уроку географії у 9 класі 

 

Тема. ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

Навчальна мета: охарактеризувати структуру електроенергетики, розглянути основні типи 

електростанцій, формувати знання про відновлювані джерела енергії; ознайомити учнів з 

негативним впливом виробництва енергії на довкілля, звернути увагу на способи економного та 

ефективного використання енергії. 

Розвивальна та виховна мета: розвивати вміння пошуку та засвоєння нових знань; 

удосконалювати навички роботи з картою, атласом, пошуку інформації;  

виховувати інтерес до особливостей розвитку суспільства і держави; позитивність мислення в 

споживанні енергії; економічну культуру в побуті, 

громадську позицію стосовно енергозбереження. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Обладнання: підручники, атласи, карта електроенергетики 

України, комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка, 

мультимедійна презентація. 

Опорні та базові поняття: первинний сектор господарства, 

вторинний сектор господарства, електроенергетика, ТЕС, 

ГЕС, ГАЕС, АЕС, ВЕС, СЕС, ЛЕП. 

 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ Й ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Вправа «Дерево асоціацій».  

- Які асоціації викликає наведене зображення? 

- Сформуйте поняття «електроенергія»? (Світло, потужність, тепло, сила тощо). 

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Повідомлення теми та мети уроку 

Вправа «Уявна подорож у минуле, сьогодення, майбутнє».  

 

Орієнтовні питання 

 Чи хотіли б ви повернутися в минуле?  
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 Чому (так або ні)?  

 Які переваги сьогодення?  

 Які можливості відкриває винайдення електричного струму? 

Вправа «Коло ідей»   

Які електричні прилади є у вас удома? Як ви їх використовуєте? 

Ключове питання. Чи є майбутнє в електроенергетики? 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Електроенергетика та її значення. 

2. Актуальність вивчення теми. 

Вправа «Постановка проблемного запитання». 

3 Структура електроенергетики. 

4. Типи електростанцій та їх розміщення. 

5. Робота в групах (орієнтовні відповіді). 

За використанням джерел енергії електростанції поділяються на: 

- теплові електростанції (ТЕС) — працюють на твердому, рідкому і газоподібному 

паливі;  

(чинники розміщення - паливний або споживчий); 

- гідравлічні (ГЕС) — використовують гідроресурси;  

(чинник розміщення – природні умови); 

- атомні (АЕС) — використовують як паливо збагачений уран або інші радіоактивні 

елементи; (чинник розміщення - споживчий); 

- електростанції, які використовують нетрадиційні джерела енергії (вітрові, сонячні, 

геотермальні, припливні та відпливні тощо);  

(чинник розміщення – природні умови); 

Набуває поширення біоенергетика. У світі накопичений значний досвід з використання 

рослинних відходів сільськогосподарського виробництва в енергетичних цілях. Наприклад, у 

Данії щороку спалюють чверть соломи для виробництва енергії. 

ТЕС. Переваги. Можливість будівництва електростанцій з різною потужністю й 

використання різних типів пального для виробництва електричного струму.  

Недоліки. Найбільший серед усіх типів електростанцій забруднювач довкілля. 

Потребує значних площ для зберігання відходів, які є токсичними для ґрунтів й 

підземних вод.  

Для безперебійної роботи необхідні значні обсяги енергоносія, що переважно 

постачають залізничним чи трубопровідним транспортом. 

ГЕС. Переваги. Невичерпність енергоносія та його дешевизна. ГАЕС — єдиний 

промисловий виробник електричного струму, який може «накопичувати» електроенергію. 

Відрізняється легкістю запуску та швидким виходом на максимальну потужність. 

Недоліки. Потребує будівництва великих за площею й обсягом водосховищ. Залежить 

від змін клімату та погоди. Негативно впливає на мікроклімат прилеглої території. Уповільнює 

швидкість течії річки. Призводить до накопичення осадів у водосховищі. Унеможливлює 

проходження риби по течії річки.  

АЕС. Переваги. Виробляє найдешевший електричний струм. Має великі встановлені 

потужності з виробництва й найменшу вагу енергоносія. Стабільне в значних обсягах 

виробництво електричного струму мало залежить від погодних умов.  

Недоліки. Висока вартість будівництва та демонтажу. Відсутність надійних 

довготривалих технологій зберігання відходів ядерного пального й демонтажу зони реактора. 

Великі збитки та втрати в результаті аварій і катастроф. 

ВЕС. Переваги. Незначна вичерпність ресурсу й незалежність від стану погоди на 

поверхні. Безкоштовність теплоносія й відсутність відходів. 
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Недоліки. Велика вартість будівництва, активізація під час експлуатації небезпечних 

геологічних процесів, зміна хімічного складу підземних вод та їх забруднення важкими 

металами, нестабільність температури теплоносія, викиди гарячої пари й газів в атмосферу. 

Можливе їх зведення лише в районах зі значною вулканічною активністю. 

СЕС. Переваги. Невичерпність енергоносія, його безкоштовність, відсутність 

шкідливих викидів і відходів. Не потребує транспортування 

пального, у разі аварії чи катастрофи зумовлює незначні збитки. 

Недоліки. Повністю залежить від погодних умов і прозорості атмосферного повітря. 

Займає великі площі під самою станцією. Зумовлює зростання температури атмосферного 

повітря. Висока вартість будівництва. 

ПЕС. Переваги. Невичерпність енергоносія, його безкоштовність, відсутність 

шкідливих викидів і відходів. Не потребує транспортування пального, у разі аварії чи 

катастрофи зумовлює незначні збитки. 

Недоліки. Поширення обмежене через незначну кількість заток, у яких є стабільні 

високі приливні процеси, тому не може бути вагомим виробником електричного струму. 

Вправа «Моя думка» 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

VI. РЕФЛЕКСІЯ 

VIІ. ПІДСУМКИ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ 

VIІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  

 

 

 

 

ЧЕРНЯВСЬКА 

Ірина Василівна, 

учитель предмета «Основи здоров’я» 

Блистівського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Менської міської ради 
 

Педагогічне кредо 

«Вимогливість до учнів у поєднанні з повагою до їхньої 

особистості» 

 

«Учитель – важливе і хвилююче слово в житті кожної 

дитини. Адже він є наставником, помічником, другом, творчим 

партнером, допомагає дитині пізнавати багатогранний світ, 

вкладаючи до її серця часточку своєї душі і збагачує її життя 

власним досвідом. Саме таким учителем я і прагну стати для своїх 

учнів» – таким бачить портрет сучасного педагога Чернявська Ірина Василівна, учитель 

Блистівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради. 

Глибокі знання предмета, досконале володіння методикою викладання, широке 

використання новітніх технологій сприяють забезпеченню високої якості навчання учнів. А 

щоб навчання було змістовним і цікавим, використовує здоров´язбережувальні технології. 

Ірина Василівна надає перевагу особистісному підходу, враховує індивідуальні та вікові 

особливості учнів, прагне, щоб її уроки залишали незабутній слід у дитячих душах. Тому цінує 

уроки, спрямовані не на повідомлення учням готових знань, а на організацію учнів до 

самостійного набуття знань, намагається задіяти не тільки репродуктивний, евристичний, а й 

креативний рівень інтелектуальної активності учнів, який характеризується ініціативою в 

постановці завдань, в умінні переходити до теоретичних узагальнень. 
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Реалізуючи науково - методичну проблему «Використання елементів тренінгової роботи 

на уроках основ здоров’я», вона використовує інноваційні форми та методи роботи. Зокрема, 

уроки-тренінги дають змогу створити сприятливу психологічну атмосферу в колективі, 

покращити настрій, сформувати позитивне ставлення до освітнього процесу. Багато позитивних 

емоцій викликають вправи на знайомство та руханки. Рольові ігри дозволяють дитині умовно 

прожити певні ситуації, пропустити їх через себе і зробити емоційний досвід власним. Вправи 

на згуртування колективу вчать співпрацювати, допомагають учню покращити стосунки з 

однокласниками та відчути себе частинкою єдиного цілого, а вправи на релаксацію дозволяють 

зняти втому та психологічне напруження.  

Чернявська І.В для забезпечення ефективності та результативності викладання основ 

здоров’я застосовує метод проектів, що спонукає дітей до творчої діяльності, а для розвитку 

пізнавальної активності використовує технології групового навчання. Це дає можливість 

розвивати комунікативні вміння, забезпечує високу активність учнівського колективу, навчає 

уникати конфліктних ситуацій 

Ірина Василівна – педагог, який ніколи не зупиняється на досягнутому, а постійно 

працює над собою, над пошуком нових ідей, що реалізує разом зі своїми учнями. 

 

План-конспект уроку з основ здоров'я в 5-му класі 

 

Тема. ПРАВИЛА ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ. СПІЛКУВАННЯ ТА ЗДОРОВ'Я. 

Мета: формувати в учнів уявлення про значення правил у житті людини; показати вплив 

спілкування на здоров'я; ознайомити з основними правами та обов'язками дітей; розвивати 

вміння працювати в групах, аналізувати, висловлювати свої думки; виховувати повагу до прав 

інших, бережливе ставлення до свого життя та здоров'я. 

Обладнання і матеріали: підручник (І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, 

С.В. Страшко),  відео «Права і обов'язки дітей», роздатковий матеріал, фломастери. 

Основні терміни і поняття: спілкування, права, Конституція України, Конвенція ООН про 

права дитини. 

Тип уроку: урок формування нових знань.  

План уроку 

1. Організаційний етап. 

2. Актуалізація опорних знань. 

3. Мотивація навчальної діяльності.  

4. Формування нових знань. 

5. Узагальнення і систематизація знань. 

6. Підбиття підсумків уроку. 

7. Визначення домашнього завдання. 

Хід уроку 

1. Організаційний етап. 

 Привітання, налаштування на роботу. 

Вправа на знайомство „Ти подобаєшся мені” 

Учням пропонується, працюючи в парах, доповнити речення „Мене звуть ... і ти 

подобаєшся мені, тому що ....” 

 Якщо люди подобаються одне одному, то їм набагато легше налагодити взаємостосунки. 

А саме про людські стосунки ми сьогодні і будемо говорити. 

2. Актуалізація опорних знань. 

Фронтальна бесіда: 

- А з ким ви найчастіше спілкуєтеся? 

- А навіщо людям спілкуватися? 

- А чи можуть люди обійтися одне без одного? 
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- А чи потрібно в стосунках з іншими людьми дотримуватися певних правил? 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

 Кожна людина становить надзвичайну цінність для всього світу. Тому що є унікальною і 

такої іншої немає і не буде. Кожен з нас має свій характер, почуття, здібності, думки. Як же 

зробити так, щоб різні, такі несхожі люди жили в мирі та злагоді між собою, поважали одне 

одного? Для цього існують правила, які керують стосунками між людьми.  

 На сьогоднішньому уроці ми з вами починаємо вивчати соціальну складову здоров'я. І 

перше, що ми маємо з’ясувати, як впливає спілкування на здоров'я та навіщо людям правила та 

норми поведінки. Отож записуємо тему уроку. 

4. Формування нових знань. 

1. Спілкування та здоров'я. 

 Спілкування – це обмін інформацією, думками, враженнями, емоціями. Ми 

зустрічаємося з різними людьми, і поводитися вони можуть по-різному. Тому і спілкування 

буває позитивне та негативне.  

- Яке спілкування можна назвати позитивним? А яке – негативним? 

- А як відображаються ці види спілкування на здоров'ї людини? 

 При позитивному спілкуванні створюється гарний настрій, зростає упевненість у собі, 

легше долаються труднощі. Негативне призводить до сварок, суперечок. Таке спілкування не 

сприяє здоров'ю. 

- А як ви вважаєте, чи допомагають існуючі правила людських стосунків зменшити кількість 

негативних переживань при спілкуванні?  

- То чи можна сказати, що дотримання правил, позитивно впливає на наше здоров'я? 

2. Правила людських стосунків 

Робота в групах 

Учні об'єднуються в три групи, розраховуючись на «ввічливий», «чемний» та «вихований».  

Кожній групі пропонується обговорити певне питання та презентувати результати роботи 

класу. 

1 гр. Які правила існують у школі?  

2 гр. Які ви знаєте правила поведінки на вулиці, в громадських місцях?  

3 гр. Яких правил ви дотримуєтеся вдома? 

Аналіз поезії 

Учням пропонується прослухати уривок з вірша Ліни Костенко 

і визначити, про які ж правила людських стосунків говорить 

поетеса. 

І в житті, як на полі мінному, 

я просила в цьому сторіччі 

хоч би той магазинний мінімум: 

− Люди, будьте взаємно ввічливі! − 

І якби на те моя воля, 

написала я б скрізь курсивами: 

− Так багато на світі горя, 

люди, будьте взаємно красивими. 

3. Неписані закони: моральні норми. 

 Окремі правила існують у формі законів обов'язкових до виконання. Ті, хто поважає та 

дотримується законів, є законослухняними громадянами, а ті, хто їх порушує, – 

правопорушники або злочинці. Проте існують і неписані закони, які ми називаємо нормами 

моралі. 

Робота в групах 

Учням роздаються аркуші паперу з фрагментами тексту. Діти об'єднуються за кольором 

аркушів у 5 груп. Учням потрібно скласти розрізані на шматки вислови і визначити, про які ж 

норми моралі там йдеться. 
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Норми моралі: 

1. Шануй батька й матір. 

2. Не бери чужого. 

3. Не зраджуй друзів. 

4. Стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. 

5. Не перекладай свою провину на іншого. 

6. Будь добрим і чуйним до людей. 

7. Допомагай слабшим і беззахисним. 

8. Не будь байдужим до чужого горя. 

9. Не вбивай. 

- Як ви вважаєте, чому необхідно дотримуватися норм моралі? 

Руханка «Ледача вісімка» 

Дітям пропонується намалювати горизонтальну вісімку головою, ліктем, коліном тощо. 

4. Захист прав дитини. 

- А чи знаєте ви, як називається основний закон нашої держави? 

  Конституція України забезпечує право кожного на життя, безкоштовну освіту та 

медичне обслуговування. У Конституції враховано Конвенцію ООН про права дитини.  

 У 1989 році Організація Об'єднаних Націй прийняла Конвенцію про права дитини. Цей 

документ містить 54 статті, в яких детально розписано всі ваші права. Текст Конвенції зайняв 

би 40 сторінок цього підручника. Вона сповістила світові, що кожна дитина, хоч би в якій країні 

вона народилася, якої національності була, має право на піклування і захист, навчання і 

розвиток своїх здібностей, тобто, на щасливе дитинство. Україна приєдналася до цієї конвенції і 

тому кожна дитина в нашій державі має права на навчання і отримання безкоштовної медичної 

допомоги. ( Коментоване читання тексту підручника ст.100). 

Робота в групах 

Учням пропонується переглянути відео «Права і обов'язки дітей».  Працюючи в групах, учні 

мають: 

1. Розподілити функції та виписати на один аркуш усі права дітей, про які вони почули з 

відео, а на інший – обов'язки. Озвучити результати роботи. 

2.  Кожна з груп має намалювати одне з прав дитини. А решта – вгадати, що ж намальовано. 

Пропоновані варіанти: 

1. Кожна дитина має право на любов та піклування. 

2. Всі діти мають право на повноцінне харчування. 

3. Всі діти мають право на навчання. 

4. Всі діти мають право на медичну допомогу. 

5. Всі діти мають право на вільне спілкування. 

6. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. 

7. Жодна дитина не повинна бути скривджена та принижена. 

8. Діти мають право на захист від продажу та незаконного вживання наркотиків, алкоголю, 

тютюну. 

9. Всі діти мають однакові права незалежно від кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я. 

 

Руханка „Чи порушують твої права, якщо .... 

Учням зачитуються твердження, і якщо вони вважають, що в цій ситуації є порушення 

прав, то присідають, а якщо нема, то підіймають руки вгору. 

Пропоновані твердження: 

- позбавили обіду + 

- забороняють допізна дивитися телевізор – 

- не лікують, коли ти хворий + 

- забороняють пізно ввечері довго слухати музику - 

- забороняють голосно співати, коли відпочиває дідусь чи бабуся - 
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- фізично карають за провину + 

- не дозволяють ходити до школи + 

- просять допомогти, наприклад, помити посуд - 

- принижують та ображають + 

Бесіда 

- До кого по допомогу можуть звернутися діти, якщо їхні права порушують? 

- Чи можуть бути права без обов'язків? 

- Які обов'язки мають діти щодо свого здоров'я? 

- Які обов'язки мають діти щодо навчання? 

- Які обов'язки мають учні щодо своїх батьків? 

5. Узагальнення і систематизація знань. 

Прийом „Ти мені – я тобі” 

Групам пропонується обмінятися між собою питаннями відповідно до теми уроку. 

6. Підбиття підсумків уроку. 

Рефлексія  

На цьому уроці я дізнався… (зрозумів, відчув, мені сподобалося, не сподобалося...) 

7. Визначення домашнього завдання. 

Опрацювати §18 ст.99-102. 

Складіть удома пам'ятку про права та обов’язки дітей у школі та вдома. 

 
 

СОРОКА 

Наталія Юріївна, 

учитель початкових класів 

Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 

Прилуцької міської ради 
 

Педагогічне кредо 

«Єдиною можливістю навчити дитину жити в 

існуючих умовах я вбачаю у створенні їй умов для 

повного оволодіння своїми власними здібностями» 

 

Як зробити навчання радісним? Як допомогти розкритися дитині, що 

переступила поріг школи? Як розвинути в дітях стійку цікавість до знань? Шукаючи відповіді 

на ці запитання, Наталія Юріївна зрозуміла необхідність створення для дітей з особливими 

освітніми потребами атмосфери психологічного комфорту та затишку. Учитель за 

покликанням, педагог за походженням, вона досконало володіє методикою викладання 

початкового навчання в інклюзивному класі, має власний стиль. 

Її уроки вирізняються не лише високим науково-методичним рівнем, а й креативністю та 

тонким розумінням особливостей дитячої психології. Як результат – її учні вміють аналізувати, 

зіставляти, досліджувати, узагальнювати. Такий підхід робить цінним і результативним процес 

дослідження на уроці, при цьому вчитель враховує вікові та особистісні риси кожної дитини, 

організовує роботу так, що учні стають співавторами уроку.  

Сорока Н.Ю. працює над науково-методичною проблемою «Формування ключових 

компетентностей молодших школярів шляхом упровадження проектної технології». У роботі 

широко використовує проектну діяльність. Вона вважає, що проектна діяльність – це 

найдоцільніший та найактуальніший спосіб підготовки особистості до реального життя в 

мінливому соціумі, саме завдяки їй школа перестає бути підготовчою сходинкою до життя, а 

дає можливість злитися з ним. Серед основних груп компетентностей інноваційної особистості 
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як вчитель-практик обрала формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі 

проектної діяльності. 

 Наталія Юріївна – творча особистість. Тому вона вдосконалює неординарний підхід до 

процесу навчання, застосування надбань педагогічної науки і методики на практиці, 

використовує в професійній діяльності проектні технології та інтерактивні прийоми. Вся її 

педагогічна діяльність пронизана пошуками засобів, які б дали можливість дітям не лише 

отримати знання, але й відчути себе дослідниками. 

 Її педагогічне кредо «Єдиною можливістю навчити дитину жити в існуючих умовах я 

вбачаю у створенні їй умов для повного оволодіння своїми власними здібностями», тому вона 

глибоко проникає у внутрішній світ кожної дитини, відшукує ті методичні шляхи, які сприяли б 

її збагаченню й розвитку. 

 

План-конспект уроку навчання грамоти в 1 класі 
 

Тема. ЗВУК [Х] . ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО БУКВАМИ Х, х. ЧИТАННЯ СКЛАДІВ ТА СЛІВ 

З НИМ. ТЕКСТ «КАЗКОВІ ХМАРИНКИ» 

Мета: ознайомити учнів з новою буквою, формувати уявлення про її назву та звукове значення, 

виробляти навички читання прямих і зворотних складів, слів з буквою (ха); розвивати уміння 

робити звуковий та звуко-буквений аналіз слів, збагачувати словниковий запас учнів, розвивати 

зорову, слухову, смислову пам'ять, мовлення і мислення дітей; активізувати пізнавальну 

діяльність учнів; формувати аудіативні навички, артикуляційний апарат дітей; виховувати 

вміння працювати в команді. 

Ключові компетенції: 

Уміння вчитися: учень уміє організовувати та контролювати свою навчальну діяльність; 

виконує розумові операції й практичні дії; володіє вміннями й навичками самоконтролю; 

прагне здобувати нові знання; має власну думку, обґрунтовує її. 

Комунікативна: здатність успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнання 

навколишнього світу; прагнення збагачувати словниковий запас; добре володіти усним і 

писемним мовленням. 

Соціокультурна: охоплює загальнокультурний розвиток дітей, адаптацію їх до життя в 

певному соціальному середовищі, громадянське та естетичне виховання. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційна частина   
Не баріться – час настав, 

І дзвінок вже пролунав. 

Підрівняйтеся швиденько 

І сідайте всі тихенько. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми 

і мети уроку 

─ Сьогодні на уроці ми повторимо вивчені букви та 

звуки, які вони позначають. Допомагатиме нам у цьому 

наша гостя. Відгадайте, хто вона.  

 

Поки вихвалялася,  

Без харчів зосталася.  

Легковажна ця роззява   

Зветься, любі діти, ... (ґава) 
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─ Молодці, діти! Так, це – ґава. Це ще не доросла пташка, а пташеня. Його зовуть Шкоденя. 

Воно вчиться в 1 класі, але до цього часу вміє лише каркати. Давайте покажемо йому, як ми 

добре вивчили букви і вміємо читати. 

Повторення вивчених букв. Гра «Впізнай букву» 
─ Покажемо, які букви ми вже вивчили. (м, л, н. в, р, г, ь, й.)  

─ Які звуки позначають букви а, у, о, и, і, е? (Голосні звуки.)  

─ Назвемо звуки парами (з-с, ґ-к, б-п, д-т, з-с)  

1. Мовленнєва розминка  

 Задуйте свічку. 

 Випийте чай із блюдця. 

 Подуйте на кульбабу. 

 Попрацюйте як насос. 

 Вітерець у лісі – ш-ш-ш. 

 Повзе вуж у траві – с-с-с. 

 Заспівав комарик – з-з-з. 

2. Чистомовка  

На-на-на – спідничка червона. 

Ки-ки-ки – в’язані шкарпетки. 

Ка-ка-ка – тепла шапочка. 

Ий-ий-ий – шарфик новий. 

ІІІ. Підготовка до сприймання матеріалу уроку 

1. Утворення груп «Різнокольорові хмарки»  та вибір спікера (об’єднуємо учнів у групи 

за кольором хмарки та кольором стікера на парті в учня, наприклад «Сині хмарки», «Жовті 

хмарки» та ін.) 

2. Робота в групах  
 Складання пазла «Буква Х» (друкований матеріал 1). 

- Назвемо предмети. Зображені на пазлі. 

- Який перший звук у цьому слові? 

 Відео «Звук, без якого неможливо сміятися»  
покликання: https://www.youtube.com/watch?v=L2u0oqe3u5I 

3. Визначення місця звука [х] у словах  

- Мох, похід, мухомор, хмара, хвиля, сміх. 

4. Утворення звука [х], визначення групи звука  

-  Вимовте звук [х] усі разом. Спробуйте розповісти, де і як він твориться 

в  ротовій  порожнині.  (Перешкода  на  шляху  струменя  повітря  утворюється глибоко 

в роті задньою частиною язика).  

- Якщо під час утворення цього звуку з’являється перешкода, то до якої групи звуків 

можна його віднести? (Звук [х] — приголосний). 

ІV.  Ознайомлення з буквою Х, х 

-  Приголосний звук [х] позначається буквою «ха». 

1. Аналіз малої та великої букв Х, х, їх порівняння; зіставлення з раніше вивченими 

буквами. Визначення місця літери в азбуці.  

- На що схожа буква «ха»? 

 

- Глянь, схрестились дві стеблинки, 

Бо висока ж лепеха. 

Посміхнулася дитина: 

То зростає буква «ха». 

В. Гринько 

https://www.youtube.com/watch?v=L2u0oqe3u5I
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- Лепеха — трав’яниста багаторічна рослина з довгими мечеподібними листками і 

гострим запахом. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА ДЛЯ ОЧЕЙ  

2. Робота в групах «Кольорові хмарки».  

 Гра «Відшукай букву Х» (відшукайте літеру Х, обведіть її олівцем, порахуйте  

скільки букв у вас вийшло) (друкований матеріал 2) 

 Гра «Розмалюй букву Х» (розмалюйте клітинки, в яких зображено букву Х, 

подивіться, що у вас вийшло) (друкований матеріал 3) 

V. Осмислення нового матеріалу уроку 

 Гра «Хто краще засміється»  

 Робота з «Букварем». Гра «Читаю з другом» (читання товаришеві по групі складів зі 

звуком [х]) .  

 Гра «Збери квітку» (читання слів, утворених аналітико-синтетичним способом).  

 Робота в групах «Кольорові хмарки». Гра «Знайди відповідність» (встановлення 

відповідності між малюнком, словом та звуковою моделлю: хмара, горох, 

похід)(друкований матеріал 4) 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА «ХМАРКА»  

VІ. Робота з текстом 

Відгадування загадки 
По голубому полі 

Легкі, немов пір’їнки, 

Пливуть собі поволі 

Білесенькі перинки. (Хмари) 

Робота з «Букварем». Розгляньте малюнок на ст.17.   

- Що робить хлопчик? 

- Чи любите ви спостерігати за хмаринками?  

      Слухання тексту «Казкові хмаринки» 

Опрацювання оповідання «Казкові хмаринки» 

- Як звали головного героя оповідання? 

- Читання оповідання «ланцюжком». Перевірка сприймання прочитаного. 

- За чим любив спостерігати хлопчик? 

- Кого він бачив у хмаринках? 

- Над якими питаннями замислювався Михайлик? 

       Вправа «Хвостики» (вчитель читає початок речення, діти знаходять у тексті і 

дочитують його закінчення)  

- А легкі білі хмаринки… 

- А ото неначе… 

- У них такі… 

- Але налетів вітер… 

- Куди вони… 

VІІ. Підсумок уроку 

1. Гра «Закінчи речення». «Мікрофон»  

─ Сьогодні на уроці я вчився (вчилася) ... . 

─ Найбільше мені сподобалося ... . 

─ Я запам’ятав (запам’ятала) ... . 

─ Складно було ... . 

─ Хочу краще навчитися ... . 

2. Релаксація «Смайлик». Подарунок від Шкоденя.  
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ГУРИНОВИЧ 

Наталія Валентинівна, 

учитель французької мови спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи № 1 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської 

міської ради 
 

   Педагогічне кредо 

  «Взаєморозуміння та довіра» 

Двадцять років на вчительській ниві допомогли Наталії 

Валентинівні зрозуміти, що сучасна школа потребує якісного 

оновлення не тільки у формах і методах викладання іноземної 

мови, а й у здатності вчителя бути цікавою, нестандартно 

мислячою, толерантною особистістю для своїх вихованців. Лише за таких умов уроки 

перетворюються на радість відкриття  французької мови. 

Гуринович Н.В. переконана, що одним із засобів, які перетворюють навчання в живий 

творчий процес, є використання інформаційних технологій. Використовуючи під час вивчення 

французької мови метод презентацій, педагог намагається долучити учнів до процесу творчості, 

привчити їх обирати й групувати матеріал, розвивати інформаційну культуру, творчі здібності, 

формувати компетентнісну особистість та усвідомити роль кожного індивіда в суспільстві.  

У своїй роботі Наталія Валентинівна намагається постійно створювати ситуації успіху, 

що сприяє високій результативності кожного уроку. 

Розвитку мовленнєвих навичок слугують уроки - дискусії, що активізують пізнавальну 

діяльність, допомагають розвивати вміння аргументувати, відстоювати свої думки. 

Учитель має високий рівень науково-теоретичної підготовки, виявляє ґрунтовну 

професійну компетентність та досконало володіє методикою проведення уроків французької 

мови.  

У вчительській скарбниці досягнень є переможці III та IV етапів всеукраїнських 

учнівських олімпіад, а також переможці конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН 

України. 

Наталія Валентинівна – педагог надзвичайної доброти, людина широких інтересів, 

глибоких знань. За сміливість суджень, велику працездатність і відданість у роботі її цінують 

учні, поважають колеги та батьки. Про неї можна справедливо сказати: «Великий той учитель, 

що проймається справою, якої навчає…» 
 

План-конспект уроку предмета «Французька мова» у 9 класі 

 
SUJET Le sport et la vie 

Tâche visée S’exprimer sur le sujet du sport 

Niveau de 

compétence visé 
Niveau A2 acquis vers B1 

Compétences 

langagières 

nécessaires pour 

réaliser la tâche 

Donner des informations et des précisions concernant le sujet, situer dans le temps et 

dans l’espace, faire des comparaisons et des oppositions, persuader qn 

Compétences 

langagières déjà 

acquises par les 

apprenants 

Situer dans le temps, donner des informations, comparer, exprimer les causes, 

expliquer 

 

Compétences 

Objectifs pragmatiques Objectifs sociolinguistiques et socioculturels 

Donner des informations et Utiliser le registre neutre 
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langagières à 

acquérir 

des précisions concernant le 

sujet 

Situer dans le temps et dans 

l’espace 

Faire des comparaisons et des 

oppositions 

Persuader qn à faire du sport 

Identifier les références culturelles : attitudes 

envers les gens qui pratiquent le sport,  traits de 

caractère, nécessité de faire du sport 

Contenus linguistiques à acquérir pour atteindre les objectifs fixés 

Lexique pour parler du sport 

Indicateurs temporels 

Emploi du Passé Composé et du Futur Simple 

Emploi du Gérondif 

Etapes Déroulement de la leçon 

1. Organisation. 

Salutation. 

Conversation libre 

liée au sujet. 

   - Comment ça va aujourd’hui, Hélène ? 

   - Tu te sens bien, Igor ? 

   - As-tu fait ta gymnastique ce matin, Liza ? 

   - Fais-tu de la gymnastique chaque matin, Marie? Pourquoi ? 

   - Pratiques-tu le sport, Alex ? Lequel ? Combien de fois par semaine ? 

   - Regardes-tu les matchs sportifs à la télévision, Vlad ? 

   - Vas-tu parfois aux stades regarder les compétitions, Dania ? Lesquelles aimes-tu ? 

   - Est-ce que tu participes aux compétitions, Katia ? Auxquelles ? 

 

Regader au tableau et nommer * les sports d’hiver ( d’été ) 

                                                  * les sports collectifs ( individuels ) 

Observer les cartes et dire quel sport on pratique tous les jours 

   Ex. : Le lundi,  je fais du ( de la ) --------------- 

           Le mardi, je pratique le ( la ) ---------------  

           Le mercredi,  je joue au ( à la ) ---------------- etc. 

 

Le lexique à utiliser : le volleyball, le basket-ball, le handball, le ping-pong, le 

badminton, le biathlon, la natation, l’équitation, le rugby, le hokkey, le jogging, la 

course ( à pied ), la gymnastique ( artistique ), la lutte, la boxe, le karaté, la ( planche à ) 

voile, le patinage (artistique), le snowboard, le cyclisme, l’athlétisme, l’escalade, les 

échecs, les sauts à la perche (en parachute, à la trampoline) 

2. 

Compréhension 

orale. 

Ecouter la poésie 2 fois et la compléter avec des mots qui manquent ( les cartes ). 

            Bien être  

Courir contre le vent 

Ressentir une brise sur mon visage                               la 

course      

Mon cœur battant à mille temps 

Défiant tous les âges. 

Nager à contre courant 

Les muscles se battant contre les marées                       la 

natation 

Avancer petit à petit mais sûrement 

Pour enfin arriver. 

Pédaler dans les montées 

Se dandiner sur cette bicyclette                                     le 

cyclisme 

La montagne sacrée 

Te fait perdre la tête.                                                                                                      

   Lire la poésie en haute voix. Vérifier chaque ligne. 
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3. Conversation 

sur le sujet en 

binôme. 

   - De quel sport parle-t-on dans chaque partie de cette poésie ?  

   - Expliquer les noms des sportifs.  

                   Modèle : Le nageur est un sportif qui nage. 

   un nageur, un cycliste, un boxeur, un lutteur, un gymnaste, un biathlète, un 

vainqueur 

- Travail en binôme. Poser des questions l’un à l’autre et donner des réponses. 

   1. Quel est ton sport préféré ? 

   2. Qui est ton sportif  préféré ? 

   3. De quel nationalité est-il ? 

   4. Où et comment s’entraîne-t-il ? 

   5. A-t-il participé aux championnats internationaux ? 

   6. A-t-il jamais gagné ? 

   7. A-t-il une famille nombreuse ? 

               8. Sa famille, est-elle sportive ? 

4. 

Compréhension 

orale globale. 

  - Anticipation : Comment expliquer le mot « sport » ? ( variantes des élèves ) 

  - Ecouter le texte et comparer ses réponses avec celles du contenu. 

                                                     Texte 1. 

                                   Le sport c’est la tête et  les jambes ! 

   Le sport, ce n’est pas seulement des cours de gym. C’est aussi sauter toujours plus 

haut, nager, jouer au ballon, danser. Le sport développe ton corps, et aussi ton cerveau. 

   Quand tu prends l’escalier, et non pas l’ascenseur, tu fais du sport. 

   Quand tu fais une cabane dans l’arbre, tu fais du sport. 

   Quand tu fais les courses, tu t’entraînes, tu fais du sport. 

   Quand tu te bats avec ton petit frère, tu fais du sport. 

   Quand tu cours, parce que tu es en retard à l’école, tu fais du sport. 

5. 

Compréhension 

orale détaillée 

- Ecouter les textes 2 fois et dire si les phrases sont vraies ou fausses ( compléter les 

cartes ). 

                                                    Texte 2. 

                                            Les sports de l’été 

                VTT ( vélo tout terrain ) 

  Ce n’est vraiment pas un vélo comme les autres. Il a sûrement un secret. On 

pourrait aussi l’appeler « le vélo passe-partout ». En France les Alpes et les Pyrénées 

offrent les plus beaux parcours. Vous pouvez partir sel ou en groupe. 

                 Voile et planche à voile 

   La voile est toujours un peu magique. Avec elle, c’est parti pour l’aventure ! 

   Il y a des bateaux pour chaque âge. On peut commencer à 7 ans à la profondeur de 

20 à 30 cm ! Pour la planche à voile, âge minimum recommandé : 10 ans. 

                  ULM ( l’ultra-léger motorisé ) 

   En inventant ce « gros oiseau à moteur » l’Homme a réalisé un vieux vieux rêve : 

voler dans une drôle de machine, le nez à l’air. 

   L’ULM se pilote comme un petit avion.  

   En septembre 1982 a eu lieu la première course d’ULM. 85 sportifs ont traversé la 

Manche sans tomber à l’eau. Un véritable exploit ! 

  vrai faux 

1.  VTT est un train à grande vitesse.   

2.  C’est un vélo comme tous les autres.   

3. On peut aller seulement en groupe.   

4. Il n’y a rien de magique en voile.   

5. Tu peux commencer à pratique la voile à l’âge de 7 ans.   

6. Il est recommendé de commencer à la pofondeur de 40 cm.   

7. Pour faire de la planche à voile il faut avoir 10 ans au minimum.   

8.  Voler dans une drôle de machine est un vieux rêve de l’homme.   

9. L’ULM se pilote comme une byciclette.   

10. Le premier cours d’ULM a eu lieu en 1992.   

11. Personne n’est tombé à l’eau.   
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6. Repérage. 

Interrogation.  

Poser des questions sur les phrases du texte. 

   - On peut commencer la voile à 7 ans. 

   - En 1982, 85 sportifs ont traversé la Manche sans tomber à l’eau. 

 

 Mots interrogatifs à utiliser : A quel âge ? quand ? que ? combien de ? en quelle 

année ? comment ? etc. 

7. Pause-vidéo.  

Regarder et écouter MP4 « Je fais du sport » et dire  pourquoi cet homme pratique 

les sports ? Lesquels ? 

https://www.youtube.com/watch?v=hrfoKl1nTWg             

8. Jouons un 

peu ! Mots croisés. 

Trouver les mots concernant les sports dans la grille des mots croisés et les écrire. 

Est-ce qu’il y a l’image de ce sport au tableau ? Montrez-la !  

 
 s a u t s p a t i n a g e 

u e q u i t a t i o n y l 

r s n o w b o a r d d m a 

f c y c l i s m e l j n t 

n a t a t i o n c q o a h 

k l u t t e y o h c g s l 

i a v i r o n v e o g t e 

p d n t e b m o c u i i t 

p e r c h e c i s r n q i 

h a n d b a l l j s g u s 

r u g b y x w e h e f e m 

h a l t e r o p h i l i e 

b o x e n p i n g p o n g 

9. Réflexion en 

groupe-classe. 
Faire la conclusion ! Donner  les arguments pour et contre la pratique du sport. 

10. Devoirs à 

expliquer.   

Ecrire un petit exposé ( 10-15 phrases ) « Faut-il pratiquer le sport ? Justifier votre 

opinion.» 

11. Bilan.  Notes et recommandations. 

 

 

 

БІЛЕЦЬКИЙ 

Ігор Васильович, 

учитель предмета «Захист Вітчизни» 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – інформаційно-

технологічний ліцей № 16» Чернігівської міської ради 
 

Педагогічне кредо 

«Учень – це не посудина, яку треба заповнити, 

а факел, який треба запалити» 

 

«Я вважаю, що людина повинна вибирати професію вчителя 

від щирої любові до дітей, бажання і прагнення вчити їх і робити 

цей світ кращим. Звичайно, любов до дітей вимагає колосальної  самовіддачі, але те, що 

вчитель отримує натомість – дитячу прихильність і успіхи у вивченні предмета, – не зрівняти ні 

з чим», – так говорить про своє покликання вчителя Білецький Ігор Васильович, викладач 

предмета «Захист Вітчизни».  

Білецький І.В. – ініціативний, креативний учитель, який перебуває в постійному пошуку 

нових нестандартних рішень. Уроки проводить на високому методичному і науковому рівні, 

використовує сучасні прийоми, методи і засоби навчання; володіє інноваційними освітніми 

технологіями і активно впроваджує їх в освітній процес.  
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Працюючи над науково-методичною проблемою «Використання мультимедіа на уроках 

предмета «Захист Вітчизни», учитель продукує оригінальні, інноваційні ідеї. Результативність 

уроків забезпечує ефективним використанням індивідуальних і групових форм роботи, 

проведенням нестандартних занять, у тому числі уроків – проектів, досліджень, виставок, 

екскурсій. 

Ігор Васильович вважає, що важливими умовами успішності занять з предмета є висока 

дисципліна, організованість, відповідальність учнів та підтримування стосунків між учнями й 

вчителем на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних сил України. Уроки 

предмета «Захист Вітчизни» мають практичну спрямованість, оскільки здійснюється 

психологічна підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни, професійна орієнтація до 

служби у Збройних силах України, забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей у 

надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. 

Його вихованці є постійними призерами Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Молодий, цілеспрямований, з широким світоглядом, завжди відкритий, цікавий 

співрозмовник, Ігор Васильович є яскравим представником генерації творчих, сучасних 

педагогів, які готують майбутніх захисників нашої держави. 

 

План-конспект уроку предмета «Захист Вітчизни» 

у 10 класі 

 

Тема.  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ. 

Мета:  

- навчальна: ознайомити учнів з історією розвитку  та 

класифікацією стрілецької зброї; 

- виховна: виховувати поваги до 

військовослужбовців;  готовність у будь-який час 

захищати свою Батьківщину та її незалежність, 

почуття патріотизму, усвідомлення себе як частини великої нації; 

- розвивальна: розвивати практичне та логічне  мислення, навички групової  та 

індивідуальної самоорганізації, спостережливість, уміння чітко формулювати свої 

думки; 

- практично-корисна: засвоєння вмінь виконання стройових прийомів 

військовослужбовцем, засвоєння правил поводження зі стрілецькою зброєю. 

Міжпредметні зв’язки: технології, фізика, хімія, історія, ОБЖ. 

Навчальні питання 

1. Історія розвитку стрілецької зброї. 

2. Класифікація стрілецької зброї. 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, стройовий статут, навчальна 

програма, настанова зі стрілецької справи, підручник «Захист Вітчизни 10 клас», навчальні 

плакати, навчальна зброя, роздатковий матеріал, таблиці. 

Тип уроку: комбінований 

Час: 45хв. 

Місце:  кабінет предмета «Захист Вітчизни». 

Методи роботи : розповідь, опитування, бесіда, пояснення, демонстрація. 

Орієнтовний план проведення уроку  

І. Організаційна частина (5 хв).  

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (2хв). 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв). 
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IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1хв).  

V. Теоретична частина, вивчення нового матеріалу (32 хв). 

VI. Підсумок уроку (3 хв). 

Хід уроку 

І. Організаційна частина ( 5 хв) 

1. Шикування учнів, прийом рапорту від командира відділення, привітання. 

2. Перевірка зовнішнього вигляду та готовності до занять. 

3. Виконання державного гімну. 

4. Стройове тренування. Виконання команд: «Вільно», «Розійдись», «Шикуйсь», 

«Рівняйсь», «Струнко», «Право-Руч», «Ліво-Руч», «Кру-Гом», «На місці кроком-Руш». 

(3-4 команди)  

5.  Перевірка якості засвоєння попереднього матеріалу.  

Усне опитування: 

- назвіть основні завдання ЗСУ; 

- назвіть основні нормативно правові акти  стосовно ЗСУ. 

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів  

Метод опитування: 

- Яка основна мета військовослужбовця ЗСУ?   

- Які засоби можна використовувати для досягнення перемоги в бою? (Всі наявні 

засоби та озброєння окрім заборонених міжнародним гуманітарним правом) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. (Метод розповіді) 

Для виконання покладених на військовослужбовця бойових завдань необхідно знати не 

тільки ТТХ  особистої зброї, а також зброї противника та союзників, засобів та методів 

використання та захисту від неї. Розуміти принцип дії стрілецької зброї. В цьому допоможе 

розібратися знання з історії розвитку та класиффікації зброї. 

 

IV. Повідомлення теми, мети, порядку проведення уроку 

V. Теоретична частина, вивчення нового матеріалу 

1. Правила безпечного поводження зі зброєю.  (Метод розповіді) 

 Нікому не передавайте свою зброю. 

 Під час тренувань ніколи не залишайте свою зброю. 

 Завжди поводьтеся зі зброєю так нібито вона заряджена. 

 Ніколи не направляйте зброю на предмет або на істоту, яку не збираєтеся знищити. 

 Не тримайте палець на спусковому гачку без потреби. Палець на спусковий гачок 

кладеться лише після того, як ви прийняли рішення здійснити постріл і зайняли 

положення для стрільби. Після закінчення стрільби палець з гачка прибирається. 

 Зброя знімається з запобіжника лише на вогневому рубежі після прийняття рішення про 

початок стрільби. 

2. Історія розвитку стрілецької зброї.  (Метод бесіди) 

1. Розповідь про використання метальної зброї в середньовіччі. 

2. Показ відео про сучасну українську зброю. 

3. Класифікація стрілецької зброї 

4. Бойові властивості стрілецької зброї (розповідь, демонстрування, пояснення) 

VI. Підсумок уроку 

Рефлексія  

• Про що ви дізнались на уроці? 

• Які є види класифікації зброї? 

• Які основні бойові властивості зброї ? 

Повідомлення домашнього завдання. 
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Творчий учитель – обдаровані діти 

 

Вошкіна І.А., 

завідувач відділу роботи з обдарованими учнями Чернігівського ОІППО  імені К.Д. Ушинського 

 

ПРО ПІДСУМКИ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  ОБЛАСТІ У 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ЗМАГАННЯХ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  
        

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток,  виховання і соціалізація 

особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має право 

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності. 

Одним із напрямків реалізації творчих здібностей учнів є залучення їх до всеукраїнських 

та міжнародних інтелектуальних змагань. 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України учні Чернігівщини 

залучаються до різних інтелектуальних змагань. Найбільш значущими є всеукраїнські учнівські 

олімпіади з навчальних предметів, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика. 

У 2018-2019 навчальному році 61 переможець здобув 67 дипломів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, із яких – 62 дипломи вибороли учні, 5 – студенти закладів фахової 

передвищої та вищої освіти. 

Переможці всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів здобули 

31 диплом, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України – 21 диплом, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка – 13 (8 учнів закладів загальної середньої освіти та 

5 студентів закладів вищої освіти області), Всеукраїнського конкурсу учнівської  творчості – 2. 

Від 12 січня до 16 лютого 2019 року в м. Чернігові було проведено обласний етап 

всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. В обласному етапі олімпіад узяли 

участь 1746 учнів (52,7% від кількості, визначеної за рейтингом: 3316 учасників). Цьогоріч 

кількість учнівських команд збільшилася до 54 за рахунок участі представників об’єднаних 

територіальних громад. (У минулому навчальному році в змаганнях брала участь 41 команда). 

Учасниками змагання стали команди учнів: 28 об’єднаних територіальних громад, 20 районів, 

4 міст, 2 ліцеїв обласного підпорядкування. Кількість учасників ІІІ етапу олімпіад із  28 

об’єднаних територіальних громад області складала   738  школярів  7-11 класів.  

За рішенням журі, переможцями ІІІ етапу олімпіад було визначено 708 учасників (40,5 % 

від загальної кількості), які отримали 64  дипломи І ступеня, 215 – ІІ ступеня та 429 – 

ІІІ ступеня. Серед них: 199 (28,1%) учасників із міських шкіл та шкіл районних центрів, 150 

(21,2 %) – із шкіл сільської місцевості й об’єднаних територіальних громад. Більшість 

переможців – 359 (50,7 %) становлять представники гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих 

шкіл області. 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

37 

Із 31 переможця фінального етапу олімпіад 26 (83,9 %) дипломів здобули школярі 

гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл області; здобувачі освіти міських шкіл отримали 

2 ( 6,5 %) дипломи. Три дипломи переможців (9,7 %) фінального етапу олімпіад вибороли 

здобувачі освіти із шкіл сільської місцевості. 

Серед команд об’єднаних територіальних громад найбільшу кількість дипломів вибороли 

здобувачі освіти Бахмацького/Батуринської (29), Ріпкинського/Любецької (27), Менської (24), 

Чернігівського/Олишівської (20), Корюківської (19), Коропської (18), Малодівицької (16) 

об’єднаних територіальних громад. Команда Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 

обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради виборола  25 дипломів переможців. 

За результатами III етапу олімпіад та відбірково-тренувальних зборів було сформовано 

команду в складі 79 учнів, які представили область на IV етапі всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів.                      

У фінальному етапі змагання учасники вибороли 31 диплом, що становить 39,2 % від 

загальної кількості, а саме: дипломами І ст. нагороджено 2 учні, II ст. – 12 учнів, III ст. – 

17 учнів. 

Кращі результати показали команди з французької, англійської мов та біології. Дипломи 

І ступеня вибороли учні команд із української мови та літератури, англійської мови.  

Лідерами інтелектуальних змагань серед закладів загальної середньої освіти у IV етапі є: 

спеціалізована загальноосвітня середня школа № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов 

м. Чернігова (8 дипломів переможців), загальноосвітня спеціалізована школа І – III ступенів 

фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова (4 дипломи переможців), Прилуцька гімназія 

№ 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна (3 дипломи переможців).  

Із числа учасників IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

12 учнів мають дипломи переможців уже декілька років поспіль, а саме – п’ять років 

переможцями стає  Шаповаленко Ольга, учениця 11 класу Стольненського закладу загальної 

середньої освіти І – III ступенів Менської міської ради Менського району (олімпіада з біології).  

Чотири роки поспіль дипломи переможців виборюють: Дорошенко Анастасія, учениця 11 класу 

Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради 

(олімпіада з української мови та літератури); Кузьменко Альона, учениця 11 класу 

Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради (олімпіада з географії). Два роки 

поспіль – Міщенко Анна, учениця 9 класу Коропської загальноосвітньої школи I–III ступенів 

імені Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради (олімпіада з української мови та літератури); 

Сущева Валерія, учениця 10 та  Кузіна Єлизавета, учениця 11 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова 

(олімпіада з англійської мови); Петренко Олександра, учениця 10 класу та Гірченко Дарина, 

учениця 11 класу спеціалізованої середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних 

мов м. Чернігова (олімпіада з французької мови); Дзюгал Ольга, учениця 10 класу 

Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді (у 2017, 

2019 роках, олімпіада з географії); Клязника Дмитро, учень 9 класу Прилуцької гімназії № 1 

ім. Георгія Вороного (олімпіада з хімії); Городна Ольга, учениця 10 класу Чернігівського ліцею 

№ 22 Чернігівської міської ради (олімпіада з німецької мови); Бахмат Роман, учень 10 класу 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 I–III ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов м. Чернігова (олімпіада з економіки).  

Водночас недоліки в підготовці учнів до II та III етапів олімпіад позначилися на 

результатах IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Не вибороли дипломів переможців 

учасники IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології, математики, історії та 

правознавства.  

Із метою розвитку дослідницької, пошукової роботи школярів, створення умов для 

формування високоінтелектуального потенціалу обдарованої учнівської молоді учні області 
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залучались до участі у  І – ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному році.  

Із 04 по 24 лютого було проведено II (обласний) етап змагання, на якому було 

представлено 280 робіт переможців І етапу із закладів загальної середньої освіти 12 районів, 

24 об’єднаних територіальних громад області, міст Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгорода-

Сіверського, державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище 

професійне училище лісового господарства», обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської 

обласної ради. Семеро конкурсантів подали роботи в 2 секції. 

Під час конкурсу-захисту учасники презентували свої роботи в 56 наукових секціях. За 

рішенням журі конкурсу-захисту представлено до відзначення дипломом І ступеня 38 

конкурсантів, дипломом II ступеня – 56 конкурсантів, дипломом III ступеня – 61 конкурсант.  

За результатами участі в обласному етапі змагання 44 переможці, які представили 

47 робіт, стали учасниками ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН та здобули 21 диплом переможців фінального етапу змагання, що складає  47,7 % 

від загальної кількості учасників (із них І ст. – 2 дипломи, ІІ ст. – 6 дипломів, ІІІ ст. – 

13 дипломів).  

Учні області стали учасниками ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Перемогу в обласному етапі 

конкурсу вибороли 36 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів фахової передвищої та вищої освіти. 

За результатами фінального етапу конкурсу дипломи переможців вибороли 13 учнів та 

студентів, із них: 8 учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, 2 студенти закладів 

фахової передвищої освіти та 3 студенти закладів вищої освіти (дипломів ІІ ступеня – 3, 

дипломів ІІІ ступеня – 10). Четверо переможців конкурсу здобувають дипломи декілька років 

поспіль. 

Із метою активізації патріотичного виховання учнівської молоді, збереження і розвитку 

інтелектуального потенціалу України, державної підтримки талановитої молоді та творчої праці 

вчителів відбувся обласний етап XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. На 

розгляд журі обласного етапу надійшло 48 робіт у номінації «Література» та 29 робіт у 

номінації «Історія України і державотворення». Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України переможцями в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» 

стали 2 переможці (по 1 у кожній номінації): Василенко Дар’я, учениця 9 класу Чернігівського 

колегіуму № 11, Шабел Антон, учень 8 класу Городищенської загальноосвітньої школи I– II 

ступенів Менської районної ради. 

Цьогоріч подвійні нагороди здобули 6 учасників змагань: 

1. Попова Софія, учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 

з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова, за перемогу у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з французької мови, диплом ІІ ступеня; за перемогу у III етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН у секції «Французька мова», диплом ІІ ступеня; 

2. Дзюгал Ольга, учениця 10 класу Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 

обдарованої сільської молоді, за перемогу у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії, 

диплом ІІІ ступеня; за перемогу у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у секції 

«Географія та ландшафтознавство», диплом ІІ ступеня; 

3. Штопко Михайло, учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи 

№ 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова, за перемогу у Всеукраїнській 

учнівській олімпіаді з біології, диплом ІІ ступеня; за перемогу у III етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН у секції «Загальна біологія», диплом ІІІ ступеня; 

4. Кузіна Єлизавета, учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи 

№ 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова, за перемогу у Всеукраїнській 
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учнівській олімпіаді з англійської мови, диплом ІІ ступеня; за перемогу у III етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у секції «Англійська мова», диплом І ступеня;  

5. Нагорна Марія, учениця 11 класу Сновської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 1, за перемогу у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у секціях: «Соціологія», 

диплом ІІІ ступеня; «Археологія», диплом ІІІ ступеня; 

6. Черняк Єлизавета, учениця 11 класу Чернігівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 29 Чернігівської міської ради, за перемогу у III етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту МАН у секціях: «Медицина», диплом ІІ ступеня; «Охорона довкілля та раціональне 

природокористування», диплом ІІІ ступеня. 

Результати досягнень здобувачів освіти переконливо доводять необхідність проведення 

системної роботи із підготовки учнів до інтелектуальних змагань, ефективного використання та 

збільшення годин варіативної частини робочих планів на вивчення навчальних предметів, із 

яких проводяться змагання. 

Із метою покращення результативності виступу команд здобувачів освіти у 

всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних змаганнях методистами відділів та 

викладачами кафедр Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського забезпечується науково-методичний супровід підвищення фахового 

рівня вчителів, впровадження інноваційних форм і методів навчання. Організовано проведення 

вебінарів з метою підготовки учнів до ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів; продовжено роботу консультаційного пункту (очно-заочної форми) за 

напрямом «Підготовка учнів до всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних змагань»; 

обласної інтернет-школи для обдарованих школярів «Юний програміст» та обласної очно-

заочної школи «Юний математик»; щорічно проводяться відбірково-тренувальні збори із 

підготовки учнів до ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 

року», відповідних щорічних наказів Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації продовжується практика проведення літніх шкіл з іноземних мов, тематичних та 

профільних змін із навчальних предметів для обдарованих школярів у оздоровчо-

відпочинкових закладах. 

15 травня 2019 року відбулась зустріч переможців IV етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка у 2018 – 2019 н.р. із керівництвом області. За високі досягнення 

здобувачі освіти були відзначені грошовими винагородами та цінними подарунками. 

У підготовці школярів до фінальних етапів всеукраїнських і міжнародних 

інтелектуальних змагань активну участь беруть їх наставники. А саме, учителі закладів 

загальної середньої освіти: з української мови та літератури – Бойко Наталія Василівна, Лоза 

Наталія Вікторівна (Прилуцька гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької 

міської ради); Кучук Надія Григорівна (Коропська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені 

Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради); з іноземних мов – Дементова Руслана Борисівна, 

Сахно Оксана Вячеславівна, Шелест Ольга Олександрівна, Макогон Ярослава Миколаївна 

(спеціалізована загальноосвітня середня школа № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов 

м. Чернігова); Бичек Наталія Петрівна (Чернігівська гімназія № 31 гуманітарно-естетичного 

профілю Чернігівської міської ради); із біології – Дубовець Наталія Іванівна (Новгород-

Сіверська гімназія № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради), Шаповаленко 

Олена Володимирівна (Стольненський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 

Менської міської ради Менського району); із інформатики та інформаційних технологій – 

Коваленко Оксана Іванівна (спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступенів з 
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поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова); із трудового навчання – Дротянко 

Наталія Вікторівна (Прилуцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 6 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської ради); із фізики – Рожик Сергій 

Васильович (ліцей № 15 м. Чернігова); із економіки – Лобода Олена Михайлівна 

(спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних 

мов м. Чернігова); із географії – Тригубенко Ольга Олександрівна (Чернігівський колегіум 

№ 11 Чернігівської міської ради); із історії – Єрмоленко Алла Олександрівна (Сновська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Сновської міської ради Сновського району).  

Викладачі та науковці закладів вищої освіти, які готують школярів до інтелектуальних 

змагань: Горошко Юрій Васильович, Грузнова Світлана Вікторівна, Карпенко Юрій 

Олександрович, Курмакова Ірина Миколаївна, Мехед Ольга Борисівна, Потоцька Світлана 

Олександрівна, Третяк Олександр Петрович (Національний педагогічний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка); Городній Олексій Миколайович, Мехед 

Дмитро Борисович, Пузирний В’ячеслав Феодосійович (Чернігівський національний 

технологічний університет); Бойко Надія Іванівна, Гавій Валентина Миколаївна (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя); Лось Валерій Михайлович (Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), 

Баран Ганна Василівна, Мокрогуз Олександр Петрович, Покришень Дмитро Анатолійович 

(Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського). 
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Експериментальна робота в закладах освіти 

Мокрогуз О. П., 

завкафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського ОІППО  імені К.Д. Ушинського, доцент,  

кандидат педагогічних наук 
 

УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ  

В НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ  
(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 2017-2019 РОКИ) 

 

Ефективна система медіаосвіти в сучасних умовах стає 

фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації 

громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, підґрунтям всебічної 

підготовки молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формування в громадян медіаінформаційної грамотності відповідно до їхніх вікових, 

індивідуальних та інших особливостей (Концепція впровадження медіаосвіти в Україні).  
Нагадаємо, що важливість медіаосвіти 

зафіксована не тільки в Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні (Схвалено 

президією  Національної  академії  

педагогічних  наук України 21 квітня 2016 

року), а й у Концепції «Нової української 

школи», затвердженою рішенням Колегії МОН 

27 жовтня 2016 р., де значиться шоста за 

списком, але не остання за значимістю 

компетентностей НУШ – «Інформаційна й 

медіа-грамотність, основи програмування, 

алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, 

навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. 

Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо)».   

В означеній темі Чернігівській ОІППО ім. К.Д. Ушинського стає флагманом 

упровадження медіаосвіти в Україні. 

На інституційному рівні впровадження медіаосвіти здійснюється через державні освітні 

структури. Так, у жовтні 2017 року МОН України затвердила навчальну програму для учнів 8 

(9) класів «Основи медіаграмотності» (пропедевтичний курс), за якою в Україні навчаються 

учні не тільки 8 (9) класів. Також у затвердженій у 2017 році навчальній програмі з 

«Громадянської освіти» для 10 класу є розділ, присвячений медіаосвіті (12 навчальних годин з 

70). Одним з авторів вищеназваних програм є О.П.Мокрогуз. 

У 2017-2018 н.р. було розпочато Всеукраїнський експеримент «Стандартизація 

наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику» на базі навчальних закладів України на 2017-2022 рр. (наказ МОН 

України № 1199 від 18.08.2017).  

Чернігівську область представляють  
1. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д.Ушинського. 

2. Козелецька гімназія №1 Козелецької селищної ради. 
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3. Чернігівський колегіум №11. 

4. Інформаційно-технологічний ліцей №16 Чернігівської міської ради. 

5. Лосинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Лосинівської селищної ради.  

На початку навчального 2017-2018 року в інституті була відкрита аудиторія медійної та 

інформаційної грамотності. Назва випливає з концепції ЮНЕСКО «Медійна та інформаційна 

грамотність: програма навчання педагогів», яка з’явилась у 2012 році. 

Метою створення аудиторії стало прагнення пропагувати ідеї медіаграмотності серед 

учителів, які проходять курси підвищення кваліфікації, з допомогою візуальних засобів, 

створити центр медіаосвіти в Чернігівській області, як зразок для наслідування в освітніх 

закладах. 

Стенди кабінету носять як теоретичну, так і практичну складові: 

1. Медійна та інформаційна грамотність як освітні категорії. 

2. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. 

3. Медіаосвітні теорії. 

4. Види медіа. 

5. Правила медійної та 

інформаційної грамотності. 

6. Вплив медіа на 

розвиток особистості. 

7. Ключові питання 

для аналізу медіа меседжів. 

8. Шляхи формування 

критичного мислення. 

9. Професійні 

стандарти медіа. 

10. Рівні реалізації 

медіа. 

11. Інформаційно-

пропагандистські та 

психологічні війни. 

12. Медіаосвіта в 

Чернігівській області. 

 

Протягом 2017-2019 років 

до 1300 вчителів Чернігівської 

області ознайомилися з основами 

медіаграмотності на курсах 

підвищення кваліфікації (1-2 

лекції в 70% груп слухачів курсів). 

19 вересня 2018 року на 

базі Чернігівського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського для вчителів 

історії, які перебувають на курсах 

підвищення кваліфікації, та 

вчителів м. Чернігова відбувся 

одноденний семінар-тренінг  

«Медіаосвіта та медіа-

інформаційна грамотність 

сучасного вчителя Нової 
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української школи».  
Для 34 вчителів, які почали викладати «Громадянську освіту» в навчальних закладах 

міст Чернігова, Ніжина, Корюківки, 8 листопада 2018 року спільно з АУП був проведений 

семінар-тренінг «Курс «Громадянської освіти» як фактор становлення нової української 

школи». Основна увага була звернута на формування критичного мислення на прикладі 

окремих розділів курсу, зокрема, розділу 5 «Світ інформації та мас-медіа». 

Кабінет був презентований під час наради керівників освіти області в січні 2018 року за 

участю заступника Міністра освіти і науки П.Хобзея, семінару методичних служб області 

(березень 2018 року) та директорів навчальних закладів Ніжинської ОТГ (квітень 2018 року). 

15 березня 2018 року з системою медіаосвітньої роботи і місцем аудиторії в цій системі 

ознайомився директор міжнародної неурядової організації «Internews Нетворк, Інк» Вейн Шарп. 

Також був створений відеосюжет про викладання медіаосвіти в навчальних закладах 

м. Чернігова, який розміщений на сайті «Internews Нетворк, Інк» та представлений на шостій 

міжнародній конференції з медіаосвіти «Національна розмова: розвиток медіаграмотності в 

Україні», яка відбулась 20-21 квітня 2018 року.  

Щороку в 2-3 районах області проводяться семінари з медіаосвіти для місцевих учителів. 

Останнім прикладом є семінар для заступників директорів із виховної роботи загальноосвітніх 

та спеціальних закладів освіти інтернатного типу, навчально-реабілітаційних центрів, який 

відбувся 10 січня 2019 року в інституті з проблеми «Медіаосвіта в Новій українській школі». 

Результатом систематичної роботи стало те, що значна кількість учителів заявила про бажання 

пройти курси підвищення кваліфікації саме з основ медіаграмотності в 2019-2020 н.р., про що 

свідчать замовлення від освітян області, надіслані в минулому році.  

Зазначимо, що багаторічна медіаосвітня діяльність інституту призвела до зростання 

показників запровадження курсів медіаграмотності в навчальних закладах області. 

Запроваджено медіаосвітні курси в 
Чернігівській області

3

8

14 15

2012-2013 
н.р.

2016-2017 
н.р.

2017-2018 
н.р.

2018-2019 
н.р.

Адміністративні одиниці

  

Запроваджено медіаосвітні курси в 
Чернігівській області

5

28 32
43

2012-2013 
н.р.

2016-2017 
н.р.

2017-2018 
н.р.

2018-2019 
н.р.

Кількість класів

 
В області протягом 2012-2019 рр. запроваджено наступні медіаосвітні курси, 

факультативи, гуртки : 

• «Основи медіаграмотності». 

• «Сходинки до медіаграмотності» (початкові класи). 

• «Медіакультура особистості». 

• «Медіаграмотність». 

• «Медіаосвіта та медіаграмотність». 

• «Основи журналістики». 

• «Школа журналістики». 

• «Медіаосвіта». 

1-2 лютого 2018 року в Американському Домі відбулось урочисте відкриття проекту 

«ВИВЧАЙ ТА РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ» за офіційної підтримки 

Міністерства освіти і науки України, Посольства США в Україні та Посольства Великобританії 

в Україні. Під час відкриття Лілія Гриневич зазначила: «Україна опинилась у центрі багатьох 
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викликів. На нас та наших дітей 

виливається море інформації. І ми з 

вами не можемо захистити їх від 

неправдивої інформації. Ситуація 

стає ще складнішою, враховуючи той 

факт, що ми живемо в умовах 

гібридної війни. І для виживання 

держави дуже важливо, щоб 

громадяни України розуміли та 

вміли критично мислити».  

Метою проекту було 

розроблення матеріалів для 

інтеграції навичок критичного 

мислення та медіаграмотності в 

декілька предметів середньої школи 

(історії, української мови і 

літератури у 8 класі, мистецтва у 9 класі ) та створення методологічної платформи (плани 

уроків, мультимедійні матеріали, що доповнюють предметні підручники тощо), посібника для 

вчителів та учнів цих шкільних предметів. Регіональним координатором проекту є 

Мокрогуз О.П. 

Здійснення 1 етапу проекту відбувалося в містах Дніпро (13 шкіл), Маріуполь (13 шкіл), 

Тернопіль (12 шкіл), Чернігів (12 шкіл), разом – 50 шкіл. На сьогодні до проекту залучено ще 

100 шкіл з 10 областей. 

10 вересня 2018 року на каналі «UA: Чернігів» у програмі «Тема дня» відбулась розмова 

«Критичне мислення та медіаграмотність. Як цьому навчатимуть у школах?» щодо проекту 

«Вивчай та розрізняй», який здійснюється IREX (Рада міжнародних наукових досліджень 

та обмінів) спільно з Академією української преси та StopFake за підтримки Міністерства 

освіти і науки України, Посольств США та Великої Британії в Україні.  
Участь у передачі взяли: Скорко Олена Анатоліївна, директор Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Чернігівської міської ради та Мокрогуз Олександр 

Петрович, завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 

Покликання на програму: http://newsvideo.su/video/9323727 

https://www.youtube.com/watch?v=7lXUvzOIF6I 

 

9-11 грудня 2018 року в Чернігові відбувся семінар-консультація для вчителів – 

учасників проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Протягом цих днів учителі 

12 шкіл міста Чернігова, які викладають курси «Мистецтво» (9 кл.), «Українська мова і 

література» (8 кл.), «Історія України» та «Всесвітня історія» (8 кл.) визначали результати 

впровадження медіаосвіти на своїх уроках у першому семестрі 2018-2019 н.р., ділилися 

досвідом формування медіаграмотності в учнів. Педагоги в тренінговій формі, за участі 

представника МБФ «Академія української преси», доктора педагогічних наук Т.В. Іванової, 

навчались психолого-педагогічним особливостям формування критичного мислення, відповіді 

викликам, що поставила нова українська школа перед освітянами. 

Досвід Чернігівського ОІППО вивчається іншими областями. Так, 21-24 червня 

2018 року Академія української преси в партнерстві з Волинським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти провела Чотирнадцяту Літню школу медіаосвіти та 

медіаграмотності. Учасниками Школи стали 20 представників кафедр менеджменту освіти 

Волинського ОІППО, Рівненського ОІППО та Хмельницького ОІППО. Програма Школи була 

побудована виключно на практичному досвіді викладання та упровадження медіаосвіти, 

зокрема, у Чернігівській області. 

http://newsvideo.su/video/9323727
https://www.youtube.com/watch?v=7lXUvzOIF6I
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Продовженням став 

семінар-тренінг для 

методистів районних, 

міських методичних 

кабінетів, керівників 

методоб’єднань учителів 

суспільних предметів 

Рівненської області 

«Медіаграмотність у 

«Новій українській 

школі», який відбувся в 

Рівненському обласному 

інституті післядипломної 

педагогічної освіти 22 

листопада 2018 року. 

Співорганізаторами 

заходу виступили 

Академія української 

преси, Всеукраїнська 

асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» та Чернігівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Ставилась мета 

ознайомити учасників із засадами державної політики у сфері впровадження медіаосвіти і 

медіаграмотності, визначити особливості впровадження медіаосвіти в освітній процес 

інтегрованого курсу «Громадянська освіта» (10 клас), формувати компетентності щодо 

використання практичних інструментів медіаграмотності та медіаосвіти. 

Подібний семінар відбувся також для вчителів м. Одеси восени 2018 року. 

Поширення медіаосвітніх ідей, лише за останній 2018 рік, здійснювалося через 

багаточисельні і різноманітні публікації в науково-методичному збірнику ЧОІППО «Філософія 

освіти і педагогіка», окремі методичні рекомендації (Мокрогуз О.П. «Медіаосвіта для тих, чиї 

діти і онуки пішли в школу», Коропатник М.М. «Інформаційно-цифрова компетентність – одна 

із ключових компетентностей «Нової української школи». Теоретико-практичні орієнтири для 

медіапедагога», Коропатник М.М. «Проблеми формування медіаобізнаності населення України 

щодо подій в Криму і на Донбасі в контексті інформаційно-пропагандистської агресії»), фахові 

всеукраїнські видання.  

 

Додамо, що декілька методичних посібників для вчителів з медіаосвіти, де співавтором є 

Мокрогуз О.П., проходять процедуру отримання грифу МОН України в ІМЗО. 

1. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: Посібник для 

вчителя / Т. Бакка, О. Бурім, О. Волошенюк, Р. Євтушенко, Т. Мелещенко, О. Мокрогуз; За ред. 

В. Іванова, О. Волошенюк.  

2. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / Бакка 

Тамара, Волошенюк Оксана, Гуменюк Людмила, Євтушенко Раїса, Мелещенко Тетяна, 

Мокрогуз Олександр / За ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О.Мокрогуза. 

3. Основи медіаграмотності 8 (9) клас: Навчально-методичний посібник для вчителя. 

Плани-конспекти уроків / О.В. Волошенюк, Г.А. Дегтярьова, П.О. Коваленко, О.П.Мокрогуз, за 

ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк, О.П. Мокрогуза. 
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Лавріненко Л. І., 

доцент кафедри педагогіки та психології Чернігівського ОІППО  

імені К. Д. Ушинського, кандидат історичних наук 
 

ДУХОВНІ СКАРБИ ШКОЛИ-РОДИНИ 
(З досвіду експериментальної роботи) 

 
“Справжньою школою виховання щедрості,  

душевності і чуйності є сім'я: ставлення до 

матері, батька, дідуся, бабусі, братів, 

сестер є випробуванням людяності” 

                                            В. Сухомлинський 
 

У всі часи функціонування української національної школи родинному вихованню 

приділялася велика увага. В Україні родинне виховання має глибоке історичне коріння, 

оскільки його досвід накопичувався з давніх-давен. У вітчизняній педагогічній науці 

багатоаспектність родинного виховання знаходимо в працях відомих педагогів, серед яких 

виокремимо К. Ушинського, С. Русову, В. Сухомлинського, О. Захаренка. Значну увагу 

родинній педагогіці надавав доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 

М. Стельмахович. 

Про сім’ю, як першого і найважливішого чинника виховання, про педагогічні умови на 

рівні родини із урахуванням рівня вихованості самих батьків, ступінь їх готовності до 

виховання власних дітей, спосіб родинного життя, традиції, проектування життє- і 

самотворення кожного члена родини, а також особисті якості, світоглядні позиції, життєвий 

досвід і можливості самореалізації йдеться в Основних орієнтирах виховання школярів. 

“Концепція національного виховання дітей і молоді” теж надає пріоритетну роль саме 

родинному вихованню, яке розглядає як  “…природне, провідне виховання; батьки – головні 

вихователі протягом усього життя дитини”. 

У Дігтярівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверського району 

родинному вихованню в освітньому процесі приділяється велика увага. З 2004 року навчальний 

заклад є опорним у районі з родинного виховання. А з 2014 року проводилась 

експериментальна робота регіонального рівня за темою “Проектування моделі школи-родини 

“Від роду до роду” як соціокультурного центру села”. 

Наукове керівництво здійснювала Л. Лавріненко, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Ушинського. 

Актуальність теми експериментальної роботи зумовлена оновленням змісту освітнього 

процесу та залученням батьків і громадськості до участі в його організації, переорієнтацією в 

методичній роботі з педагогічними кадрами, удосконаленням форм і методів виховання дітей 

завдяки впровадженню інноваційних технологій. 

Мета дослідження полягала у: 

- проектуванні такої моделі школи-родини, яка б встановила партнерські стосунки між 

учителями, учнями, їх батьками та громадськістю села, забезпечувала б найкращі умови для 

виховання та навчання дітей у навчально-виховному комплексі та вдома, всебічному розвитку 

дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і 

фізичних здібностей;  

- реалізації концепції української національної “школи-родини”, відродженні національної 

культури, мови, традицій; виховання здорової, творчої, компетентної особистості, громадянина 

України, носія національних цінностей, загальнолюдських, наукових, релігійних надбань, який 

живе в гармонії з природою, сам із собою, уміє самовизначитися та самореалізуватися і складе з 

часом національну еліту нашого народу.  
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Завдання дослідження: 

- розробити та експериментально перевірити ефективність моделі школи-родини “Від 

роду до роду” як соціокультурного центру села; 

- створити соціальне середовище, яке б найкраще сприяло вихованню національно 

свідомих громадян України (зміна структури самоврядування, внутрішніх і зовнішніх зв'язків, 

стилю викладання та навчання, змісту й методів, що використовуються для встановлення 

активної взаємодії із соціальним середовищем); 

- визначити ефективність упроваджених технологій і методів родинного виховання та 

узагальнити отримані результати в публікаціях; 

- розробити методичні рекомендації з родинного виховання. 

Дослідження здійснювалося протягом 2014-2018 років у чотири етапи: підготовчий, 

діагностично-концептуальний, формувальний, узагальнюючий. 

Експериментальна робота носила системний характер і охоплювала всі підсистеми 

діяльності закладу освіти. 

Протягом підготовчого етапу: 

- вивчено теоретичні засади дослідження; 

- вивчено нормативно-правове забезпечення експерименту; 

- проведено методичну підготовку педагогів до здійснення експериментальної роботи; 

- створені відповідні концептуальна, методологічна та методична бази для опрацювання 

питання ефективного проведення експериментальної роботи; 

- розроблена програма експериментальної роботи “Проектування моделі школи-родини 

“Від роду до роду” як соціокультурного центру села”; 

- проведено вхідний моніторинг “Рівень готовності педагогів, батьків та дітей до участі в 

експерименті”. 

Теоретико-методологічна основа експерименту ґрунтувалась на ідеях К.Ушинського, 

С.Русової, В.Сухомлинського, родинній педагогіці М.Стельмаховича, філософських ідеях 

взаємозв'язку культури, навчання та виховання; глобалізації суспільного життя, теорії пізнання 

про єдність діяльності, свідомості й самосвідомості особистості; принципах гуманістичної 

моралі; ідеях взаємозалежності національних і загальнолюдських цінностей, особистісних 

надбань. 

Особливість роботи колективу навчально-виховного комплексу в умовах проекту – 

попереднє глибоке дослідження з наступним аналізом. 

З початком експериментальної роботи було сформовано творчу групу, яка стала носієм 

інноваційних педагогічних ідей у навчально-виховному комплексі, дієвою ланкою управління 

експериментом, яка продовжила свою роботу на всіх етапах. 

Протягом діагностично-концептуального етапу в НВК проведено ряд діагностичних 

досліджень. Здійснено аналіз та корекцію кадрових, організаційних, науково-методичних, 

інформаційних, матеріально-технічних умов експерименту. Визначено прогнози 

експериментальної роботи.  

Розпочалась апробація програми “Проектування моделі школи-родини “Від роду до 

роду” як соціокультурного центру села” . 

Продовжилась робота творчої групи, як носія інноваційних педагогічних ідей та дієвої 

ланки управління експериментом. 

Розроблена варіативна модель школи-родини “Від роду до роду”, що забезпечила 

партнерські стосунки між учителями, учнями, їх батьками та громадськістю села, а разом з цим 

і найкращі умови для виховання та навчання дітей у навчально-виховному комплексі та вдома.  

У ході формувального етапу експериментальної роботи здійснено апробацію створеної 

моделі школи-родини “Від роду до роду” як соціокультурного центру села. Педагогічний 

колектив працював над науково-методичною проблемою “Партнерство школи, батьків і 

громадськості у формуванні креативної особистості та розвитку обдарованої дитини в умовах 

становлення інноваційного суспільства”. 
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Учителі та вихователі навчально-виховного комплексу в ході практичної роботи 

належним чином розкрили педагогічну здатність використовувати інноваційні технології, 

інтегрувати освіту і виховання: школа-сім’я-громадськість-суспільні організації. Різнопланові 

питання щодо проведення експериментальної роботи 28 разів виносилися на розгляд 

педагогічної ради, ради навчально-виховного комплексу, ради опорної школи-родини “Від роду 

до роду”, загальношкільні батьківські збори, загальні збори колективу.  

Були створені й інші тимчасові та постійні творчі групи за напрямами 

експериментальної роботи: “Реалізація програми дослідно-експериментальної роботи”, 

“Розвиток творчих здібностей школярів в умовах школи-родини”, “Розробка моделі школи-

родини”, “Шляхи формування педагогічних стратегій соціалізації особистості на уроках і в 

позаурочний час”. До складу творчих груп входили представники педагогічного колективу, 

учні, їх батьки, громадськість села. 

До дослідницької діяльності залучались й учні навчально-виховного комплексу. Вони 

досліджували свої родини, шкільні династії, встановлювали взаємозв’язок поколінь, свої 

напрацювання систематизували в окремих папках. Допомагали їм у цьому класні керівники та 

батьки. 

У рамках Програми встановлений тісний зв’язок між педагогічним колективом, 

батьками та громадськістю села. Педагогічний колектив запрошує на виховні години, шкільні 

заходи батьків і представників громадськості, залучають їх до організації навчально-виховного 

процесу. Старожили села, носії духовних традицій, передають свій досвід молодшому 

поколінню щодо вивчення та збереження народних і сімейних традицій, звичаїв та обрядів 

свого регіону. Вони вчать писанкарству, особливостям виконання місцевих обрядових пісень, 

танців та інших традицій. Загальношкільними заходами, на яких мами, тата, бабусі й дідусі 

передавали свій досвід, стали: “Писанка мальована, з любов’ю подарована”, “Від матері доні 

добро передам”, “Із бабусиної скрині”, “Світле свято Великодня”, “І на тім рушникові…”, 

“Коса – дівоча краса”, “Свято вареників”. 

Педагоги навчально-виховного комплексу взяли участь у 13 різнопланових заходах 

міжнародного, всеукраїнського, обласного, районного рівнів. Варто відмітити проведену в 

березні 2017 року на базі Дігтярівського навчально-виховного комплексу науково-практичну 

конференцію “Постать Івана Мазепи в національно-державотворчому контексті сучасної 

України”. До конференції було залучено більше 70 учасників з різних куточків Чернігівщини і 

Сумщини, які висвітлили актуальні проблеми мазепознавства в царині історії та літератури, 

обмінялися досвідом та ідеями. 

У травні 2018 року директор Н. О. Чмихун (“Школа-родина у контексті нової української 

школи”), учитель початкових класів Н. М. Петренко (“Використання ігрових технологій 

навчання як один із шляхів реалізації змісту початкової освіти в сучасних умовах”) стали 

учасниками наукової конференції “Другі Ушинські читання: українська освіта і культура в 

історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства”. Їхні матеріали 

надруковані в Міжнародному збірнику науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з 

України та діаспори “Український вимір. Число ХV”. 

З 2015 року на базі навчально-виховного комплексу діє районна творча група “Творча 

співпраця вчителів і батьків у вихованні дітей”. Проведено 4 районні семінари-практикуми для 

різних категорій педагогічних працівників на базі школи:  

- “Умови успішного виховання дітей у родині” (РМО керівників ШМО класних 

керівників, 2015 рік);  

- “Виховна робота як один із аспектів формування ключових компетентностей особистості 

учня” (заступники директорів з виховної роботи, 2015 рік); 

- “Родинне виховання в освітньому процесі” (РМО керівників ШМО класних керівників, 

2018 рік); 

- “Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей” (РМО педагогів-

організаторів, 2018 рік).  



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

49 

А в травні 2016 року на науково-методичній раді районного методичного кабінету 

заслухано звіт про роботу цієї творчої групи.  

Лідирують у районі і рейтингові показники методичної роботи. Класний керівник 

Н. П. Коваленко стала переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу “Класний 

керівник-2015”, свій досвід з теми “Формування творчої особистості, виховання національної 

свідомості учнів засобами родинного виховання” презентувала на обласному етапі. 

У 2018 році 2 вчителі вибороли ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу “Учитель 

року – 2019”. У 2017 році 2 вчителі стали лауреати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2018”. 

Педагогічні працівники свою діяльність презентують на освітніх Інтернет-порталах, 

педагогічній пресі, професійних конкурсах. Так, 7 учителів школи-родини взяли участь у 

форумі педагогічних ідей “УРОК” та отримали відповідний сертифікат про публікацію даних 

матеріалів на сайті WWW. Osvita.ua та журналі “Відкритий урок: розробки, технології, досвід”.  

У науково-методичних журналах видавничої групи “Основа” друкувалися уроки 4-х 

учителів навчально-виховного комплексу. Родинне свято “Ой, роде наш красний” (заступник 

директора з виховної роботи О. П. Якименко) було надруковане в науково-методичному 

журналі “Шкільний бібліотекар”. Стаття “Школа-родина “Від роду до роду” (директор 

Н.О.Чмихун) вийшла в журналі “Вічне слово”. Методологічні засади експерименту було 

висвітлено в статті “Дігтярівський НВК – опорна школа-родина “Від роду до роду” науково-

методичного журналу “Завучу усе для роботи” в 2017 році (директор Н. О. Чмихун). 

У 2017 році матеріали заступника директора з навчально-виховної роботи Л. В. Бодяко 

“Краєзнавча та дослідницька робота в школі: дослідження мовних паралелей “Слова о полку Ігоревім” та 

Новгород-Сіверських говірок” та вчителя початкових класів О. В. Резнікової “Тернистий шлях Миколи 

Скуби” були надруковані в Міжнародному збірнику науково-педагогічних, методичних статей і 

матеріалів з України та діаспори “Український вимір. Число ХІV”.  

У 2017 році вийшли друком методичні рекомендації “Родинне виховання в навчально-

виховному процесі”, які рекомендовано до друку науково-методичною радою Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.  

У ІІІ етапі V обласного конкурсу “Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі” три вчителі отримали дипломи ІІІ ст., один учитель 

– ІІ ст. 

Варто зазначити, що результативність роботи з питання родинного виховання можлива 

лише в тісній співпраці з батьками школярів і дошкільнят. Педагоги навчально-виховного 

комплексу спрямували свою роботу на підвищення педагогічної культури батьків, вивчення та 

узагальнення кращого досвіду сімейного виховання, залучення батьків до участі в житті 

закладу освіти крізь пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи. 

Серед основних форм роботи з батьками виокремимо: загальношкільні батьківські 

збори; індивідуальні бесіди; участь батьків у педагогічних, методичних, виховних заходах; 

відкриті уроки та конференції для батьків. 

Педагогічний колектив налагодив співпрацю з кафедрою педагогіки та психології 

ЧОІППО ім. К. Ушинського, Видавництвом “Основа” м. Харків, науковцями Батуринського 

національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”, сільськими радами 

(7 населених пунктів, 3 сільські ради), будинками культури, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами, підприємцями, Кіровським лісництвом, місцевими істориками-краєзнавцями.  

У ході контрольно-узагальнюючого етапу проводились різноманітні заходи для 

представників району, висвітлювався досвід роботи школи-родини в засобах масової 

інформації, здійснювався порівняльний аналіз вхідної, поточної та вихідної діагностики. 

Результати експериментальної роботи засвідчили, що педагоги успішно впроваджують 

у практику роботи закладу зміст і форми родинного виховання, технології партнерства: 

педагогічний, учнівський і батьківський колективи Дігтярівського навчально-виховного 
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комплексу – щорічні учасники огляду-конкурсу творчих колективів Новгород-Сіверського 

району, районних масових заходів до Державних свят та пам’ятних дат. 

У районі щорічно проводяться краєзнавчі читання, на яких учні презентують дослідницькі 

роботи про рідний край з історичного, краєзнавчого, літературного, екологічного напрямків. Учні 

Дігтярівського навчально-виховного комплексу на Х, ХІІ, ХІІІ, ХІV і ХV краєзнавчих читаннях 

представляли матеріали про визволення с. Дігтярівки; героя нашого часу, мешканця села Дігтярівки, 

учасника АТО С. І. Кроля; Покровську церкву – духовний осередок с. Дігтярівки; історично-

культурне значення села Гірки; Новгород-Сіверщину в 1917 році.  

Протягом останніх 4-х років учнівський колектив навчально-виховного комплексу – 

лідер у районі по кількості здобутих призових місць на ІІ, ІІІ та ІV етапах всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, мовних, літературних і 

творчих конкурсів. Так, у 2014-2015 навчальному році – 24 призові місця, у 2017-2018 

навчальному році – 43. 

Як свідчать результати моніторингових досліджень успішність учнів покращується. 

Кількість учнів з достатнім і високим рівнем зростає. Так, у 2016/2017 навчальному році учнів 

з високим та достатнім рівнем – 31,3 %, у 2017/2018 навчальному році – 32%, у І семестрі 

2018/2019 навчального року – 34,6%. 

За останні 2 роки зменшилася кількість сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та дітей, які були вилучені із сімей з подальшим позбавленням їх батьків 

батьківських прав, що є підтвердженням позитивного родинного виховання, формування 

національної свідомості учнів, батьків школи-родини. Так, у 2015/2016 навчальному році 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, було 9. У 2016/2017 навчальному році – 

6. У 2018/2019 навчальному році – 2 сім’ї. Останні 2 навчальні роки всі діти виховуються у 

своїх сім’ях. 

Результати експериментальної роботи засвідчили, що педагоги з батьками та громадськістю не 

тільки проводять спільні заходи, свята, а й вирішують досить серйозні проблеми. Однією з таких багато 

років поспіль був неякісний підвіз учнів та вчителів. У навчально-виховному комплексі навчаються і 

виховуються діти із 7 населених пунктів (із трьох сільських рад). Із 20 членів педагогічного колективу 

лише 5 – місцеві, решта підвозяться із інших населених пунктів, у тому числі й з м. Новгород-Сіверська. 

Один старий автобус не міг своєчасно підвезти учнів та вчителів до школи із двох різних маршрутів. 

Питання щодо якісного підвозу учнів усі разом піднімали протягом кількох років і в травні 2015 року 

Дігтярівському навчально-виховному комплексу було подаровано новий шкільний автобус.  

У 2017 році порушили питання щодо капітального ремонту дороги автобусного маршруту і 

восени 2018 року частину цього маршруту було відремонтовано. 

Результати експериментальної роботи засвідчили, що:  

- школа стала соціокультурним центром села; 

- реалізовано право вчителів, учнів, батьків на участь в управлінні школою; 

- створено сприятливі умови для адаптації дітей до сучасних життєвих вимог, для розвитку 

творчості учнів і вчителів; 

- більш тісною стала співпраця між педагогічним колективом, батьками, громадськістю та 

іншими організаціями; 

- підвищився рейтинг навчально-виховного комплексу; 

- покращилася учнівська та педагогічна результативність у творчих конкурсах, змаганнях, 

учнівських олімпіадах різного рівня; 

- відбулось професійне зростання педагогів. 

Результативність експериментальної роботи показала, що колектив Дігтярівського навчально-

виховного комплексу вдало обрав напрям роботи як школи-родини і технологію партнерства та 

неодмінно буде продовжувати використовувати аспекти родинного виховання у своїй діяльності. 

Дігтярівська школа-родина стала школою радості й гармонії для учнів, школою творчості й комфортності 

для вчителів, школою впевненості та спокою для батьків. 
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Питання філософії освіти 

Волинець А. А., 

старший викладач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського 

ОІППО  імені К.Д. Ушинського, кандидат філософських наук 
 

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ К.Д. УШИНСЬКОГО 
 

В роки царської сваволі Він жадав народу волі, 

Працював для Батьківщини. Душу розумів в дитині, 

Школу врятував в безодні,  

- Став безсмертним він сьогодні. 

П.Г. Тичина 

Правдиво звучать сьогодні натхненні рядки Павла Тичини, присвячені пам’яті 
Костянтина Дмитровича Ушинського – видатного педагога і освітнього діяча, філософа-
мислителя. 

Філософські погляди К.Ушинського викладені в працях “Людина як предмет 
виховання”, “Про моральний елемент у вихованні”, “Питання про душу у його сучасному 
стані”, “Праця в її психічному і виховному значеннях”, “Про користь педагогічної літератури” і 
інших, у його повістях, оповіданнях, казках, у особистому листуванні з друзями. 

К.Ушинський глибоко вивчив історію філософії, часто перечитував Аристотеля, 
знаходив у його думках багато раціонального, а погляди Платона аргументовано критикував. 
Учений розумів тісний зв’язок між педагогікою і філософією. Педагогіка, стверджував він, 
наука філософська, мистецтво виховання. Основою філософських досліджень педагога були 
питання будови та існування світу, місця людини в ньому як невід’ємної частки природи і 
водночас соціальної істоти. 

Створюючи власну фундаментальну філософсько-педагогічну теорію, К.Ушинський 
спирався на філософію Гегеля, Канта, Спенсера та інших учених-мислителів, розвиваючи, 
доповнюючи і критикуючи їх теоретичні установки, виробляючи і кристалізуючи власні 
філософські основи педагогічної науки. 

Початком формування філософських поглядів молодого К.Ушинського слугували ідеї і 
погляди Георга Гегеля. У зрілі роки в праці “Питання про душу в його сучасному стані” він 
показав помилковість ряду тверджень гегелівського ідеалізму. Аналізуючи помилки Гегеля, 
К.Ушинський писав: “Інша величезна помилка гегелівської системи є в тому, що він, 
помітивши органічний характер духу в проявах його розвитку, зробив із нього дещо на зразок 
казкового пелікана, що годує своїх дітей власними нутрощами. Цю помилку, яка згубила багато 
вчених життів і створила нікуди не потрібні книги, виправила сучасна матеріалістична 
філософія, і в цьому, на нашу думку, є її надзвичайно важлива заслуга в науці. Вона привела і 
продовжує приводити в теперішній час багато ясних доказів, що всі наші ідеї, що видавались 
абсолютно відстороненими і природженими людському духу, виведені нами із фактів, 
повідомлених нам зовнішньою природою, складені нами із вражень чи утворились із звичок, 
обумовлених будовою тілесного організму... Дійсно, все, що пройшло раніше через форму 
відчуттів, викликається враженнями зовнішнього світу або станом нашого власного організму; 
але вміння використати ці знання так чи інакше, належать нашому духу...”. 

Таким чином, приймаючи досить органічний характер людського духу, ми, разом з тим, 
вважаємо, що єдиною поживою цього організму може бути досвід, що повідомляється нам 
через наше тіло; і що без досвіду дух людський не може зробити ні найменшого кроку у своєму 
розвитку. Дух людський є організм, але ґрунтом цього організму є тіло, а пожива – багатий 
досвід, що повідомляється нам через органи наших чуттів. 
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Треба відзначити, що жодну з сучасних йому філософських систем К.Ушинський не 
вважав достатньою для того, щоб покласти її в основу теорії виховання і розвитку людини. Для 
філософської теорії потрібні конкретні знання про психічну діяльність людини, про 
закономірності сприймання, пам’яті, мислення, але тогочасна наука майже нічого або занадто 
мало знала про закономірності процесів цієї психічної діяльності. 

Під впливом ідеалістичної філософії в середині XIX ст. панувала думка про 
неможливість пізнання “душі” людини. На противагу цій думці вульгарні матеріалісти 
ігнорували наявність складного духовного світу людини. 

К.Ушинський відкидав обидва ці погляди. В його розумінні “душа” не була чимось 
містичним, недоступним для пізнання і наукового дослідження. Він вважав, що в людині 
фізичне і психічне перебувають у єдності і взаємозв’язку, що розділити ці два аспекти можливо 
тільки в уяві, а в дійсності людина являє собою нероздільну єдність матеріального і духовного. 
Думки К.Ушинського про матеріальну основу “душі”, про єдність і взаємозв’язок фізичного і 
психічного, про необхідність вивчати ці зв’язки науковими методами з метою удосконалення 
природи; здібностей людини для свого часу були надзвичайно сміливими і оригінальними. 

Глибоко філософською за змістом є праця К.Ушинського “Людина як предмет 
виховання”. “Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона насамперед 
повинна пізнати її також в усіх відношеннях...”. Ці знаменні слова вченого-педагога знає 
сьогодні кожен педагог. Між тим, за життя К.Ушинського психологія тільки починала 
звільнятись від метафізично-релігійного і ідеалістичного світобачення. Тільки для того, щоб 
адекватно визначити основні питання задуманого К.Ушинським дослідження, потрібні були 
неабиякі сміливість і глибина думки. Він однозначно висловлювався за філософію матеріалізму 
як у психології, так і в педагогіці: “Багато позитивного принесла і продовжує приносити ця 
філософія в науку і мислення; мистецтво виховання дуже зобов’язане саме матеріалістичному 
спрямуванню досліджень, людська думка відчула потребу зв’язати розрізнені фрази і тиради 
матеріалістичні в одну матеріалістичну філософію. Але в цьому випадку ідеалізм був 
щасливішим за матеріалізм, адже, здається, чекає ще свого Гегеля”. 

Розпочату К.Ушинським спробу розробки основ філософської психолого-педагогічної 
науки можна розцінювати як грандіозний досвід перегляду ідеалістичної психолого-
педагогічної науки з погляду матеріалізму. 

У статті “Праця в її психічному і виховному значенні” К.Ушинського яскраво 
проявляються соціально-філософські позиції вченого в погляді на роль праці в індивідуальному 
розвитку людини. Він підкреслює роль праці у світоглядному формуванні особистості, і, 
зокрема, формуванні її моральних якостей, тобто в цьому питанні він стояв на матеріалістичних 
позиціях. Матеріалістичну орієнтацію мали також ідеї про діяльнісну сутність людини, про 
основоположне значення як фізичної, так і розумової праці в розвитку особистості. Ці 
оригінальні для свого часу ідеї згодом були широко розвинуті в праці “Педагогічна 
антропологія”. 

Широка соціально-філософська оцінка праці була тією основою, на якій К.Ушинський 
розробляв педагогічну теорію. Провідна ідея – праця є головним фактором виховання. Ця думка 
повною мірою зберігає актуальне значення для сучасної школи. 

Філософським змістом наповнена також стаття К.Ушинського “Рідне слово”. Рідну мову 
вчений розглядає як цілісне органічне творіння народу, кращий, ніколи не в’янучий цвіт його 
духовного життя. Ця ідея міцно увійшла в сучасний світоглядний ужиток і нам важко навіть 
зрозуміти її новизну і незвичайність для середини XIX ст. “Початок людського слова взагалі і 
навіть початок мови того чи іншого народу губиться так само в минулому, як і початок 
людства..., але, як би там не було, у нас є, однак, тверде переконання, що мова кожного народу 
створена самим народом, а не кимось іншим”. Тобто, К.Ушинський заперечував божественне 
походження мови і вніс тим самим істотний внесок у реалістичне розуміння мови як 
суспільного явища. 

Важливим є також висновок К.Ушинського про те, що виникнення мови і мислення є 
одним, нерозривним процесом, що здійснюється на основі трудової діяльності людей. 

Заслугою К.Ушинського було те, що він вірив у силу науки і освіти, критикував 
хижацьку суть буржуазії, недосконале суспільство XIX ст., намагався знайти шляхи його 
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перебудови, спрямовані на встановлення рівноправного і вільного розвитку кожної нації. 
Головним засобом боротьби з соціальною несправедливістю педагог вбачав у народній освіті і 
просвітительстві. У статті “Недільні школи” він розробляє програму навчання народу в 
недільних школах. 

Важливого значення надавав Костянтин Дмитрович Ушинський розвитку філософських 
наук і озброєнню філософськими знаннями студентів вищих навчальних закладів. Для нас дуже 
цікавими і актуальними є його висновки відносно філософії: “Не ідеальна філософія була 
виною того, що в нас зовсім не розвивалась філософська підготовка думки і що філософії менш 
за все було там, де вона повинна була бути – на філософських факультетах. Ось чому приплив 
сучасного матеріалізму зустрів нас абсолютно непідготовленими. Знищення викладання 
філософії і відсутність філософських праць ніяк не можуть знищити вроджений людині потяг 
до філософського мислення. Цей потяг настільки сильний у кожному, особливо в юності, що 
обов’язково знайде своє задоволення, - а як, - це вже залежить від випадку і від рівня розумової 
підготовки”. Очевидно правомірним є той факт, що філософію сьогодні вивчають не тільки у 
вузах, а й у середній школі – це курс “Людина і суспільство”, “Основи філософських знань”. 

Історично К.Ушинський перебував біля формування того напрямку філософського 
вчення про людину, яке у 20-ті роки XX ст. сформувалось в окрему дисципліну – філософську 
антропологію, тобто він є одним з фундаторів вітчизняної філософської антропології. 

У філософсько-педагогічній системі К.Ушинського визначальним є вчення про мету 
виховання, де провідна засада – особиста воля людини. Завдяки особистій волі й почуттю 
морального обов’язку перед народом людина повністю реалізує себе в житті. Серцем, душею 
вона безпосередньо сприймає вищий сенс життя, розумом осмислює його, приймає й ухвалює 
рішення, а завдяки волі здійснює рішення розуму, виявляючи цим зрілість свого характеру і 
організовуючи земне буття. Цей принцип педагог ставить в основу формування характеру: 
“Щоб у дитини витворювався характер або принаймні нагромаджувався матеріал для нього, 
треба, щоб жила серцем і діяла волею...”. 

К.Ушинський широко використав у своєму вченні власні педагогічні й життєві 
спостереження, а також набутки світової психологічної спадщини. Педагогіка, на переконання 
вченого, має стати, першим, вищим із мистецтв, а вічно передуючий ідеал цього мистецтва – 
досконала людина. 

Невеликий огляд філософських і суспільно-політичних поглядів К.Ушинського 
приводить нас до наступних висновків. 

Якщо на початку своєї наукової діяльності К.Ушинський стояв на позиціях ідеалізму, то 
в 60-х рр. XX ст. він у багатьох питаннях близько підійшов до матеріалізму. К.Ушинський 
визнавав матеріальність світу і його об’єктивне існування, намагався матеріалістично 
обґрунтувати свою педагогічну систему навчання і виховання. Римський філософ Сенека писав, 
що життя цінується не за довголіттям, а за його змістом. Можна жити довго і залишити 
непомітний слід. І навпаки, буває, що коротке життя є яскравим і безсмертним. Таке життя 
прожив К.Ушинський. Він помер, коли йому не було і 47 років, але залишив у філософсько-
педагогічній науці яскравий слід. Похований К.Ушинський в Києві, на березі Дніпра, на 
території Видубицького монастиря. На надгробному пам’ятнику написано: “Костянтин 
Дмитрович Ушинський – автор “Дитячого світу”, “Рідного слова”, “Педагогічної антропології”. 

У своєму щоденнику К.Ушинський записав: “Працювати для нащадків”. І все його життя 
було присвячене цьому. Нащадки цінують вченого: заснована медаль ім. К.Д.Ушинського для 
нагородження вчених і педагогів, його іменем названі навчальні заклади, запроваджені 
спеціальні стипендії для студентів університетів. Попереду – подальше глибоке вивчення і 
осмислення наукової спадщини К.Ушинського, втілення його кращих ідей у життя. 
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учитель-методист 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО І 

КУЛЬТУРОЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ  
 

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

концепції «Нова українська школа» навчальні програми із зарубіжної літератури (5-9 кл.; 10-

11 кл.) були розвантажені (1915) й оновлені (2017). Їхня реалізація відбувається на основі 

діяльнісного та компетентнісного підходів. Основними завданнями вивчення зарубіжної 

літератури в школі є формування читацької компетенції, розвиток творчих здібностей, 

опанування культурними здобутками минувшини та сучасного світу. У ході вивчення кращих 

творів зарубіжної літератури  мають бути реалізовані чотири змістові лінії: емоційно-ціннісну, 

літературознавчу, культурологічну, компаративну. 

Найбільш привабливими є літературознавчий та культурологічний компоненти. 

Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту й 

форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями й застосування їх під час 

аналізу й інтерпретації художніх творів; розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті 

літературного процесу; виявлення специфіки літературних напрямів, течій; розкриття жанрово 

– стильових особливостей художніх творів; ознайомлення учнів із загальними принципами 

художнього перекладу, необхідними для текстуальної роботи з перекладною літературою. 

Реалізація культурологічної лінії сприятиме усвідомленню художньої літератури як 

важливого складника мистецтва, ознайомленню учнів із фундаментальними цінностями 

світової художньої культури; розкриттю особливостей творів, літературних явищ і фактів у 

широкому культурному контексті, висвітленню зв'язків літератури з філософією, міфологією, 

фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і 

національностей; розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, поваги до 

національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, 

віросповідань, рас і національностей. 

Зазначимо важливість не тільки прочитання, а й глибокого розуміння змісту 

літературного твору, чого можна досягти шляхом логічного і художньо-образного мислення, у 

ході якого учні послуговуються знаннями теорії літератури, культурно-історичних фактів тощо. 

Така робота повинна бути привабливою й цікавою для дітей, спонукати їх до  активного 

засвоєння навчального матеріалу. Позаяк теоретичні поняття подані в підручниках не завжди 

доступно, варто їх адаптувати, враховуючи вікові особливості дітей. Наприклад, під час 

ознайомлення учнів з поняттями «епітет і метафора» у 5 класі спираюсь на їхні знання з 

української мови (епітет здебільшого виступає прикметником і дуже рідко іменником, 

метафора – це вже знайомі вирази з переносним значенням). Шляхом роздумів і суджень 

розкриваємо значення епітету як ознаки характеру в словосполученні «хитра лиса» і метафори у 

словосполученні «сплять вершини». Перші поняття діти отримали, зацікавились, не бояться 
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помилитися. А розширення та поглиблення цих понять відбудеться у наступних класах. У 6, 

7 класах пропонуємо групові завдання: довести, що той чи інший твір за жанром є міфом, 

баладою, повістю, романом або поемою тощо. Варто вивчати літературознавчі поняття 

поетапно, ідучи від простого до складного.  

Реалізація культурологічної лінії дає змогу краще зрозуміти реальність буття тієї чи 

іншої епохи, розширити горизонти пізнання нової реальності. Задля цього доцільно 

використати можливості ІКТ, інтелектуальні ігри, літературні вікторини, кросворди тощо. Така 

системна робота здатна подарувати учням відчуття насолоди пізнання нового, відкриття істин у 

ході дослідницької роботи під керівництвом учителя. Для ілюстрації наведемо приклад – 

конспект  уроку № 6 «Міфи Давньої Греції» (повторення й узагальнення). 

 

МЕТА: повторити й узагальнити знання з теми, розвивати уміння аналізувати, 

порівнювати, висловлювати власну думку; виховувати активну громадянську позицію. 

СЛОВНИК: Сімплегади, Боспор. 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп'ютер, мультимедійна дошка. 

ТИП УРОКУ: урок узагальнення і систематизації знань. 

І.  1. Повідомлення теми й мети уроку. 

    2. Актуалізація знань. Демонстрація слайдів (бог Зевс, Аїд, Посейдон, Кноський палац, 

храм Гефеста). 

ІІ. 2.1 Опитування усне (повторення): 

1. Що таке розповідь, у якій явища природи або реальні події були творчо 

переосмислені колективною свідомістю давніх людей як пояснення світу й утілення уявлень 

про нього? (Міф). 

2. Як ставилися до міфів у давнину? (Їм вірили). 

3. Що означає ім'я Прометей? (Ясновидець). 

4. Хто з богів допоміг Прометею здобути вогонь для людей? (Афіна). 

5. Хто з персонажів давньогрецьких міфів хотів долетіти до сонця? (Ікар). 

6. Яка богиня карала людей за те, що вони нехтували коханням? (Афродіта). 

7. Назвіть міфи, де зображені перетворення? («Нарцис», «Пігмаліон і Галатея»). 

8. Хто є улюбленцем давніх греків, що здійснив 12 подвигів? (Геракл). 

9. Чому Орфей не зміг повернути  Еврідіку з Аїду? (Обернувся поглянути на неї). 

10.  Назвіть міф, де статуя обернулась на жінку. («Пігмаліон і Галатея»). 

11.  Хто покарав Ехо? (Гера). 

12.  Чому Персефона не змогла назавжди залишити Аїд? (Через гранатові зернятка). 

    2.2 Індивідуальне завдання (домашнє) – довести, що «Нарцис», «Ящик Пандори», 

«Прометей» – це міфи (виступи учнів: сюжет і аргументація). 

ІІІ. 3.1 Тестове опитування, взаємоперевірка: 

1. Назва гори, на якій жили давньогрецькі боги: 

а) Говерла; 

б) Олімп; 

в) Еверест. 

2. Верховний бог давніх греків: 

а) Аїд; 

б) Посейдон; 

в) Зевс. 

3. Кого називали героями в давньогрецьких міфах: 

а) тих людей, у кого батько чи мати – боги; 

б) тих людей, які здійснюють подвиги; 

в) тих людей, які дуже сильні, мужні, хоробрі. 

4. У якому рядку записані імена богів – дітей: 

а) Аїд, Зевс, Посейдон, Гера; 
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б) Афіна, Афродіта, Аполлон, Гефест, Гермес; 

в) Орфей, Дедал, Ікар, Геракл. 

5. Хто приніс людям божественний вогонь: 

а) Геракл; 

б) Ра; 

в) Прометей. 

6. У чому Прометей приніс жаринку божественного вогню: 

а) в очеретині; 

б) у кишені; 

в) у долонях. 

7. Хто звільнив Прометея від мук: 

а) Шіва; 

б) Геракл; 

в) Зевс. 

8. Скільки подвигів здійснив Геракл 

а) 10; 

б) 12; 

в) 15. 

9. Хто з богів допоміг Пігмаліону?: 

а) Гера; 

б) Афіна; 

в) Афродіта. 

10. Хто з героїв давньогрецьких міфів перетворився на квітку?: 

а) Ікар; 

б) Нарцис; 

в) Ехо. 

11. Звідки, за уявленнями давніх греків, з'явилися війни, біди, хвороби, нещастя тощо: 

а) з ящика Пандори; 

б) наслав Зевс; 

в) розсердилися боги. 

12. Яка перемога, на вашу думку, є найважливішою й найважчою?: 

а) перемога у спортивних змаганнях; 

б) перемога у професійній майстерності; 

в) перемога над самим собою. 

3.2 Методичні поради. 

Від останнього тестового завдання перехід до «Аргонавтів»: золоте руно, майстер Арг 

(судно «Арго»). Виразне читання уривка «Прохід між плаваючими скелями Сіплегадами» (з 

книги К. Гловацької «Міфи Давньої Греції», – 1977 р.в., с. 86-87) від слів: «Тепер уже й інші 

аргонавти почули той загрозливий гуркіт» до слів: «всі стали радіти, сміятися наче хлоп'ята». 

Випереджувальне завдання: звернути увагу, як поводять себе герої в різні моменти: 

перед початком небезпечної події, у процесі проходження між Сімплегадами й після 

переможного виходу з небезпеки. 

3.3 Слово вчителя: народна мудрість каже: краще раз побачити, ніж сто раз почути, 

тому зараз ми побачимо уривок із фільму «Язон і аргонавти» реж. Ніка Уіллінга (2000 р.), де 

втілено головну думку прочитаного епізоду.  

IV. Підсумкове слово вчителя про те, що на нашому уроці ми не просто згадали й 

узагальнили знання з теми: «Міфи Давньої Греції», а й познайомилися з новим циклом міфів 

про аргонавтів й спробували уявити головний тип давньогрецького міфологічного героя: 

сміливу, сильну, міцну духом людину, яка може перемогти й перемагає не тільки ворогів, а й 

особистий страх перед невідомою небезпекою. 

V. Із віртуальної реальності  давнини повертаємося в сучасність і записуємо д/з: 
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5.1 Розв'язати кросворди № 2 (до 9 балів) і № 1 (до 11 балів); 

Кросворд № 1 (Міфологія Давньої Греції) 

 

 1         

   2       

  3        

   4       

  
5 

       

    6      

    7      

    8      

    9      

10 
         

 

Кросворд № 2 (Міфологія Давньої Греції) 

 

 1           

 2           

3            

    4        

     5       

  

 

 

5.2 Перспективне завдання: читати роман «П'ятнадцятирічний капітан» Ж.Верна (дійові 

особи, головні події). 

Отже, сучасний учень живе в складному світі, що швидко змінюється, стикається з 

представниками різних культур, носіями різних світоглядів та життєвих стратегій, тому 

зарубіжна література як і кожен навчальний предмет, має підготувати учня до цього: він має 

зрозуміти власне призначення, виробити концепцію свого життя і життєве кредо; використати 

наявні можливості або створити необхідні умови для самореалізації, відповідально ставитися до 

свого життя і до самого себе. 
Література 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. – 2012. – №4-5. – С. 3-56; [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

Laws/show/1392-2011-ІІ. 

2. Зарубіжна література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 (зі змінами 2015 року). 

3. Концепція літературної освіти, затверджена наказом МОН України від 26.01.2011 № 58. 

4. Овсєйко Л.С. Теория литературы может быть интересной // Всесвітня література та культура в навчальних 

закладах України. – 2001. – № 5. 

5. Овсєйко Л.С. Невтомні Холмс і Ватсон. Новела Артура Конан Дойла «Пістрява стрічка». 7 кл. // Зарубіжна 

література в навчальних закладах. 2003. – № 10. 

Додаток 1 
 

       Літературний диктант за поемою Д.-Г. Байрона  «Мазепа». 9 клас 
 

1. «... порубане, криваве все військо Карлове лягло» біля: 

а) Москви;  в) Варшави; 

б) Полтави;  г) Батурина. 

1. Верховний бог, цар богів і людей (Зевс). 

2. Численні божества в образі жінок, які уособлювали сили природи й 

жили в лісах, долинах, горах (німфи). 

3. Богиня права й законного порядку (Феміда). 

4. Бог світа, покровитель мистецтва (Аполлон). 

5. Бог сонця (Геліос). 

6. Бог кохання (Ерот). 

7. Улюблений герой давніх греків, який здійснив 12 подвигів (Геракл). 

8. Богиня, найулюбленіша дочка бога Зевса; покровителька мудрості, 

наук та переможної війни (Афіна). 

9. Бог підземного царства й сама назва цього царства (Аїд). 

10. Богині людської долі (Мойри). 

 

1. Дружина Епіметея, брата Прометея, яка випустила з ящика, що 

подарували їй боги, усі лиха, хвороби та нещастя, які оселилися серед 

людей (Пандора). 

2. Легендарний митець, що побудував на острові Кріт славнозвісний 

Лабіринт (Дедал). 

3. Богиня полювання (Артеміда). 

4. Міфічне плем'я жінок – войовниць (амазонки). 

5. Гора, де жили покровителі мистецтв та Музи (Парнас). 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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2. Воєнна слава після битви  «майнула» до: 

а) російського царя;  в) українського гетьмана; 

б) польського короля; г) турецького паші. 

3. Мазепа розповідає про часи, коли він: 

а) перебував на службі при дворі польського короля; 

б) навчався в Києві; 

в) навчався у Варшаві; 

г) штудіював артилерійське мистецтво в Нідерландах. 

4. Мазепа погодився виконати прохання пораненого короля, тому що: 

а) не хотів спати; 

б) сподівався, що «під гутірку голосну» Карл відпочине і засне; 

в) хотів повернутися думками у роки своєї юності; 

г) боявся заснути, тому що в цю ніч ніс варту. 

5. Красень юнак закохався у : 

а) дружину графа – воєводи;  в) доньку німецького посла; 

б) польську красуню принцесу;  г) звабливу служницю. 

6. Кохану Мазепи звали: 

а) Марія;  в) Анна; 

б) Тереза;  г) Зося. 

7. Граф покарав свого кривдника, наказавши гайдукам: 

а) прив'язати його «тугим ремінням» до спини  дикого коня і відпустити в степ; 

б) продати туркам; 

в) відшмагати батогами; 

г) вивезти із країни і кинути напризволяще. 

8. Перед тим, як остаточно впасти в забуття, Мазепа побачив: 

а) захід сонця;   в) чарівну зірку з раю;  

б) безкрає небо;   г) нетерплячого крука. 

9. Врятований юнак зрозумів, «що ще не вмер, що це й не сон», коли довго дивився: 

а) у великі й ясні дикі очі юної козачки; 

б) на яскраве полум'я у печі; 

в) на блискучі червоні вишні за вікном; 

г) на прудконогого скакуна, який мирно пасся в степу. 

10 «Лютий біг» коня Мазепі «путь поклав.. до трону», тому що: 

а) згодом у Криму він закохався у єдину дочку хана і одружився з нею; 

б) в Україні він став гетьманом; 

в) повернувшись до польського короля, він отримав місце придворного поета; 

г) ставши одного разу у пригоді царю Петру І, він був наближений до трону і отримав 

титул князя й неабиякі права і привілеї. 

11.  Мазепу врятували: 

а) воїни Яна Казимира;  г) польські селяни; 

б) козаки;    д) ченці. 

в) кочівники;  

12.  Чим закінчується поема? 

а) король Карл подякував Мазепі за цікаву розповідь; 

б) король виявив бажання послухати ще якусь повість; 

в) король уже з годину спав; 

г) король висловив незадоволення ораторським хистом Мазепи. 
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Літературна вікторина «Хто? Де? Коли?» 

1. «Проте, закінчивши духовну академію, Даніель не став священиком. Він вирішив 

зайнятися комерцією і почав торгувати. Займаючись торговими справами, він побував у 

Франції, Італії, Іспанії, Португалії».  (Даніель Дефо). 

2. «Він був спокійний і мислив ясно. Хоч він і охляв до краю, проте болю не відчував, Їсти 

не хотілося. …до всього, що він робив, його спонукав лише розум». (Д. Лондон «Любов до 

життя»). 

3. «Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів».                       

(Прометей). 

4. «Біля самих воріт складу, бачить він, стоїть ... чоловік у розстебнутій жилетці і, піднявши 

праву руку, показує натовпові закривавлений палець».   (А. Чехов. «Хамелеон») 

5. «З цього першого десятка слів я зрозумів, що життя всіх чесних людей на судні залежать 

тепер від мене».   (Р. Стівенсон «Острів скарбів»). 

6. «Тільки тепер його рука розслабилась. Повільно, обережно, прислухаючись до рухів тих, 

які спали поруч, Том підніс її до очей. Він повільно, глибоко вдихнув повітря, а потім 

очікувально розтис пальці й розгладив шматочок намальованого полотна».  (Р. Бредбері 

«Усмішка»). 

7. «У школі він особливо захоплювався  географією та історією подорожей, і йому кортіло 

швидше вирости, щоб вивчити вищу математику та навігацію. Він би не забарився поєднати 

теорію з практикою».  (Ж.Верн «15-річний капітан»). 

8. «Я шануватиму в своєму серці Різдво і думатиму про нього цілий рік! Я спокутую минуле 

теперішнім і майбутнім». (Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі»). 

9. «Розпитавши людей, він дізнався, що стайні ніхто зроду-віку не чистив. А бридкий сморід 

від царських стаєнь линув аж до навколишніх сіл, отруюючи людям повітря і життя». (Подвиги 

Геракла). 

10. «Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати».                                            

(Езоп. Мурашка і Цикада). 

11. «Нарешті він підійшов зовсім близько. Тут він знов упав на коліна, поцілував землю, 

притисся до неї обличчям і, піднявши мою ногу, поставив її собі на голову. Це, очевидно, мало 

означати, що він присягається бути моїм рабом аж до смерті».  (Д. Дефо «Робінзон Крузо»). 

12. «Борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай». (Ш.Петефі «Коли ти муж, – будь 

мужнім..»). 

13. «Джон скрикнув, вчепився однією рукою за гілку дерева, другою вихопив з-під пахви 

свою милицю і щосили пошпурив у Тома. Милиця зі свистом пролетіла в повітрі й ударила 

матроса гострим кінцем межи плечі. Том скинув угору руки, хекнув і упав». (Р. Стівенсон 

«Острів скарбів»). 

14. «Причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету».                                      

(А.Сент-Екзюпері «Маленький принц») 

15. « – Порфирій! – вигукнув товстий, угледівши тонкого. – Чи це ти? Голубчику мій! 

Скільки зим, скільки літ!  – Матінко! – здивувався тонкий. – Міша! Друг дитинства! Звідки ти 

взявся?  (А.Чехов «Товстий і тонкий»). 

16. «А Вовк довів – учений писарчук! –   Паршивий і коростявий – причина 

Що цей Осел – падлюка із падлюк,   Всіх напастей і лих». 
 (Ж. де Лафонтен «Зачумлені звірі»). 

17. «Мені здається, що він утік з мандрівними птахами, Вранці того дня ретельно попорав 

свою планету. Дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було 

дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан…(А.Сент-Екзюпері 

«Маленький принц»). 

18. «А я кажу – з`явиться, Людина, яка матиме чутливе серце до прекрасного. І зможе 

повернути нам, сказати б, обмежену цивілізацію, таку, щоб ми могли жити мирно» (Р.Бредбері 

«Усмішка»). 
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НАПИСАННЯ ЕСЕ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
 

Сучасна школа забезпечує всебічний розвиток учня шляхом запровадження різних видів 

навчальної діяльності. Зокрема – самостійної, що дає змогу кожному проявити свою 

індивідуальність. Одним із провідних видів письмових робіт на уроках словесності є написання 

твору в жанрі есе. Виконання роботи з написання есе дає змогу проявити розумові можливості, 

розкрити рівень інтелекту, сприяє розвитку природних здібностей школяра. Отже, робота над 

есе – це своєрідний розумовий тренінг високої інтенсивності.  

Французький есеїст М.Монтень зазначав щодо специфіки написання есе: «Я вільно 

викладаю думку про всі предмети, навіть ті, що виходять за межі мого розуміння та кругозору. 

Висловлюю їх задля того, щоб дати поняття про мої переконання.» [14, с.161] 

Писати есе надзвичайно корисно, оскільки це дає автору змогу навчитися чітко і 

грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні категорії 

аналізу, виділяти причиново-наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, 

аргументувати тези, опановувати науковий стиль письма. Написання твору в жанрі есе – це 

самостійна письмова реферативно-аналітична робота, мета якої полягає в розкритті сучасного 

стану та шляхів розв’язання пропонованої для розгляду й осмислення конкретної проблеми.  

Написання есе є вимогою багатьох міжнародних освітніх програм. Гарно написане есе 

демонструє обізнаність, власне бачення та готовність розв’язати  проблему шляхом наведення 

вагомих аргументів і фактів, покладених в основу роздумів. У такий спосіб набуті знання, 

поєднані з навичками їх практичного використання в повсякденному житті та професійній 

діяльності, впливають на успішність як самої особистості, так і на реалізацію її творчих задумів, 

упровадження інноваційних ідей і винаходів у життя.  

Французьке, слово «есе» (essai) походить від латинського exagium, що означає 

«зважувати», інакше «перевіряти», «випробовувати» (можна помітити близькість до слова 

«екзамен»). Цим словом позначають прозові публіцистичні твори середнього обсягу з виразною 

авторською позицією [10, c. 249]. 

Зазначимо, що в європейських мовах французьке essai утворило різні варіанти: 

англійське essay (assay), іспанське ensayo, італійське saggio, сербське ecej, польське esej, 

українське есе (есей, -я). Ув українському радянському літературознавстві й журналістиці 

нормативним був перший варіант написання (середнього роду), в українській діаспорі 

переважав другий – чоловічого роду; у незалежній Україні вживають обидва варіанти з 

пріоритетом другого (чоловічого роду). Для кожного з цих історичних феноменів вітчизняної 

культури така орфографія мала свої причини. Філологія України розвивалась в умовах 

русифікації, тому копіювала й термінологічні норми, закладені за часів дворянської освіти й 

побуту ХІХ століття, коли орієнтиром були французька мова й європейська система цінностей, 

як мова й стиль поведінки тогочасного освіченого дворянства. Цим можна пояснити, чому в 

російській мові після тривалої правописної невизначеності запанував невідмінюваний варіант 

слова «есе» середнього роду – це була транскрипція французького слова, яку й було «взято на 

озброєння» українськими філологами. До того ж, у польській та німецькій культурах, що 

становили для України головну альтернативу культурі російській, термін «есей» до Другої 

світової війни не набув серйозного поширення, що не сприяло виробленню питомих 

українських норм його написання. 
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Натомість українська діаспора повоєнного часу, опинившись у німецькомовному й 

англомовному середовищі, де політико-філософська есеїстика того ж Джорджа Орвелла набула 

на хвилі антирадянського руху широкої популярності, дещо інакше сприймала цей жанр. 

Сьогоднішня ситуація в українській гуманітаристиці характеризується масою дискусійних 

моментів. І якщо академічне журналістикознавство традиційно орієнтується на «російську» 

модель терміну «есе», то молоді журналісти й письменники, уважніші до західних тенденцій в 

Англії, США, Польщі, рідше Німеччині, тяжіють до зручнішого у вживанні (або відмінюванні) 

слова «есея» [8, c.24]. 

Критична література з есеїстики помітно розпадається на п’ять напрямків. Перша група 

джерел – коротенькі передмови до антологій класичної (зазвичай літературної) есеїстики. 

Найтиповішим представником цієї групи є Ернест Райс, що вважає завданням есея 

проілюструвати життя, манери і звичаї суспільства. За Е. Райсом, тут «рухлива ідіома мови» 

постає «в своїй мінливості й розвитку». Есей «може провіщати, але не перетворюватись на 

проповідь; моралізувати, однак не зловживати заборонами; може бути дотепним, палким, за 

потреби кипучим, проте не нахабним чи заумним». Другу групу складають довідкові видання. Із 

них можна довідатися про значення та етимологію терміну «есе», історію жанру з переліком 

найвизначніших національних репрезентантів. Британська енциклопедія вважає, що есей – 

літературна форма, власне англійське явище, у якому свобода й легкість стилю є результатом 

письменницького таланту й серйозної роботи з текстом. Г’ю Голман подає уявлення західної 

гуманітаристики про есей як про один з чотирьох родів літератури поряд з прозою, поезією та 

драмою. Згідно з його позицією, думка есеїста «про якусь проблему важить більше, ніж сама 

проблема, і його передача свого ставлення становить суть усього твору» [15, c.61]. Третя група 

праць утворена виданнями, що зберігають певну спорідненість з довідковою літературою. 

Об’єднує їх мета: навчити/спонукати читача до самостійного написання есеїв. Головне завдання 

есе автори цих посібників вбачають в аргументуванні своєї позиції й переконанні 

читача/опонента. Перейдімо до власне наукових розвідок, які складають четверту групу 

досліджень із теорії жанру. За Михайлом Епштейном, есеїзм – це жанрова форма «слабкого 

знання», що визнає свою приблизність, але може точніше відбивати приблизність, плинність, 

випадковість людського існування» знання [1, c.48].  

П’яту групу складають навчальні видання. Людмила Кайда вважає, що «авторське «я» в 

есе – від реальної особистості, котра висловлює свою позицію в ораторській формі, 

розширюється до властивого художній літературі «образу автора» [6, c.208]. 

Вочевидь, що в наведеному переліку джерел жанр есея повільно стає об’єктом наукової 

рецепції. На жаль, практично відсутні монографії, присвячені есеїстичним традиціям 

слов’янських народів. Левова частка публікацій – статті фрагментарного характеру. Водночас 

слід констатувати, що сам жанр уже цілком «адаптувався» в східноєвропейських країнах і 

проходить «апробацію» в навчальних виданнях. Це дає надію на з’яву комплексних 

академічних видань з цієї тематики. 

Цікава історія есе. Попередницею есеїстичного мислення називають передусім Біблію – 

книги Притч, Еклезіаста, проповіді пророків і Христа. Велике значення у формуванні передумов 

самого жанру зіграла антична традиція. Філософські трактати, діалоги й листи античного світу 

передували розвиткові есея до тої міри, наскільки вони виражали особисті враження з 

висвітлюваних питань. Критичний есей має своїх прототипів у працях Аристотеля, Горація, 

Квінтіліана, Лонгина, Фукідіда, Тацита й усіх, хто висловлював свої думки про мистецтво й 

життя в діалогах, промовах і листах. 

До праесеїстики раннього Ренесансу відносять критичні роботи Юлія Цезаря Скаліґера, 

Йосифа Іуста. 

На Сході есеїзм також має давні традиції – від здобутків Хань Юя (Китай, УІІІ-ІХ ст.) і 

«Повчань» Хой-нена; через праці Камо Темея (Японія, ХІІІ ст.) до «Ледачих занять» Йосида 

Конко (Японія, ХУІ ст.), творів Дзюньїтіро Танідзакі й Ясунарі Кавабата. 
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Отже, уже в часи античності визрівали риси есеїстичної свідомості: цінність 

особистісного сприйняття й вільна інтерпретація теми, увага до внутрішнього світу індивіда, 

орієнтація подібних творів на освіченого, підготовленого читача, асоціація як прийом. 

Християнська ера народжує уяву про Особистість у сучасному розумінні. Однак ціле 

Середньовіччя європейська спільнота перебувала під гнітом католицької церкви, і щойно 

Реформація сприяла пробудженню творчих інтенцій окремої людини. Ці тенденції й породили 

жанр есе [3, c.116]. 

«Офіційним» творцем цього жанру є французький суспільний діяч Мішель Монтень 

(1533-1592). У його тритомнику «Проби» (1588), що є канонічним зразком есеїстичної форми, 

слово «есе» служить назвою твору. 

Автор одної з найперших відомих розвідок з цієї теми вважає специфікою нового жанру 

можливість об’єднання суперечностей, характерних для інтелектуальної свідомості. Головним 

відкриттям цього періоду є усвідомлення самостійної цінності індивідуального сприйняття, 

неповторності будь-якого досвіду окремої людини. Специфіка створеного Монтенем жанру 

полягала в тому, що людина почала усвідомлювати свою особистість як самоціль поза будь-

якими канонами [7, c.450]. 

Приблизно з другої половини ХVІІ ст. академічне середовище у Франції почало втрачати 

свої домінуючі позиції в інтелектуальному дискурсі, а живе інтелектуальне життя 

перемістилося в салони. Салони ставали місцем вирощування нових інтелектуалів, а також 

підготовленою аудиторією, що читала і популяризувала інтелектуальну продукцію. 

Звідси установка на розмовну інтонацію, обмін думками (з правом на відносність, 

приватність, без претензій на вичерпність) як у бесідах, так і в текстах, продукованих у 

розрахунку на аудиторію, що формувалася в рамках салонної культури. 

Найбільш релевантною для подібної інтелектуальної практики жанрово виразною 

формою виявилося есе. Першим англійським есеїстом у повному розумінні слова був Френсис 

Бекон, що написав свої «Проби» (1597). У ХІХ ст. есей дедалі виразніше розгалужувався на три 

головні типи, які до цього розрізнялися, але не так виразно: критичний, історичний та інтимний 

есей. Перший отримав імпульс через бурхливий розвиток друкованих ЗМІ; його найповажніші 

представники – Френсис Джеффрі, Сидней Сміт і Томас Б. Маколей. Критичні есе писали поети 

Вільям Вордсворт, Семюел Т. Колрідж, Томас Шеллі, прозаїки Чарльз Діккенс, Вільям 

Т. Теккерей, Джордж Еліот, Роберт Л. Стівенсон, Томас Смоллетт, М. Бірбом, Г. Беллок. 

Як самостійний літературний жанр есе набув поширення в США лише наприкінці ХVІІІ 

ст. Найвідомішим американським есеїстом того часу був Бенджамін Франклін, який успішно 

сполучив суб’єктивне есе з політичною сатирою. Вашингтон Ірвінґ став першим великим 

літературним есеїстом в історії США, зібравши твори цього жанру в збірники «Салмаґунді» 

(1807-1808), «Книга ескізів» (1820), «Сідало Волфера» (1855) [5, c.60]. 

Важливі критичні есе писали Джеймс Р. Лоувелл і Едгар А. По. Марк Твен запровадив 

новий, гумористичний різновид суб’єктивного псевдоавтобіографічного, есе. 

У ХХ сторіччі есеїстика переживає розквіт. Найвідоміші прозаїки, учені, поети, 

філософи, як-от: Ж. Бернанос, М. Бланшо, А. Камю, А. Моруа, М. Лейрис, С. де Бовуар, Ж. 

Батай, Ж.-П. Сартр, А. Жід, А. Бретон, А. де Сент-Екзюпері, Р. Вайян, Р. Роллан, М. Вальє-

Інклан і багато інших використовували цей жанр з метою засвоєння досягнень природничо-

наукової та гуманітарної думки, зближення різних кіл читачів. 

Не менш цікавою є історія есе в Україні та Росії. Руйнування інформаційної «залізної 

завіси» уможливило постановку питання про російську есеїстику, гальмовану, можливо, тезою 

Й. Сталіна про неприпустимість «преклоніння перед Заходом». Л. Кайда відносить до 

російської есеїстичної традиції трактати Михайла Ломоносова й Михайла Карамзіна, поетичні 

маніфести Івана Буніна, Дмитра Мережковського, Костянтина Бальмонта, В’ячеслава Іванова, 

Олександра Блока й Михайла Кузміна, публіцистичні монологи Іллі Оренбурга, Михайла 

Шолохова, Олексія Толстого й Михайла Кольцова. Сергій Чупринін висуває гіпотезу, що 

розвиткові есеїстики в Росії початку минулого сторіччя завадили експерименти Василя 
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Розанова в галузі «клаптевого письма» (цикл «Опале листя»), що не передбачали характерного 

для есея цілісного висловлювання. Проте кінець ХХ – початок ХХІ століття відзначено творами 

Йосифа Бродського, Михайла Епштейна, Лева Аннінського, Семена Лур’є, Станіслава 

Гандлевського, Михайла Айзенберга [13, c.5]. 

Iндивідуальна свідомість того часу не сягала «есеїстичної» міри саморозкриття. Однак 

представники раннього модернізму з «франківського» покоління української інтелігенції другої 

половини ХІХ ст. вже мають набір ознак «касти», «цеху» розумової праці. Тут можна згадати 

статус «вільного художника» Тараса Шевченка, індивідуальну освіту Лесі Українки, 

феміністичну позицію Ольги Кобилянської. Це, а також поглиблений психологізм, характерний 

для модерністського світогляду, заклали основи для формування вітчизняної есеїстики. 

Третє покоління української інтелігенції спромоглося на опанування жанру есе ще й 

тому, що в попередніх генерацій не було для цього журнального простору, комунікаційної 

передумови. 

З розпалом літературної дискусії 1925-1928 рр. набирає сили полемічна течія, де 

інтимізованим роздумам лишається дедалі менше місця. Вони «кочують» у суміжні жанри: 

письменницьке листування й щоденники. Епоха тоталітаризму надійно перекрила 

індивідуалістичний, ліричний струмінь публіцистики, оголосивши його «занепадницьким», 

голосом ностальгуючих «недобитків» буржуазного ладу.  

У материковій Україні спробою здолати знеособленість соціалістичної журналістики 

став рух «шістдесятництва», де есей свідомо тлумачився й культивувався як альтернативна 

форма мислення й (публічного, якщо це слово можна вжити щодо самвидаву) вираження своєї 

позиції з конкретної теми. Серед творчої інтелігенції міст України й, через самвидав і діяльність 

правозахисних організацій, за кордоном стали відомі суспільно-політичні й філософські есеї 

Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Василя Стуса тощо. 

Цей рух здійснив вплив і на старше письменницьке покоління. Відомі намагання 

«розхитати» жорстку жанрову «сітку» тоталітарного «соцзамовлення» з боку Олеся Гончара й 

Максима Рильського. «Вечірні розмови» М. Рильського є гарним прикладом ліричних есе [16]. 

У цілому ж український стиль есеїстики відзначається романтичним підходом, 

оптимізмом при висвітленні трагічних явищ української історії, посиленим історичним 

дискурсом, спрямованістю на пробудження української національної свідомості з редукуванням 

авторського «я» на користь глобальних проблем національної історії. 

Сьогодні цей жанр упевнено домінує в різних галузях знань як провідний вид роботи, за 

яким визначається рівень сформованості предметних компетенцій. Найчастіше цей вид роботи 

використовується на уроках словесності. 

Наведемо приклад формування навичок написання есе на уроках зарубіжної літератури. 

Перш ніж звернутися до написання есе слід ознайомити учнів з літературознавчим 

поняттям «есе», його характерними ознаками. Для цього можна використати «Словник 

літературознавчих термінів» В.М.Лесина, де пояснено, що «есе – нарисовий жанр літературної 

творчості, якому властива вільна трактовка питання, замість всебічного охоплення його, виклад 

своїх вражень, асоціацій і роздумів, переважно відсутність аргументованих висновків. Це 

просто суб’єктивні міркування, викликані якимось твором, літературним явищем тощо». Як 

варіант у «Літературознавчому словнику-довіднику» (1997 р.) зазначено, що есе «висловлює 

індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне 

й визначальне трактування теми» [10, c.249]. 

Важливо визначити основні вимоги до написання есе: 

- логічність викладу, що наближає його певною мірою до наукової літератури; 

- дбайливе ставлення  до форми (висловлюємо нове, суб’єктивне ставлення до будь-

якої проблеми, відповідно до обраного жанру: філософського, історико-біографічного, 

публіцистичного, літературно-критичного, науково-популярного або чисто белетристичного);  

- образність стилю, який відрізняється афористичністю, використанням свіжих 

метафор, нових поетичних образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію і лексику.  
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Зазначимо, що завдання есе полягає не в переказі життєвої ситуації, а у викладі 

спричинених нею думок, їхнє пояснення, ненав’язливе намагання переконати в чомусь адресата 

– читача чи слухача.  

Наведемо приклад – фрагмент уроку зв’язного мовлення в 9 класі, метою якого є 

ознайомлення учнів з видами есе, особливостями побудови. Під час роботи учні вчаться 

розрізняти вільне та формальне есе; розвивають критичне мислення, уміння вільно 

висловлювати свою думку, міркувати. 

У ході актуалізації опорних знань використовуємо прийом бліц-опитування, у ході якого 

учні розкривають значення відомих теоретичних понять, а вчитель переходить до пояснень 

характерних ознак маловідомого жанру «есе» шляхом використання зорової опори – таблиці 

«Види есе».  

Актуалізація опорних знань. 

Бліц-опитування. 

- Назвіть стилі мовлення? 

- Назвіть основні ознаки публіцистичного стилю. Сферу його застосування. 

- Назвіть основні ознаки художнього стилю, сферу застосування. 

- Чим відрізняються тексти публіцистичного та художнього стилю? 

- Чим твір-розповідь відрізняється від  твору – роздуму? 

- Які типи мовлення ви знаєте? 

- Що вам відомо про есе? 

Вивчення нового матеріалу. 

1. Пояснення учителя. 

ЕСЕ – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і виражає 

підкреслено індивідуальний погляд автора та враження з конкретного приводу чи питання й не 

претендує на вичерпне та визначальне трактування теми. Завданням есе є інформація або 

пояснення. Визначальними рисами есе є: невеликий обсяг,  довільна композиція, незвичайна 

манера мислення. 

Таблиця 1 «Види есе»  

Вільне Формальне 

Ознаки: 

– невеликий обсяг (7-10 речень); 

– вільна форма і стиль викладу; 

– довільна структура; 

– обов’язкова вимога: наявність позиції автора. 

Ознаки: 

– дотримання структури тексту, 

– наявність відповідних компонентів (тези, аргументи, 

приклади, оцінювальні судження, висновки); 

– обґрунтування (аргументування) тези. 

 

Вільне есе обмежене в часі 5 – 10 і 10 – 15 хв. Для написання формального есе виділяють 

більше часу: від 20-ти до 45-ти хвилин. 

Суть  прийому «написання есе» можна сформулювати так: «Я пишу для того, щоб 

зрозуміти, що я про це думаю».  

Що ж до есе як виду роботи в курсі вивчення зарубіжної літератури, то цей жанр 

учнівської творчості має передавати думки автора, його сприйняття ситуації, почуття, 

народжені в процесі міркування. Це своєрідний «потік інформації», що поєднує філософські 

роздуми та авторську емоційну оцінку, підкреслено неупереджену. Неоднозначні почуття 

автора, до речі, тут виражаються  природно і логічно.  

У ході підготування до написання есе учні дотримуються таких порад:  

1. Тема есе завжди конкретна.  

2. Повторення автором назви теми есе може бути початком міркувань і розглядатись як 

частина цілого.  

3. Розкриття теми відбувається шляхом використання класичної системи доказів.  

4. Есе відрізняє індивідуальний авторський стиль, будується відповідно до складеного 

плану, проте можлива й вільна композиція, де внутрішня логіка побудови твору підпорядкована 
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роздумам автора, який шукає особистісний шлях розкриття теми. Ув есе яскраво повинна бути 

виражена авторська позиція, виявлена в стилістиці есе, що дає змогу ідентифікувати 

індивідуальне сприйняття автором навколишнього світу. Задля цього автор есе: а) добирає 

аналогії; б) наводить чисельні приклади; в) проводить паралелі; г) використовує різні асоціації; 

д) використовує засоби художньої виразності (епітети, метафори, порівняння, риторичні 

питання тощо).  

6. Есе відрізняється незначним обсягом (3–7 сторінок тексту).  

Зміст есе містить: а) вступ; б) основну частину; в) висновок. Вступ відображає суть та 

обґрунтування вибору певної теми, складається з компонентів, логічно та стилістично 

пов’язаних між собою. На цьому етапі важливо правильно сформулювати питання, на яке автор 

збираєтеся знайти відповідь під час дослідження. Основна частина передбачає розкриття 

обраної теми твору, де буде розкрито аргументацію та аналіз, використовуючи обґрунтування 

тез і роздумів. У цьому полягає основне завдання написання есе. Графіки, діаграми і таблиці, у 

разі потреби,  можна використовувати як аналітичний інструмент. У процесі побудови есе 

необхідно пам’ятати, що один параграф повинен містити лише одне твердження та відповідний 

доказ, за необхідності підкріплені графічним або ілюстрованим матеріалом. Наповнюючи 

змістовною аргументацією обране твердження, автор повинен дотримуватись головної думки, 

яку він хоче висловити в конкретному випадку. 

Грамотно побудовані висновки надають змогу продемонструвати персональне зростання 

та потенціал автора в обраній галузі, показати особисті думки, судження.  

Слушними можуть бути такі поради:  

1. Для привернення уваги читача бажано використовувати цікаві цитати, роздуми, 

незвичайні випадки, спостереження, ідеї, історичні факти, пов’язані з обраною темою.  

2. Зміст есе має бути логічно вибудованим. Тези мають бути пов’язані між собою та 

додавати.  

3. Мова твору має відповідати формальному академічному стилю з дотриманням правил 

граматики та орфографії.  

4. Вступ і висновок повинні зосереджувати увагу на висвітленій проблемі.  

5. Необхідно структурувати твір за абзацами. Це надає цілісності та виразності готовій 

роботі.  

6. Ідеї, як і мета, можуть бути конкретними і загальними, більш абстрактними. Їх 

перегляд та ранжування за значущістю допоможуть визначитись, які з них потребують 

особливої аргументації.  

8. Ефект емоційності, експресивності, художності есе забезпечують короткі, прості та 

різноманітні пропозиції, уміле використання пунктуації.  

Етапи та технологія написання есе. 

1-й етап. Ознайомлення учнів із жанром есе та вимогами до його створення.  

2й етап. Ознайомлення зі зразками жанру (творами визначних майстрів есеїстів  та і з 

кращими учнівськими роботами цього жанру) (Див. додатки 4, 5). 

3-й етап. Ознайомлення з алгоритмом створення есе (в традиційній для сучасної школи 

формі пам’ятки).  

4-й етап. Презентація створеного есе учнем. 

5-й етап. Колективне обговорення прослуханих есе, визначення типових утруднень у 

їхньому створенні та шляхів попередження допущених помилок.  

6-й етап. Індивідуальна робота учнів над створенням есе [5]. 

Отже, підготування до написання й написання есе, сприяє формуванню умінь 

накопичувати та систематизувати інформацію, трансформувати та інтерпретувати ідеї, 

формулювати думки, узгоджувати їх у тексті, спонукає до вироблення індивідуального 

авторського стилю;  

• тренує спостережливість, розвиває критичне мислення, сприяє виробленню 

толерантності, коректного ставлення до інших поглядів;  
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• формує на психологічному рівні індивідуальну відповідальність за власні думки і 

погляди;  

• сприяє виробленню умінь встановлювати міжпредметні зв’язки, формуванню 

дослідницьких та комунікативних компетенцій, навичок розрізняти суб’єктивні й об’єктивні 

погляди, покликаючись на джерела інформації, спиратися на практичний досвід, формулювати 

відповідні висновки;  

• дає змогу спостерігати за інтелектуальним зростанням за умови систематичного 

написання есе.  
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Додаток 1. 

Фрагмент уроку підготування до написання есе в старшій школі шляхом використання 

інтерактивних методів навчання (робота у групах) 

Підготовча робота до написання есе. Інтерактивна бесіда. 

- Як ви розумієте слова  П. Коельо: Життя дуже коротке, щоб можна було дозволити собі розкіш 

прожити його нещасним. 

- У яких життєвих ситуаціях ви відчуваєте себе щасливими? 

- Щастя більше залежить від внутрішнього стану людини, чи від зовнішніх обставин? 

- Чи багато людині потрібно для щастя? Аргументуйте власну думку. Спробуйте дати своє 

визначення поняття «щастя». 

Слово вчителя. Тема щастя хвилювала людей завжди. Бути щасливим – головна мета кожного з 

нас. Але як досягти її? Людина, повинна знайти своє розуміння щастя. Як пояснити, що це таке щастя? 

На це запитання намагалися відповісти історики, письменники і філософи, залишивши нам перлини 

своїх геніальних думок. «Прагнення до щастя — це прагнення прагнень»,— писав Людвіг Фейєрбах. 

Творче завдання «Захисти своє щастя» 
Учитель роздає  картки з визначенням поняття «щастя». Завдання кожній групі — навести 

аргументи на захист думки, яка написана в картці. Опонентами групі, що відповідає, виступає решта 

http://krytyka.kiev.ua/articles/s9_2005.html
http://www.specialschool.ru/teachers/?id=154
http://journlib.univ.kiev.ua/ese_gol_2.doc


2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

67 

учнів. Вони мають ставити запитання або висловлювати протилежні думки, пропонуючи групі довести 

свою правоту. 

ГРУПА 1 «Найщасливіша та людина, яка потрібна всім». 
Можливі-заперечення та запитання опонентів. 

Слово вчителя. Якщо людина живе проблемами інших, вона не має часу подбати про власне 

щастя. Чи можна цей вислів розуміти так: поки інші відчувають у тобі потребу — ти щасливий, коли ж 

ні — про тебе забувають, і ти втрачаєш щастя? Існує чимало гуманних професій: лікар, учитель, рятів-

ник та ін. Призначення цих людей — рятувати і допомагати іншим, а допомоги потребують постійно. 

Невже для того, щоб відчувати себе щасливою людиною, достатньо отримати,  наприклад, фах лікаря? 

Одна людина не може допомогти всім, отже не може бути повністю щасливою. 

Висновок: бути щасливим, значить прагнути бути корисним, не чекаючи на подяку. 

«Найщасливіша людина та, яка дає щастя найбільшій кількості людей». (Дені Дідро.) 

ГРУПА 2 «Щастя — у праці». 
Можливі заперечення і запитання опонентів. 

Слово учителя. Безрадісна, одноманітна праця не може принести щастя. Якщо людина не 

любить свою роботу — вона нещаслива? Як праця може зробити людину щасливою? Якщо жінка 

домогосподарка, виховує дітей і не працює, вона не може відчувати себе щасливою. 

Висновок: щасливою людину робить зовсім не престижна або творча робота як така, а передусім 

та, в яку людина вкладає свою душу, від якої отримує задоволення. 

ГРУПА 3 «Щастя — в коханні». 

Можливі заперечення і запитання опонентів. 

Слово вчителя. А якщо людина кохає без взаємності, її теж можна вважати щасливою? Чи 

можна розуміти цей вислів так: поки не зустрів кохання — ти нещасна людина? Супутниками кохання є 

ревнощі, зрада, розчарування, нерозділеність. Отже, кохання не може принести людині щастя. 

Висновок: кохання змінює людину на краще, дарує їй нові чудові відчуття, мрії. У коханні 

споріднюються душі двох людей. І навіть нерозділене кохання прекрасне вже тим, що людина відкриває 

для себе красу іншої особистості. 

ГРУПА 4 «Щастя — у подоланні себе, у самовдосконаленні». 
Можливі заперечення і запитання опонентів.  

Слово вчителя. Постійна боротьба із самим собою не може бути приємною, отже, і принести 

щастя. Що означає перемогти себе? Астрологи свідчать, що характер людини зумовлюють зірки. Отже, 

«переробити» себе не можливо, тому і щастя недоступне для людини. 

Висновок: перемога над власними недоліками — найсолодша, адже Людина таким чином 

відчуває себе вільною і більш сильною морально. Отже, робота над собою, прагнення самовдоско-

налення, відчуття власної значимості — в цих факторах теж міститься щастя. 

ГРУПА 5 «Якщо хочеш бути щасливим — будь ним». 
Можливі заперечення і запитання опонентів. 

Слово вчителя. Чи можна бути творцем свого щастя? Що для цього треба? Чи все залежить від 

самої людини, щоб бути щасливою? Людина не може бути щасливою за бажанням, адже на її життя 

впливає чимало зовнішніх факторів (умови життя, рівень достатку, соціальні кризи, природні 

катастрофи та ін.). 

Людина ніколи не відчує себе повністю щасливою, їй завжди бракуватиме чогось. 

Висновок: насправді, для того, щоб відчувати себе щасливою людиною, не потрібно свідомо 

домагатися цього. Щастя — це відчуття радості, захоплення, відкриття. Воно доступне людині, яка 

любить життя, уміє бачити красу природи, серце якої завжди відкрито для добра. 

Слово вчителя. 
Послухайте міркування про щастя одного десятикласника: «Як важко нам буває іноді зрозуміти 

просту думку про те, що щастя — це гойдалка між тим, що в нас є, і тим, що ми намагаємось мати. Яку б 

вагу ми не мали, але якщо те, що ми намагаємось мати більше за вагою, то ми залишимось внизу, 

незадоволені всім. Щастя залежить від нашого рівня домагань...». 

Ознайомлення з порадами щодо написання есе. 

Крок 1. Обрання та визначення теми твору, стилю написання тощо. Перед написанням твору 

автору важливо створити цілісну картину бачення ідеї, обравши форму для її розкриття. Виразність – це 

доступність тексту для розуміння читачем.  
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Крок 2. Визначення мети, основної ідеї, пошук джерел інформації, ознайомлення з літературою, 

написання плану. У плануванні написання есе важливим є детальне та повне осмислення обраної ідеї, 

яку автору необхідно висвітлити. Вона довгий час не давала спокою автору, шукала той чи інший спосіб 

для усвідомлення, подальшого розвитку та вдосконалення, визріла до необхідності бути оприлюдненою 

та закріпленою за автором.  

Крок 3. Спочатку ідею потрібно ретельно продумати, обговорити з рідними, друзями, 

наставниками, яким автор довіряє і думка яких може й повинна бути врахована в авторських роздумах. 

Цей етап можна зарахувати до стадії осмислення та ухвалення рішення. Однак відмінність підходу, 

авторське бачення проектування та способи розв’язання проблеми, пошук оптимальних кроків до 

реалізації – у цьому полягає творчий підхід до розкриття теми [5]. 

Крок 4. Написання есе. 

Додаток 2 

Я – європеєць 

Конкурсна робота учня Козелецької гімназії №1 Пустовгара Іллі, подана на 

V Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць» 2018 р. Керівник – Дніпровська С.С. 
 

«Золоте дитинство» – це пора слів, словосполучень, безтурботності, свободи, незабутніх подій. 

Ти повторюєш за вчителем фразу «Я – європеєць» і – відчуваєш радість, щастя, задоволення. Ти 

черпаєш інформацію, що живеш не просто в Україні, а в країні, яка є найбільшою державою Європи. 

Дізнаєшся, що це країна славна своїми родючими землями, могутньою річкою Дніпром, Карпатськими 

горами, видатними діячами. 

Геніальний поет Тарас Шевченко прославив Україну на весь світ, хірург Михайло Амосов 

подарував життя багатьом людям, художниця Катерина Білокур створила неперевершені полотна, з 

ім’ям Михайла Грушевського пов'язаний розвиток визначних історичних подій. 

Декламуєш рядки відомого українського поета М. Луківа: 

Тут все мені рідне, близьке і святе, 

Земля ця на світі єдина, 

І з гордістю сина кажу я про те, 

Що мати мені Україна. 

Непомітно завершується дитинство, починається перехід до дорослості. Ти уже підліток. Іде 

накопичення знань, інформації, подій. Із давньогрецької міфології, творчості Гомера дізнаєшся про 

доньку фінікійського царя Європу. На уроках образотворчого мистецтва опрацьовуєш відомості про  

полотно Тиціана «Викрадення Європи». На уроках географії отримуєш знання щодо населення, поділу 

Європи. Слухаєш шведську рок-групу «Європа» і підспівуєш, коли звучить їх знаменитий хіт «The final 

countdown». І з гордістю вимовляєш «Я – європеєць». Відчуваєш себе частиною Європи. 

Юність – це пора роздумів, висновків, дій. Ти хочеш дізнатися про усе більше, глибше, зрозуміти 

суть фрази «Я – європеєць». Я дізнаюся, що саме поняття «європеєць» було запроваджено у 1623 році 

англійським філософом Френсісом Беконом, який був переконаний, що попри національні відмінності 

читачі його трактатів думали про себе як про людей, які живуть на одному континенті. 

У вільний час читаю книги про Європу: «100 кращих місць Європи», І.Берліна «Філософія 

свободи. Європа» та інші. Я розумію, що за моральними роздумами і історичними екскурсами стоїть 

поняття «свобода», яка завжди є пріоритетною серед усіх європейських цінностей. У свої 16 я уже чітко 

знаю, що я – європеєць, тому що я поважаю демократичні основи, ціную свободу, розумію і виконую 

обов’язки, схиляюся перед поняттям «людина». Я кожного дня навчаюся слухати іншого, а головне – 

виховую уміння чути людей. Мої батьки, вчителі навчили мене толерантності, ввічливості, вдячності, 

поваги, дисциплінованості. Усе це допомагає мені жити у гармонії з іншими і з самим собою. 

Я самовдосконалююсь, переосмислюю, реалізуюсь, тобто намагаюся бути людиною відкритою 

для розвитку і змін. Мені залишилося зовсім небагато часу – і я уже випускник 11 класу. Але я знаю, що 

попри усі проблеми, які є в Україні, Європі, Всесвіті я буду гідним сином своєї держави і громадянином 

землі. А це означає, що моя дорога – це гуманізм, свобода, демократія.  

«Я – європеєць» – і тому у мене є свідомість, здатність мислити, іти шляхом вільного вибору, 

приймати відповідальність за власні дії, вивчати і змінювати навколишній світ, розбудовувати і 

створювати власну історію і історію світу з точки зору людини високоінтелектуальної та моральної. 

Я – українець! Я – європеєць! 

Творець життя свого і близьких, 

Творець гармонії у світі! 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

69 

Учителю математики 

 
Кобко Л.М., 
 кандидат технічних наук, доцент кафедри геометрії і методики викладання математики  

Ємець Є.М.,  

студентка фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

 
Родер Н.А., 
магістр математики, вчитель-методист вищої категорії, завідувач денним відділенням Державного 

вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», відмінник 

освіти України  

 

НАВКОЛО РІВНОБЕДРЕНОГО ТРИКУТНИКА: ДЕСЯТЬ 

РОЗВ’ЯЗАНЬ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ-ДВІЙНИКА 
 

Розглянуто різні способи розв’язування однієї задачі про рівнобедрений трикутник та 

його властивості.  

Ключові слова: планіметрія, рівнобедрений трикутник, особливі точки і лінії в 

трикутнику, властивості чотирикутників, різні розв’язання однієї задачі на обчислення, метод 

площ, метод допоміжних побудов, векторно-координатний метод, метод проектів. 

Постановка проблеми. Виклад матеріалу. Основним завданням освіти на сучасному 

етапі навчання є підготовка спеціаліста, конкурентоспроможного на ринку праці, 

компетентного, здатного до ефективної роботи на рівні світових стандартів. 

Унікальним засобом інтелектуального потенціалу особистості є геометрія. Геометричні 

знання та вміння є одним із головних факторів, які забезпечують готовність людини до 

неперервної освіти і трудової діяльності [6, 7]. 

В умовах скорочення навчального часу на вивчення математики постає проблема 

застосування методу проектів під час вивчення геометрії в школі.  

Метод проектів – педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, 

а на їх застосування і набуття нових [5]. 

Реформування математичної освіти передбачає переорієнтацію процесу навчання 

математики з інформативної форми на розвиток особистості того, хто навчається [6]. 

У вчителя математики важливою складовою педагогічної діяльності є навчання 

розв’язуванню задач. Надзвичайно продуктивним прийомом для розвитку творчого і логічного 

мислення учнів є розв’язування однієї задачі, насамперед геометричної, різними способами, 

оскільки в геометрії багато понять вивчаються в різний час, хоча вони і споріднені, поєднані 

внутрішньою природою і тематикою [1, 2, 3, 4, 5]. 

У ювілейному журналі «Педагогічні обрії» № 100 опубліковано 10 розв’язань однієї 

олімпіадної задачі [7]. 

У різних розв’язаннях цієї задачі розглянуто кут  при основі рівнобедреного 

трикутника в межах , тобто точка F не належить основі АС трикутника АВС, 

причому при   трикутник АВС не існує, при  задача не має розв’язку. Думка 

про інші значення кута , а саме , привела до того, що нами була сформульована 

задача-двійник до цієї задачі у такому вигляді:  
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Задача. Дано рівнобедрений трикутник АВС з основою АС. Через середину 

D сторони АВ проведена пряма, перпендикулярна до АВ, яка перетинає ВС в 

точці Е, АС в точці F. Знайдіть площу трикутника АВС, якщо DЕ=3, DF=1. 
 

Пропонуємо до цієї задачі 10 розв’язань, у яких деякі геометричні мелодії співзвучні 

до [7], проте й істотно відрізняються своєю чарівною красою і новизною допоміжних побудов і 

способів розв’язування, деякі з них засяяли всіма барвами геометричної фантазії.  

Метою дослідження є: систематизація і узагальнення знань учнів про трикутники і 

чотирикутники, розвиток творчого і логічного мислення, виховання любові до праці та 

формування прагнення до конкурентоспроможності учнів через пошук різних розв’язань однієї 

геометричної задачі. 
 

Розв’язання 1. У середина  

 (рис. 1). Позначимо , K  

Побудуємо на промені  точки P і Q так, щоб  Проведемо через точки 

K, F, P, Q прямі . Нехай  і  За означенням  – 

паралелограм, звідки . Оскільки AD ,  – січна,  

 . Тоді (за катетом і гострим кутом).  

Звідси   

З   =   Отже,  ,  

 .         (1) 

У  Тоді . Побудуємо 

висоту .  

З .  

. 

У рівнобедреному трикутнику висота , проведена до основи, є медіана.  

Тоді .       (2) 

(1), (2) => . Оскільки , то одержимо , 

звідки  , , . 

Обчислимо  .  

При  . 

 
Розв’язання 2. У середина  

 (рис. 2). Позначимо .  

Побудуємо FB. Маємо   (розв.1),   (як зовнішній кут ). 

Нехай M – середина відрізка  Побудуємо  Тоді у   

 

Таким чином, у ,  . З розв. 1 . Тоді у 

  
 ( . 

Отже,  – рівносторонній. Оскільки  або  то 

одержимо  Обчислимо  за формулою .  . 

Нехай – висота рикутники  мають рівні основи і спільну 

висоту, отже, вони рівновеликі, тобто   
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Тоді  
Розв’язання 3. У середина  

 (рис. 3). Побудуємо KB, AK, BF (K  відрізку  
). Тоді AKBF – ромб (діагоналі точкою їх перетину діляться навпіл і взаємно 

перпендикулярні). Позначимо   
 З умови випливає DK=DF=1. Побудуємо  Тоді 

 (як два перпендикуляри до AB). У ромбі AKBF  . Отже,  – 
паралелограм за означенням. Звідси:  

У  . Побудуємо висоту BH.  
У  

Розглянувши аналогічні побудови відносно середини сторони BC і врахувавши, що 
BH – вісь симетрії рівнобедреного , дійдемо висновку, що  Тоді  

. Оскільки за побудовою = , 
то одержимо , звідки  

З  , 

=  =1. 

Оскільки у   – висота і бісектриса, то  – медіана, тобто  
цього   

Звідси Отже  

 

 
Розв’язання 4. У середина  

 (рис. 4).  
Позначимо  Чотирикутник AKBF – 

ромб (діагоналі взаємно перпендикулярні і точкою їх перетину діляться навпіл). 

З  тоді . Побудуємо . Оскільки 

 і  , то і . 
Маємо  – паралелограм (за означенням), звідси  

 .       (1) 

Вибравши точку – середину відрізка  і виконавши аналогічні побудови,  

 одержимо .       (2) 

Із (1), (2) слідує  . Побудуємо  – висоту  

З   .  
У  
З  . 

Обчислимо  

Трикутники , , ,  мають рівні основи і спільну висоту, тому вони 
рівновеликі, тобто  Таким чином,  

 

З розв. 1    . Отже   

 
 
Розв’язання 5. У середина  

 (рис. 5). Позначимо  
Побудуємо , висоту  трикутника L , L .  
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Нехай – середина відрізка , , . Тоді  – рівнобедрений 
(медіана і висота за побудовою). Звідси  (як зовнішній 
кут ). Маємо  (за катетами). Звідси  
Оскільки  – висота рівнобедреного трикутника  проведена до основи, то  – 
медіана і бісектриса, тобто  – середина сторони . За умовою – середина . Отже,  

 – середня лінія  і . Крім цього  

Аналогічно  – середня лінія  і , ,  

Маємо  – середня лінія , тоді і Тоді 
=  (рівнобедрені за бічною стороною і кутом при основі). Крім цього, 

=  (за трьома сторонами). Таким чином, 
 . 

У    

у L    L =  =  =  

 .   L =    . 

  Тоді  . 

Оскільки   і то  L =  (у прямокутному 
трикутнику    L – висота, проведена до гіпотенузи). Тоді      
У  

3  звідки     Отже, 

 4   

 
Розв’язання 6. У середина  

 (рис. 6). Побудуємо L – висоту трикутника тоді   . 

З    ,  тоді  ,  . 

З  . Маємо  

 (розв. 1). У  . Побудуємо DC.  

  .        (1) 

  

=  =  .    (2) 

  .          (3) 

(1), (2), (3) =>  

Маємо  тоді .  

 
Розв’язання 7. У середина  

 (рис. 7). Позначимо  (K  відрізку ) . 
Маємо : AKBF – ромб (діагоналі взаємно перпендикулярні і точкою їх перетину діляться 

навпіл).  

Знайдемо  .        (1) 

З  AF=  =  ,  

тоді         (2) 

У ромбі AKBF   AK = KB = BF = AF =     KB AF.  
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Обчислимо .    (3) 

Побудуємо BN  KF. Оскільки KBNF – паралелограм (за означенням),  

звідси  .       (4) 

Виконавши аналогічні побудови відносно середини відрізка , одержимо  

 . 

Тоді  .   (5) 

Побудуємо висоту  трапеції. У   . 
З  . (6) 
Урахувавши (4), (5), (6), знайдемо: 

= .  (7) 

З (1), (3), (7) => . 

Оскільки  то одержимо .  

 
Розв’язання 8. У середина  

 (рис. 8).  

 , ,  (розв. 1). Тоді  

Спосіб 1. 

. 

Оскільки , то .  

Спосіб 2. 
 ,        (1) 

,    (2) 

  (3) 

(1), (2), (3) => . 

Оскільки  то .  

 
Розв’язання 9. Нехай   . 
Побудуємо висоту  трикутника  (рис. 9). 

Маємо , , ,  (розв. 1). Тоді 

  , . 

Виберемо прямокутну систему координат (Оху) так, щоб початок координат сумістився з 

точкою А, а точка С належала додатній півосі Ох (рис.9). У вибраній системі координат (Оху) 

точки А, В, С набудуть координат: А(0;0), В(3; , С( ;0). 

Площу трикутника обчислимо за формулою: 

 

, де ( , ( , (  – координати вершин трикутника. [7] 

= = . 
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Розв’язання 10. Використавши скалярне множення векторів, одержимо: 

 

 

        (1) 

У вибраній системі координат (Оху) (рис.9) маємо:   

А(0;0), В( ; , С( ;0)  (розв.9). Тоді  ( ; ),   

,  

 = .         

Знайдемо  за формулою (1) : . 

  =  

.  

 

У різних розв’язаннях запропонованої задачі використано: властивості рівнобедреного 

трикутника, різні формули площ трикутника, ромба, трапеції, властивості площ трикутників, 

теорема про суму кутів трикутника, метричні співвідношення в прямокутному трикутнику, 

означення, побудова і властивості медіан, висот і бісектрис трикутника, властивості середньої 

лінії трикутника та трапеції, властивості зовнішнього кута трикутника, ознаки рівності та 

подібності трикутників, властивості паралелограма, ромба, прямокутника, тригонометричні 

формули і рівняння, алгебраїчні обчислення, осьова симетрія рівнобедреного трикутника, 

система координат на площині. Продуктивно працюють: метод площ, векторно-координатний 

метод, метод допоміжних побудов, метод ключових задач, метод подібності трикутників. 

 

Висновок. Різні розв’язання запропонованої задачі доцільно запропонувати учням з 

метою узагальнення і систематизації знань про рівнобедрений трикутник та його властивості на 

уроках-практикумах, на підсумкових та уроках повторення і закріплення знань, уроках-

проектах, у позакласній роботі. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ДИДАКТИЧНИХ 
ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ  

 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ) 

 

Науково-технічний прогрес стрімко входить у навчально-виховний процес. І сьогодні 

нікого не треба переконувати в необхідності застосування комп’ютерних технологій на уроках, 

позакласних заходах.  

Зміст знань містить у собі можливість по-іншому проникнути в уже відоме, відкрити у 

своїх знаннях нові межі. Вчитель повинен прагнути викликати в учнів стан дефіциту знань, 

самостійно розбиратись у тому, що ще не відкрито, не доведено. 

Треба, щоб учні не були на уроці в ролі спостерігачів, а теж працювали разом з 

учителем. 

А для цього треба використовувати різні джерела набування знань, методи їх 

закріплення і систематизації. 

Тому метою роботи є пошук методів організації розумової діяльності учнів на уроках 

фізики. 

З психології відомо, що діяльність - це форма активного відношення до дійсності, через 

яку встановлюється реальний зв'язок між людиною і світом, у якому вона живе. 

Людська діяльність є цілеспрямованою. В теорії А. Леонтьєва виділено складові 

діяльності: 

потреба → мета → умова → діяльність → дія → операція. 

 

 Процес засвоєння знань, умінь і навичок веде 

до необхідності організації самостійної пізнавальної 

діяльності учнів, яка забезпечує усвідомлення 

навчання. На початковому етапі організації 

самостійної діяльності особлива роль належить 

учителю: під його керівництвом відбувається 

цілеспрямоване формування вміння самостійно 

виконувати окремі види пізнавальної діяльності. І 

тільки за умови сформованості першопочаткових 

пізнавальних 

умінь 

можливий перехід до формування більш складних умінь. 

Під час цього керування процесом пізнання 

відбувається на новому, більш високому рівні: на рівні 

самоконтролю, самоорганізації пізнавальної діяльності.  

Треба так побудувати навчальний процес, щоб для 

зацікавлення учнів програмним матеріалом учитель 

наперед створював особливі умови, тобто ставив певні 
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перешкоди для пояснення фізичних явищ. Щоб подолати їх, учні повинні виконувати якісь 

дослідження, відповідні обчислення тощо. Таким чином, у них з'являється цікавість до 

матеріалу, активізується їхня пізнавальна і розумова діяльність. 

Створюючи таку ситуацію, учитель повинен розв'язувати для себе такі питання: яким 

чином формулювати питання, щоб перед учнями виникла проблемна ситуація; як аналізується і 

узагальнюється зміст і наявні знання та навички при усвідомленні та розв'язуванні поставленої 

задачі. 

Важливе значення має фронтальний фізичний експеримент – це короткочасні, самостійні 

дослідження учнів на уроці під час пояснення або закріплення навчального матеріалу, 

здебільшого вони носять дослідницький  характер, а результати дослідів учні записують у 

вигляді висновків або схематичних малюнків у зошиті. Результати дослідів сприяють 

засвоєнню учнями певних закономірностей. 

Також, виконуючи домашні експериментальні 

завдання, учні глибше засвоюють знання, озброюються 

практичними вміннями і навичками, оволодівають 

методами самостійних досліджень. У домашніх умовах 

учень сам обирає потрібні предмети, виготовляє прилади і 

деталі. 

Виконання домашніх дослідів включає 

зацікавленість у здобутті результатів. Тобто, цей вид 

роботи не перевантажує учнів, а, навпаки, сприяє 

раціональній організації їх часу. Не обов'язково учням 

давати план до виконання всіх завдань, навпаки, значна 

частина з них має носити творчий характер, тобто учні самі повинні знати спосіб виконання 

завдань. 

 Дослідницьке виконання експерименту, під час якого учні самостійно планують 

послідовність дослідження, складають відповідну установку, проводять дослідження й 

обробляють його результати - це найвищий рівень пізнавальної активності. 

Людина є активною не просто тоді, коли 

рухається чи багато розмовляє, а тоді, коли її видима 

активність поєднується з інтенсивною роботою думки, 

коли виконує щось насправді, коли її доробок 

врахований і оцінений оточуючими. 

Активність повинна бути різноплановою, щоб 

людина була і рухливою, і допитливою, вміла 

користуватись різними приладами, інструментами, 

сама винаходила і створювала щось нове. 

Тому на уроці учні повинні розуміти навіщо 

потрібне те, що вони роблять, і бачити зв'язок між 

затраченими зусиллями та отриманим результатом. 

Результативність викладання фізики, особливо в сучасних умовах, перебуває в прямій 

залежності від уміння вчителя побудувати уроки таким чином, щоб оптимально задіявши всі 

органи чуття учнів, змусити їх мислити, будувати логічні схеми, творити нове і фантазувати. 

Тому так намагаюся залучити учнів до роботи на уроці, використовуючи нетрадиційні 

форми уроків. 

Якщо це перевірка домашнього завдання, то це може бути у формі кросвордів, або у 

формі різних вправ « А чому б не порозмовляти?», «Вільний мікрофон?». Дуже часто учні самі 

підбирають запитання і ставлять їх один одному. 

Практикую проведення учнями старших класів уроків – КВК, уроків – вікторин для 

учнів 7–8 класів. При чому використовую тільки тематику такого уроку, розповідаю структуру 

уроку, а учні підбирають запитання для вікторин, цікаві досліди, пропонують різні конкурси. 
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Вже декілька років ми проводимо уроки «Фізика – наука практична», «Фізика – це цікаво». Під 

час  підготовки до таких уроків учнями були сконструйовані різні фізичні прилади. 

Така співпраця організує і учня, і вчителя.   

Але в наш час розвитку комп’ютерної техніки цікавим стало створення електронних 

презентацій.  

Пророчими стали слова академіка В. Глушкова, який твердив, що людина ХХІ сторіччя 

буде такою ж безпорадною без комп’ютерної грамоти, як людина початку ХХ сторіччя, котра 

не вміла читати.  

Дослідження свідчать, що якщо інформаційні технології застосовувати з дотриманням 

науково-обґрунтованих принципів і методів навчання, форм організації навчального процесу, 

то це значно підвищує пізнавальну активність учнів, оптимізує процес навчання. 

Уже відходять у минуле морально застарілі кодоскопи, фільмоскопи, епідіаскопи, 

кіноапаратура, та і сучасні дидактичні матеріали для них вже не розробляються, та і немає у 

цьому сенсу. На зміну їм приходять сучасні мультимедійні засоби: комп’ютери, телевізори, 

відеоплеєри, мультимедійні проектори, мультимедійні дошки.  Такі новинки дають 

можливість створювати, починаючи від найпростіших 

і закінчуючи досить складними, електронні збірники 

задач з різних предметів, а також і  з фізики. 

 Що ж це за обладнання? Яка його роль у 

навчально-виховному процесі в цілому і на уроці 

зокрема? Як сьогодні можна охарактеризувати місце та 

значення ІКТ в сучасній школі? Чи немає в учителів 

ностальгії за людським спілкуванням на рівні вчитель-

учень? 

 Майже всі вчителі в один голос стверджують, 

що комп'ютер ніколи не замінить спілкування учнів зі 

справжнім, реальним учителем. Дійсно, сьогодні 

існують потужні телекомунікаційні ресурси для 

самостійної роботи учнів, але без живого контакту з 

учителем справжнє навчання не відбудеться. 

Доходимо незаперечного висновку, що сучасні технології  мають допомагати, а не замінювати 

вивчення предмета самим учнем. 

Ще із класичної теорії педагогіки кожний учитель знає, що так усім відомі традиційні 

технічні засоби навчання діляться на звукові (магнітофон, радіоприймач тощо), екранні 

(фільмоскоп, кодоскоп, епідіаскоп, діапроектор тощо) та аудіозвукові (кінопроектор, телевізор, 

відеомагнітофон тощо). А ось інтерактивна дошка вигідно поєднує в собі можливості всіх 

перелічених технічних засобів навчання, проте можливості в мультимедійної дошки практично 

безмежні. Може, саме тому мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним 

технічним засобом навчання. 

Переважній кількості пересічних учителів, у принципі, властивості мультимедійної 

дошки інтуїтивно зрозумілі. Уже майже всім відомо, що в мультимедійних дошках суміщені 

можливості звичайної дошки й відеопроектора: на такій дошці можна писати звичайним 

способом і проектувати будь-яке зображення, наприклад, інтерактивну модель, анімацію, 

відеофрагмент тощо. 

Які ж педагогічні задачі вирішує інтерактивна дошка? 

Принаймні можна виділити чотири основні потреби сучасної школи: 

- необхідність формування в учнів певних базових загальнонавчальних 

компетентностей; 

- відпрацьовування навчальних компетентностей; 

- формування творчо-дослідницьких умінь; 

- формування особистісних якостей учнів. 
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Саме поняття інтерактивності, зокрема інтерактивної дошки, полягає в можливості 

вносити корективи, нотатки чи певні зауваження в демонстраційний матеріал, змінювати 

послідовність кадрів, зберігати необхідні кадри чи їх фрагменти для подальшої роботи. Ще і ще 

раз слід наголосити, що мультимедійна дошка – звичайнісінький усім знайомий нам, учителям, 

монітор комп'ютера з можливістю введення будь-яких даних у комп'ютер безпосередньо з 

робочої поверхні дошки. 

На звичайній дошці можливі записи тільки крейдою. На білій дошці можливі записи 

тільки фломастерами-маркерами кількох кольорів. Мультимедійна  дошка може показувати 

зображення в кольорі (відео, анімації, слайди тощо), на ній можна робити записи також 

маркерами кількох кольорів, є можливість писати поверх зображення та давати можливість 

запам'ятовувати необхідний для подальшої роботи кадр. 

Цінним матеріалом, що допомагає у вивченні фізики, є наукові діафільми та набори 

слайдів, створенні в минулі роки. Якщо підійти критично до цих матеріалів, то можна 

використовуючи сучасну комп’ютерну техніку створити  в найпростішому випадку набір 

слайдів, а ще краще, або мультимедійну презентацію, або навіть мультимедійний фільм. 

Протягом років, які працюю  в школі,  на уроках фізики використовувала телевізор, 

відеомагнітофон, кодоскопи, епіпроектори, за допомогою яких проектувала на мобільний екран 

таблиці, схеми тощо. 

У 2011 році в кабінеті фізики в нашій школі 

був встановлений мультимедійний комплекс.  

До комплекту пристрою входять: ноутбук, 

який підключений через послідовний порт до 

проектора, який у свою чергу під’єднується до 

комп’ютера, мультимедійна дошка, спеціальні 

маркери, а також указка mimioMouse, що замінює 

комп’ютерну мишу. Принцип роботи пристрою 

полягає в проектуванні будь-якої інформації 

комп’ютера через проектор на мультимедійну 

дошку. 

 Одним з нових засобів підвищення засвоєння навчального матеріалу та його закріплення 

застосовую  на уроках фізики комп’ютерні презентації у форматі Power Point. Ці дидактичні 

матеріали використовую не лише для подання нової теми, а також і на уроках закріплення 

знань, на уроках узагальнення і систематизації знань, на уроках розв’язування задач. у багатьох 

темах з фізики є багато інформації, яку необхідно побачити, а не тільки сприйняти на слух. 

 Також на своїх уроках застосовую метод проектів. Його починаю застосовувати з 7-го 

класу. Зазвичай такі проекти пропоную створити як підсумкову роботу з проходження тієї чи 

іншої теми. 

Використовувати даний метод мене спонукали такі причини: 

 З одного боку – учні старших класів 

недостатньо навчені формам самостійної 

діяльності, їх мало цікавлять проблеми 

сучасного стану технічних наук, вони не зовсім 

усвідомлюють відповідальність за своє 

навчання і за навчання в класі в цілому. 

 З іншого боку – на сьогоднішньому 

етапі розвитку нашого суспільства, розвитку 

високих технологій, уміння самостійно 

мислити в нових невідомих умовах, уміння 

вести самостійно дослідження, уміння 

працювати в колективі, мислити корпоративно 

цінуються особливо високо. 
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Вирішення цієї суперечності можна реалізувати 

через спільну навчальну діяльність учнів при 

створенні проекту: 

1. Це самостійна робота з підготовки проекту. 

2. Частково-пошукова або дослідницька діяльність. 

3. Самовираження учня через творчий підхід у 

реалізації проекту. 

Головною відмітною особливістю методу 

проектів є навчання на активній основі, через 

доцільну діяльність учня, яка відповідає його 

особистим інтересам. 

Метод проектів завжди орієнтований на 

самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, 

групову, яку учні виконують протягом певного 

відрізка часу. Цей метод органічно поєднується з груповим. Метод проектів завжди припускає 

рішення якоїсь проблеми. Рішення проблеми передбачає, з одного боку, використання 

сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, передбачає необхідність 

інтегрування знань, умінь, застосовувати знання з різних галузей науки, техніки, технології. 

До прикладу мої учні, для досягнення поставленої мети, використовують науково-

популярну літературу, періодику, ресурси INTERNET. Наші учні свої результати оформляють у 

вигляді мультимедійних презентацій.  

Якщо говорити про метод проектів як педагогічну технологію, то ця технологія 

передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за самою 

своєю суттю. 

Проводячи такі роботи протягом навчання учнів в 10-11-х класах, з багатьох тем можна 

виділити позитивні моменти щодо використання методу проектів. 

1. Цей метод дозволяє учням придбати комунікативні навички спілкування, практичні 

вміння, можливість використання широких людських контактів та знайомство з різними 

поглядами. Учні опановують уміннями використовувати дослідницькі методи отримання 

інформації. Метод проектів допомагає формувати в школярів критичне і творче мислення. 

2. Якщо учень зуміє впоратися з роботою над навчальним проектом, можна сподіватися, 

що в дорослому житті він виявиться більш 

пристосованим: зуміє спланувати власну 

діяльність, орієнтуватися в різноманітних 

ситуаціях, спільно працювати з різними людьми, 

тобто адаптуватися до мінливих умов. 

3. Даний досвід може бути використаний у 

будь-якому класі починаючи з 7-го, коли учні 

починають знайомитися з предметом. Цілі, 

завдання, тема проекту повинні формулюватися з 

урахуванням вікових особливостей дітей. 

 Застосування мультимедійних навчальних 

фільмів з фізики на уроках суттєво підвищує 

рівень активізації пізнавальної діяльності учнів, 

формує розуміння того, що одержані знання є 

об’єктивною необхідністю для життя людини. А використання фільмів у проектах з виховної 

роботи  покращує якість виховного процесу. 

У процесі викладання шкільного курсу фізики таблиці є необхідним ілюстративним 

матеріалом, який потрібен мені для пояснення або узагальнення навчального матеріалу і який 

не можна відтворити на звичайній дошці. 
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На мультимедійній дошці можна відтворити 3-D пристрої в об'ємі та русі, реалізувати їх 

обертання в просторі. На мультимедійний дошці можна накреслити зовсім простесеньку схему, 

малюнок тощо в спрощеному вигляді спереду, а потім показати реальний об'ємний вигляд. 

Зрозуміло, що експеримент на уроках фізики невід’ємна частина навчального процесу. І  

навіть найдосконаліша модель або відео- чи аудіоряд про математичний маятник не зможе 

замінити реального фізичного експерименту. Навіть якщо учень у ході примітивного 

експерименту просто підвісить на звичайній мотузці яку-небудь шайбу та спостерігатиме 

період коливань залежно від довжини цієї мотузки. Зовсім інша справа, якщо потім 

продемонструвати учням інтерактивну модель і змінити прискорення вільного падіння, як того 

вимагає чинна навчальна програма з фізики. 

Використовую мультимедійну дошку під час вивчення тем, явищ тощо, які більш повно 

й детально висвітлюються в електронних освітніх ресурсах, які  іноді й неможливо вивчати в 

реальних умовах. 

У роботі  використовую програмне забезпечення ActivInspire. У програму ActivInspire 

закладено безліч ефектів, пов'язаних з активною діяльністю учнів. При цьому від мене не 

потрібно особливих знань для їх використання на уроці. 

На дошці можна пересувати предмети, написи, відтворювати явища тощо. Функція 

розпізнавання рукописного тексту перетворює почерк у друкарський шрифт. За допомогою 

функцій контейнер, чарівні чорнила, дії з об'єктами мені не складе труднощів підготувати 

завдання з автоматичною перевіркою правильної відповіді.  

Презентації PowerPoint можна не тільки демонструвати, але і коректувати, доповнювати 

надписами в ході самої презентації.  

Немає жодного з учителів, які почали працювати з мультимедійними  дошками й не 

відзначили б стрімкого підвищення інтересу учнів до навчання, до уроку. А відомо, що 

формування в учнів стійкого активного інтересу є визначальною проблемою сучасної шкільної 

освіти.  
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ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 2018/2019 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи, виявлення підтримки та 

розвитку обдарованих дітей є проведення учнівських олімпіад. Олімпіада – це конкурс, у якому 

переможцями стають найсильніші, а інші учасники збагачуються новими знаннями і 

здобувають необхідний досвід.  

Учнівська олімпіада є однією з найважливіших форм позакласної роботи, що спонукає 

учнів до самоосвіти, розвиває їх інтелектуальний потенціал, розкриває креативні та творчі 

здібності, виховує інтерес до предмета. Організація учнівських олімпіад із базових та 

спеціальних дисциплін – це процес упорядкування і приведення в систему певних складових, 

зокрема: виокремлення мети змагань; добір завдань; визначення форми відображення 

результатів та критеріїв їх оцінювання; вибір засобів діяльності; узгодження видів і форм 

заохочення переможців; напрямки роботи вчителів з обдарованими дітьми. 

Метою проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних 

технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у якісному і 

поглибленому вивченні програмування та інформаційних технологій; виявлення та розвиток 

обдарованих учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення в школярів, підвищення 

інтересу до програмування та інформаційних технологій. На сучасному етапі розвитку 

суспільства інформатика та інформаційні технології пронизують практично всі сфери 

діяльності.  

Всеукраїнську учнівську олімпіаду з інформаційних технологій уперше було проведено 

у 2011/2012 навчальному році. Її появу можна пояснити перевагою користувацького ухилу в 

змісті шкільного курсу інформатики, необхідністю навчити всіх учнів користуватися засобами 

ІКТ для розв’язування навчальних і практичних завдань. Кожен учень повинен уміти: 

- структурувати завдання, ділити його на окремі підчастини, чітко і стисло будувати 

плани їх розв’язування; 

- переводити узагальнені схеми дій у конкретні операції та визначати раціональний 

спосіб розв’язування завдання з урахуванням відповідного програмного забезпечення; 

- виявляти й формулювати узагальнений теоретичний принцип, застосовувати його до 

розв’язування аналогічних завдань; 

- подавати розв’язки відповідно до вимог сучасних технологій та співвідносити 

результати з метою діяльності. 
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Учнівські олімпіади з інформаційних технологій проводяться з метою: 

- виявлення та розвитку інтелектуальних і творчих можливостей учнів відповідно до їх 

підготовки, здібностей, індивідуальних особливостей; 

- створення умов для самовдосконалення й самореалізації, розвитку інформаційно-

інтелектуального потенціалу обдарованої молоді; 

- розвитку в учнів аналітичного й творчого мислення, рефлексії, навичок дослідницької 

роботи; 

- активізації різноманітних форм позакласної та позашкільної роботи, залучення учнів до 

різних форм спілкування й діяльності; 

- залучення школярів до поглибленого вивчення інформатики; 

- підвищення інтересу до сучасних технологій. 

У 2018/2019 навчальному році на виконання наказу Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 16.10.2018 № 315 «Про затвердження 

графіка ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів» ІІ етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій було проведено 08 грудня 

2018 року. Два роки поспіль у день проведення ІІ етапу олімпіади одночасно до завдань у 

конверті надсилаються ще додаткові матеріали в архівному файлі, захищеному паролем, на 

електронні адреси відповідальних осіб у районі, місті, громаді за проведення олімпіади з 

інформаційних технологій. Пароль на матеріали розміщується на сайті інституту 

http://choippo.edu.ua/.  

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 13.12.2018  № 375 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» 09 лютого 2019 року на базі 

Чернігівського національного технологічного університету відбувся ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. У змаганні взяли участь 

109 учнів 8 – 11 класів закладів загальної середньої освіти області (8 клас – 1 учень, 9 клас – 37, 

10 клас – 43, 11 клас – 28).  Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» від 08.11.2018 № 22.1/10-4084 «Про проведення ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за єдиними завданнями» обласний етап олімпіади з 

інформаційних технологій було проведено за єдиними завданнями, укладеними зазначеною 

вище установою. Зміст завдань олімпіади ґрунтувався на навчальній програмі предмета 

«Інформатика» профільного та поглибленого рівнів. Кожна із задач розв’язувалася 

програмними засобами з пакету офісного додатка Microsoft Office: Excel, PowerPoint, Access. 

Завдання олімпіади були пов’язані єдиною темою про сучасну модель функціонування 

аеропорту та моделювали життєву ситуацію з галузі людської діяльності. 

За рішенням журі дипломами нагороджено 31 учня (28,44 % від загальної кількості 

учасників олімпіади). Кількісний розподіл дипломів такий: І ступеня – 3, ІІ – 10, ІІІ – 18. Високі 

результати продемонстрували учні закладів освіти об’єднаних команд Бахмацького району та 

Батуринської ОТГ, Ніжинського району та Лосинівської ОТГ, Ріпкинського району та 

Любецької ОТГ, Городнянської ОТГ та Тупичівської ОТГ, Талалаївського району, міст Ніжина, 

Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігова, Коропської, Корюківської, Менської, Сновської, 

Талалаївської об’єднаних територіальних громад, Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Чернігівської обласної ради. Найбільшу кількість дипломів серед учасників олімпіади вибороли 

учні  міст Чернігова (8 із 8 можливих: 2 дипломи І ступеня, 2 – ІІ, 4 – ІІІ) та Ніжина (4 із 4 

можливих: 2 дипломи ІІ ступеня, 2 – ІІІ). Водночас 78 учасників отримали менше третини від 

максимально можливої кількості балів, що складає 71,56 % від загальної кількості учасників. За 

висновками журі найскладнішими для учасників олімпіади виявилися завдання на 

використання табличного процесора та системи управління базами даних. Значна частина 

школярів виявила незнання основних функціональних можливостей офісних програм, за 

допомогою яких виконували завдання, невміння застосовувати свої знання в нестандартних 

умовах і ситуаціях.  
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 

навчальному році» в місті Дніпрі відбувся IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій. Чернігівську область представляли 5 учасників, які стали 

переможцями на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 

технологій. 

На ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій щороку є 

переможці, а саме: 2018/2019 н. р. – Гусак Станіслав Леонідович, учень 10 класу Новгород-

Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської 

області (диплом ІІІ ступеня), Крилов Анатолій Ігорович, учень 10 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 2 І-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов (диплом ІІІ 

ступеня); 2017/2018 н. р. – Філоненко Ігор Русланович, учень 9 класу Городнянської районної 

гімназії Городнянської районної ради Чернігівської області (диплом І ступеня), Пупов Нікіта 

Андрійович, учень 11 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-

математичного профілю № 12 м. Чернігова (диплом ІІІ ступеня); 2016/2017 н. р. – Іванов 

Анатолій, учень 11 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-

математичного профілю № 12 (диплом ІІ ступеня); 2015/2016 н. р. – Дасюк Антон, учень 

11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І-III ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов (диплом І ступеня), Іванов Анатолій, учень 10 класу загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова (диплом 

ІІ ступеня); 2014/2015 н. р. – Дасюк Антон, учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов (диплом ІІ ступеня); 2013/2014 н. р. – 

Янченко Сергій, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 з поглибленим вивченням 

іноземних мов м. Чернігова (диплом ІІІ ступеня); 2012/2013 н. р. – Приходько Владислав, учень 

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Чернігівської міської ради (диплом ІІ 

ступеня). 

Олімпіада з інформатики (програмування) надає можливість учням перевірити свої 

знання і вміння з написання та відлагодження алгоритмів і програм у вигляді інтелектуальних 

змагань. Такі олімпіади додають деякого «спортивного елементу» до програмування як науки, 

що є особливо цікавим для школярів. На виконання наказу Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 13.12.2018  № 375 «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» 02 

та 03 лютого 2019 року на базі Чернігівського національного технологічного університету  

відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. В 

олімпіаді взяли участь 76 учнів 7 – 11 класів закладів загальної середньої освіти області (7 клас 

– 1 учень, 8 клас – 16, 9 клас – 20, 10 клас – 21, 11 клас – 18). Відповідно до листа Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 08.11.2018 № 22.1/10-4084 «Про 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за єдиними завданнями» обласний 

етап олімпіади з інформатики було проведено в два практичні тури за єдиними завданнями, 
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укладеними вище зазначеною установою, із використанням центрального серверу прийому та 

перевірки учнівських робіт. 

 

            
 

За рішенням журі дипломами нагороджені 30 учнів (39,5 % від загальної кількості 

учасників олімпіади). Кількісний розподіл дипломів такий: І ступеня – 4, ІІ – 10, ІІІ – 16. Високі 

результати продемонстрували учні об’єднаних команд Бахмацького району та Батуринської 

ОТГ, Бобровицького району та Бобровицької ОТГ, Ніжинського району та Лосинівської ОТГ, 

Ріпкинського району та Любецької ОТГ, міст Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, 

Чернігова, Куликівської, Менської, Остерської об’єднаних територіальних громад. Найбільшу 

кількість дипломів серед учасників олімпіади вибороли учні об’єднаної команди Бахмацького 

району та Батуринської ОТГ (4 із 4 можливих: 1 диплом ІІ ступеня, 3 – ІІІ), міст Чернігова (9 із 

10 можливих: 2 дипломи І ступеня, 5 – ІІ, 2 - ІІІ), Ніжина (4 із 6 можливих: 1 диплом ІІ ступеня, 

3 – ІІІ), Прилук (4 із 7 можливих: 1 диплом І ступеня, 2 – ІІ, 1 – 3). Кращі результати впродовж 

шести минулих років демонструють учні спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І-III 

ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов та загальноосвітньої спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова, впродовж чотирьох минулих 

років – школярі Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської 

області. 

 

           
 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

86 

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформатики проходив в Одесі з 25 по 29 березня 

2019 року. До участі в олімпіаді було запрошено 

129 переможців обласних олімпіад з інформатики з 

усіх регіонів України, 33 керівника команд та 17 

членів журі олімпіади. У 2019 році склад команди 

ІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформатики від Чернігівської області становив три 

учня. Шеметов Ярослав Леонідович, учень 9 класу 

Менської гімназії Менської міської ради Менського 

району Чернігівської області, отримав диплом ІІ 

ступеня. 

Поліпшення результатів учасників олімпіади зазначених вище міст, районів та 

об’єднаних територіальних громад свідчить про ефективну роботу обласної Інтернет-школи 

для обдарованих школярів «Юний програміст», діяльність якої координують науково-

педагогічні працівники Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського. Обласна Інтернет-школа функціонує як форма дистанційного навчання 

та підготовки учнів 6-11 класів до інтелектуальних змагань з інформатики та підвищення рівня 

знань із програмування. Навчально-методичні матеріали Інтернет-школи розміщені на 

Інтернет-ресурсі http://choippo.cn.sch.in.ua. Навчальну і консультативну діяльність, змістове 

наповнення Інтернет-ресурсу (олімпіадні завдання, матеріали для самоконтролю, рекомендації 

щодо підготовки до змагань) здійснюють тьютори, склад яких щорічно затверджується наказом 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Тьюторами є вчителі 

закладів освіти. 

 

 
 

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 21.09.2018 № 299 «Про продовження діяльності обласної Інтернет-школи для 

обдарованих школярів «Юний програміст» у 2018/2019 навчальному році» з жовтня 2018 року 

продовжує роботу обласна Інтернет-школа для обдарованих школярів «Юний програміст». У 

цьому навчальному році  в рамках Інтернет-школи було проведено сім самостійних та десять 

контрольних практичних робіт із розв’язування задач у формі змагань за допомогою системи 

автоматизованої перевірки розв’язків. Заняття учнів в обласній Інтернет-школі для обдарованих 

школярів «Юний програміст» у 2018/2019 навчальному році відбувалися за різними темами 

навчальної програми. Фактично в Інтернет-школі взяли участь 120 учнів 6–11 класів закладів 

загальної середньої освіти області. 

За підсумками виконання самостійних практичних робіт кращими стали 36 учнів з 

Бахмацького, Борзнянського, Ріпкинського районів, Ічнянської, Коропської об’єднаних 

територіальних громад та міст Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігова. Із них 15 учнів стали 

переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

2018/2019 навчального року. Навчання учнів в Інтернет-школі позитивно вплинули на їх 

результати в ІІІ етапі олімпіади з інформатики. У порівнянні з минулими роками кількість 

переможців суттєво збільшилась (2014 р. – 7 учнів, 2015 р. – 5 учнів, 2016 р. – 18 учнів, 2017 р. 

http://choippo.cn.sch.in.ua/
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– 16 учнів, 2018 р. – 18 учнів, 2019 р. – 30 учнів). Найкращих результатів досягли учні 

Бахмацького, Ріпкинського районів та міста Чернігова. Найбільшу кількість дипломів серед 

учасників обласної Інтернет-школи вибороли учні міста Чернігова (16 дипломів). 

 

У рамках обласної Інтернет-

школи "Юний програміст" у 2018/2019 

навчальному році відбувся турнір 

«Супер кодер». Турнір складався з двох 

етапів: 

- заочний (січень-квітень); 

- очний (травень).  

До участі на очний етап турніру 

«Супер кодер» були запрошені  учні, які стали переможцями на заочному етапі турніру.  

Навчання в турнірі «Супер кодер» здійснювалося в двох групах: 

1 група – учні, які навчалися перший рік; 

2 група – учні, які продовжували навчатися. 

19 травня 2019 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського відбувся очний етап турніру «Супер кодер». До 

участі було запрошено 32 учні, які стали переможцями на заочному етапі турніру «Супер 

кодер». Фактично в очному етапі турніру взяли участь 31 учень 7 – 11 класів закладів загальної 

середньої освіти області (7 клас – 3, 8 клас – 11, 9 клас – 5, 10 клас – 9, 11 клас – 3) із 

Бахмацького, Ріпкинського районів, Бобровицької, Городнянської, Ічнянської, Менської 

об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилуки, Чернігова. 

За підсумками змагань переможцями визнано 16 учнів із  Ріпкинського району, Городнянської, 

Менської об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилуки, 

Чернігова. 

 

     
 

Для успішного виступу школярів на олімпіадах з інформатики та інформаційних 

технологій рекомендуємо: 

1. Залучати дітей до обласної Інтернет-школи «Юний програміст». 

2. Проводити системну роботу з обдарованими дітьми через факультативи та курси 

за вибором з інформатики.  

3. Створити портфоліо обдарованих учнів, які мають нахили та здібності до 

вивчення інформатики. 

4. Створити банк олімпіадних завдань та методичної літератури для підготовки 

дітей до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з інформатики та інформаційних 

технологій. 

5. Брати участь у турнірі «Супер кодер». 
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6. Використовувати сучасні інформаційні технології для підвищення 

інформативності уроків інформатики та ефективності засвоєння програмного матеріалу.  

Підготовка учнів до розв’язування олімпіадних завдань з інформатики та інформаційних 

технологій повинна містити наступні кроки: 

– глибока теоретична підготовка з основного курсу інформатики; 

– ознайомлення із завданнями минулих років, а також їх аналіз (разом із вчителем або 

самостійно); 

– розв’язування завдань минулих років (бажано відповідно до запропонованої схеми); 

– пошук цікавих завдань з інформатики та інформаційних технологій в мережі Інтернет 

та їх розв’язування; 

– систематичне розширення загального кругозору. 

Відповідно до сучасних програм підготовки школярів інформатика як дисципліна 

вводиться уже з початкової школи. Але більш ґрунтовна підготовка відбувається в середній та 

старшій школі. Як відомо, курс інформатики складається з двох складових: основи 

алгоритмізації та програмування й інформаційні технології. Проте, варто зазначити, що не всіх 

учнів задовольняють лише ті знання, які вони отримують виключно на уроках. Такі школярі 

намагаються брати активну участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах тощо. 

Отже, залучення дітей до участі в інтелектуальних змаганнях є важливим кроком у вирішенні 

проблеми розкриття обдарованості, а олімпіади – дієвим шляхом виявлення і реалізації 

можливостей юних обдарувань. І перш за все тому, що нове розкриття здібностей учня потрібне 

не тільки для нього, а і для суспільства в цілому. Творчі та інтелектуальні можливості сьогодні 

— запорука прогресу в будь-якій галузі людського життя. Для успішної роботи з талановитою 

дитиною необхідно дати їй можливість виявити себе, повірити у свої сили, отримати 

задоволення від процесу навчання, не допустити втрати спонтанної активності дитини. Одним 

із важливих аспектів реалізації методики пошуку, відбору та стимулювання росту 

обдарованості учнів є проведення різних інтелектуальних змагань. 
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Шкільному бібліотекареві 

 

Бурцева Л. П., 

методист відділу виховної роботи і здорового способу життя 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського  

 

 

ПОРТФОЛІО БІБЛІОТЕКАРЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

Сучасна шкільна бібліотека – це місце, де учень, учитель і бібліотекар зустрічаються 

щодня для спільної роботи, де на практиці виховується потреба в знаннях, даються навички 

пошуку потрібної інформації, закладаються основи самоосвітньої діяльності. Кожна бібліотека 

повинна мати добре організоване інформаційне середовище, яке б відповідало запитам і 

потребам основної категорії користувачів. Під впливом потреб суспільства змінюється роль і 

функції бібліотек, змінюється погляд на професію бібліотечного працівника. 

Школа в умовах переходу на нові методи освіти потребує і сучасного бібліотечного 

спеціаліста – творчо думаючого, який володіє сучасними інформаційними та педагогічними 

технологіями, умінням прогнозувати кінцевий результат. 

Важливими складовими бібліотечної професії є прагнення до нового, до творчості, 

вдосконалення діяльності, відмова від застарілих, неефективних форм та методів роботи. 

У педагогічному процесі існує багато підходів до формування навичок самооцінки 

бібліотекаря. Одним із інструментів, за допомогою якого реалізується моніторинг творчих 

успіхів, є різноманітні «досьє успіхів» бібліотекаря, в яких відображується все нове і сучасне. В 

останні роки в якості досьє успіхів бібліотекарів шкіл виступає «Портфоліо бібліотекаря». 

Портфоліо – це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм,  методичного 

забезпечення, сценаріїв різних заходів і т.д. Цей спосіб дозволяє один раз зібрати разом, 

систематизувати інформацію, розкласти її в певній логічній послідовності, доповнювати за 

потребою і видавати за запитом. 

За допомогою правильно складеного портфоліо бібліотекар може розповісти про те, як 

сам бачить і уявляє свою професію і місце бібліотеки в школі, про свої досягнення, про 

реалізацію особистих проектів розвитку бібліотеки. 

Ще одна особливість портфоліо – це те, що бібліотекар сам обирає структуру свого 

портфоліо, сам вирішує, які документи і в якому порядку вносити до нього. Це робочий 

інструмент. На будь-яку сторінку можна внести доповнення, якісь зауваження, роздуми і 

самоаналіз. Це можливість створити індивідуальний портрет шкільного бібліотекаря, 

систематизувати, проаналізувати і кваліфіковано представити свої професійні досягнення. Це 

один із способів самопрезентації. 

Створення професійного портфоліо – копітка праця, але ці зусилля виправдають себе 

творчим ростом, визнанням колег, ростом авторитету бібліотеки закладу освіти. 

Структура портфоліо  

1. Титульна сторінка  

 Прізвище  

 Посада, навчальний заклад  

 Категорія  
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2. Візитка  

 Фото  

 Життєве кредо  

 Особисті дані  

 Резюме  

 Копія диплома про освіту  

 Копія посвідчення про курси підвищення кваліфікації  

 Атестаційний лист  

 Копії нагород, грамот  

 Відгуки 

3. Нормативні документи  

 Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»  

 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу  

 Кодекс українського бібліотекаря  

 Посадова інструкція  

 Положення про атестацію  

 Концепція «Нова українська школа» 

 Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті  

 Закон України про загальну середню освіту  

Функції портфоліо: 

 діагностична – фіксує зміни за певний проміжок часу; 

 змістовна – розкриває спектр виконуваних робіт; 

 розвиваюча – забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти; 

 мотиваційна – відзначає результати діяльності; 

 рейтингова – дозволяє виявити кількісні і якісні індивідуальні досягнення. 

Моделі портфоліо 

Портфель досягнень (для себе і для інших)  

Мета створення: оцінити прогрес у дослідницькій, професійній і творчій діяльності; 

Портфель-самооцінка (для себе) 

Мета створення: показати прогрес чи регрес в якихось видах чи окремих аспектах 

професійної діяльності 

Портфель-звіт (для інших) 

Мета створення: показати успішність і доказати прогрес дослідницької, професійної і 

творчої діяльності, накопичення досягнень, відслідковування індивідуального професійного 

прогресу, представлення діяльності та професійного розвитку за певний період часу. 

Портфоліо дозволяє продемонструвати динаміку найбільш значущих для оцінки 

професійної компетенції продуктів теоретичної і практичної діяльності, а також створити 

індивідуальний портрет педагога, систематизувати, проаналізувати і кваліфіковано представити 

його професійні досягнення 

Організація і оформлення портфоліо 

Головна вимога, щоб він був логічно вибудуваний. 

Можна оформляти у вигляді файлової папки з заголовками розділів. Кожну роботу, 

документ, підбірку матеріалів розміщуйте в окремий файл. Кожен елемент портфоліо бажано 

датувати, щоб можна було простежити динаміку. У друкованому варіанті в переліку обов'язкові 

посилання на документи або їх копії із зазначенням номера додатка. 

В електронному варіанті для зручності навігації доцільно оформити гіперпокликання на 

документи та інші матеріали з презентації портфоліо і переліків. Можна зробити копії 

документів. 

Важливим елементом індивідуального професійного портфоліо є коментар, який 

відображає особисті думки спеціаліста по відношенню до своєї діяльності, який дає повну 
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картину творчого росту бібліотекаря. Він може бути представлений у вигляді окремого листа до 

читачів, пояснювальної записки, есе і т.д. Обов’язковим елементом оформлення портфоліо є 

титульний листок і зміст, які допомагають орієнтуватися в документах. 

Нормативні документи 

Документи з організації та змісту роботи шкільної бібліотеки: 

*нормативні; 

*директивні; 

*рекомендаційні. 

Показники роботи шкільної бібліотеки: 

*звіти; 

*таблиці; 

*графіки, діаграми, 

Досягнення читачів: 

- список учасників і переможців конкурсів, марафонів, веб-квестів та інших заходів для 

читачів; 

- список учасників і переможців конкурсів, марафонів, Інтернет-вікторин та інших 

заходів школярів, у підготовці яких безпосередню участь брали бібліотекарі; 

- перелік творчих робіт читачів (доповіді, реферати, навчально-дослідні проекти, 
малюнки, фото (схеми), авторські вірші, оповідання, статті, електронні продукти, фотомонтажі, 

відео-аудіозаписи). 

Одним із варіантів щорічної саморефлексії (самооцінки) бібліотечного спеціаліста 

школи можуть бути індивідуальні карти методичного моніторингу професійної діяльності. За 

допомогою індивідуальної карти методичного моніторингу бібліотекар фіксує методичні 

досягнення за рік, вибудовує деяку результативну модель своєї творчої діяльності, яка дозволяє 

наочно і лаконічно продемонструвати специфіку кожного року, визначити напрямок 

саморозвитку на наступний період. 

Така робота дозволить об’єктивно оцінювати свої можливості, допоможе бібліотекарю 

більш впевнено почувати себе в педагогічному колективі. 

Основними завданнями бібліотеки як соціокультурної структури незалежно від часів і 

суспільних устроїв є зібрання, упорядкування, зберігання знань та інформації на всіх носіях і з 

усіх каналів інформації. І до цього ще одне завдання – воно ж головне і синтезуюче – 

обслуговування наявними в бібліотеці джерелами всіх бажаючих.  
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Бурцева Л. П., Кравець Т. Б., 

методисти  відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського ОІППО  

імені К.Д. Ушинського  

 

УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ РОБОТИ 

МЕТОДИСТА З БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
(з досвіду роботи Караулової Тетяни Григорівни,  

методиста міського методичного центру управління освіти 

Прилуцької міської ради) 

 

Шкільні бібліотеки м. Прилук – це інформаційні центри шкіл міста, від стану яких 

залежить діяльність усього шкільного механізму сучасного закладу освіти. 

Упроваджуючи сучасні види інформування та оптимізуючи процес обслуговування 

читачів, шкільні бібліотеки розширюють їх можливості у сфері пошуку інформації, 

забезпечуючи інформаційні потреби, розвиваючи пізнавальні інтереси.  

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової української школи, зорієнтованої на 

входження у світовий освітній простір. Зміна цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагає 

перебудови всіх складових компонентів 

сучасної школи. Серед них шкільна 

бібліотека, як обов'язковий структурний 

підрозділ закладу освіти, займає 

особливе місце. 

Новий зміст навчальних програм, 

розширення та поглиблення методів, 

методик та форм навчання потребують 

нового рівня використання 

різноманітних джерел інформації, 

сприяють зміні змісту інформаційних 

потреб учасників освітнього процесу. 

Сьогодення вимагає створення нової моделі бібліотеки закладу освіти, наповненню її новим 

змістом, виокремлює пріоритетний напрям функціонування – інформаційну компетентність 

усіх учасників освітнього процесу. 

Розвиток новітніх технологій викликає нові потреби, пов'язані з використанням 

інформації. Формування системи інформаційної підтримки освітнього процесу в закладах 

освіти передбачає впровадження в роботу бібліотеки нових, ефективних технологій у тісній 

співпраці з педагогічним колективом, бібліотеками інших систем. Це підносить авторитет 

шкільної бібліотеки як інформаційного, освітнього і культурного центру. 

Кардинально змінюється і роль бібліотекаря в школі – від працівника, який рекомендує 

гарну книгу і видає її учням, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного 

співпрацювати з учителями в питаннях системного підходу до роботи з інформацією з 

навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації 

стали б повсякденною потребою учнів. Бібліотекар виступає в ролі навігатора в сучасному 

інформаційному світі, як організатор індивідуальної та колективної діяльності. 

Упроваджуючи сучасні види інформування та оптимізуючи процес обслуговування 

читачів, шкільна бібліотека розширює їх можливості у сфері пошуку інформації, забезпечуючи 

інформаційні потреби, розвиваючи пізнавальні інтереси. Тому основними завданнями в 

діяльності шкільних бібліотек є: 
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• упровадження інноваційних форм і 

методів роботи; 

• використання ІКТ для підвищення 

ефективності педагогічно-виховної діяльності 

шкільного бібліотекаря; 

• сприяння вивченню, задоволенню і 

розвитку інформаційних потреб і запитів, 

зростанню кола пізнавальних та читацьких 

інтересів; 

• інформування, консультування та 

допомога читачеві у виборі книг; 

• формування в учнів інформаційної 

культури та бібліотечно-бібліографічних 

знань; 

• виховання мислячого, вдумливого, 

грамотного читача; 

• розширення інформаційного 

простору бібліотеки; 

• підвищення якості та оперативності 

надання бібліотечних послуг. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи шкільних бібліотек є впровадження 

інформаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, затребуваною 

та ефективною.  

Пріоритетними напрямами діяльності методиста на сучасному етапі є розвиток 

професіоналізму бібліотекарів, їх педагогічної майстерності, мобільності та компетентності в 

мінливому світі. В умовах інтенсифікації та інформатизації суспільства виникає потреба в 

розробці та використанні якісно нових підходів і шляхів розвитку всіх ланок і складових 

бібліотечної роботи. 

Тематика і форми навчання визначаються, виходячи з поточних проблем розвитку 

бібліотек із урахуванням результатів опитування працівників сільських книгозбірень, 

наприклад, під час обговорення планових завдань на наступний рік. Найбільш ефективними 

комплексними формами навчання є семінари та семінари-практикуми, які організовує і 

проводить Тетяна Григорівна. Методичний центр намагається допомогти в набутті та оновленні 

теоретичних знань, удосконаленні практичних умінь і навичок, використанні їх у професійній 

діяльності. У програмі таких занять, окрім повідомлень та консультацій, передбачені «живі» 

форми спілкування з учасниками: ділові ігри, мультимедійні презентації, години професійних 

таємниць чи взаємопорад, круглі столи, де обмінюються ідеями, думками та поглядами на різні 

аспекти діяльності; проведення усного журналу, літературно-музичних композицій, презентації 

краєзнавчих видань тощо. 

Завдання забезпечення сучасної школи освіченими, високопрофесійними кадрами 

покладено нині на вищу педагогічну освіту: базову, що готує майбутніх учителів; 

післядипломну, покликану здійснювати методичну підтримку фахівців та стимулювати їх 

професійний розвиток і зростання. Успішній реалізації планових завдань, у тому числі і 

методичних заходів, безумовно, сприяють інформаційні технології: наявність  комп’ютерів у 

11-ти бібліотеках, підключення до Інтернету, використання інформаційних технологій 

відкриває нові можливості в підвищенні професійності кадрів, спілкуванні за допомогою 

електронної пошти  
 

У гімназіях № 1, 5, СШ № 6, ЗОШ № 2, 9, 12, 13 створено веб-сайти шкільних бібліотек, 

а в ЗОШ № 3, 7, 10, 14 веб-сторінки на шкільних веб-сайтах, де розміщується інформація про 

роботу бібліотек. 
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Метою створення сайтів є:  

- розширення інформаційного простору бібліотеки;  

- популяризація книги та бібліотеки;  

- інформування відвідувачів про діяльність шкільної бібліотеки;  

- залучення читачів до книги та читання;  

- розширення кола спілкування; 

- використання веб-сайту як ефективного засобу просування та рекламування власної 

бібліотеки в міжнародному інформаційному співтоваристві Інтернет. 

Сайти призначені для учнів, учителів, батьків, бібліотекарів та для тих, хто не байдужий 

до книги та читання. На них розміщується інформація про роботу бібліотек, творчі доробки. 

Отже, шкільні бібліотеки м. Прилук – це не просто пункти видачі підручників. Саме 

вони є інформаційним осередком шкіл, від стану якого залежить діяльність усього шкільного 

механізму сучасного закладу освіти. 

Караулова Тетяна Григорівна має 34 роки педагогічного стажу. З 1990 року працює 

методистом міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради. За фахом 

– учитель початкових класів. Спеціаліст вищої категорії. 

За роки своєї праці організувала роботу міського методичного об'єднання шкільних 

бібліотекарів. ММО – це колектив однодумців, професіоналів, людей із життєвим та фаховим 

досвідом. Тому завжди має підтримку серед  колег, коли стоїть завдання показати та поділитися 

напрацюваннями  шкільних бібліотекарів  Прилук.  

 

 
 

Успішно впровадили в роботу комп'ютерну програму електронного обліку «Шкільний 

підручник». У 2014 році зав. бібліотекою  Клишко Т.І. (гімназія № 5), Кумейко О.В. (ЗОШ №І-

ІІІ ст. № 13) були учасниками інноваційного проекту «Інформаційне забезпечення 

загальноосвітнього навчального закладу «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ – інфо», а 

ЗОШ    І-ІІІ ст. № 13 була включена до числа експериментальних закладів, які впродовж шести 

місяців брали участь у експерименті.  

Тетяна Григорівна Караулова для шкільних бібліотекарів м. Прилук готує методичні 

рекомендації з різноманітних питань роботи бібліотек закладів освіти та неодноразово брала 

участь у роботі обласних семінарів та школі новопризначеного методиста.  
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Наслідком методичної роботи, оцінкою її якості та ефективності є висока 

результативність шкільних бібліотекарів міста: 

- Олена Кумейко, завідувачка бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Святителя Іоасафа 

Белгородського, у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», 

переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»; 

- Тетяна Клишко, завідувачка бібліотеки гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 

Затолокіна, у номінації «Бібліотечний веб – ресурс», переможець обласного етапу та лауреат 

Всеукраїнського етапу конкурсу «Шкільна бібліотека»; 

- Лариса Хоружа, завідувачка бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 у номінації «Бібліотека – 

виховний простір», переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека». 

Упровадження в методичну практику перспективного педагогічного досвіду методиста з 

бібліотечних фондів Караулової Т.Г. стане поштовхом для творчого зростання та 

вдосконалення роботи районних та міських методистів з бібліотечних фондів і шкільних 

бібліотекарів області. 
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ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Цькування в школі – гостра проблема, про яку тривалий час не прийнято було говорити. 

Одним із аспектів проблеми є жорстоке поводження з дітьми та нехтування їхніми інтересами, 

та, як наслідок, цькування в стосунках між дітьми. Діти та підлітки є найбільш вразливою 

категорією, вони соціалізуються, формують власну систему сприйняття світу, систему 

цінностей, навчаються різним моделям поведінки, та, на жаль, булінг стає однією з таких 

моделей. 

Булінг (за визначенням ЮНІСЕФ) – це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї 

дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним 

фізичним і психологічним впливом.  

Булінг (від англ to bully – задиратися, знущатися, змушувати погрозами) – повторювані, 

свідомі, навмисні та обдумані дії з наміром нашкодити, викликати страх шляхом погрози 

подальшою агресією.  

Особливої актуальності ця тема набуває в контексті розвитку в Україні інклюзивної 

освіти (від англ. inclusive education), що передбачає навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в закладах загальної середньої освіти. Небезпека цькування виростає в рази, коли 

поряд із дітьми з’являється хтось на них геть не схожий. 

На сьогодні ситуація в Україні виглядає так (за даними ЮНІСЕФ): 24% українських 

школярів вважають себе жертвами булінгу, 67% дітей віком від 11 до 17 років стикалися з 

булінгом за останні 2-3 місяці, 44% жертв булінгу ігнорували проблему, оскільки боялися за 

себе, 40% жертв ні з ким не діляться проблемою, навіть з батьками. Більшість дітей булять за 

те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як їхнє оточення. Сором’язливі та 

інтровертні діти стають жертвами булінгу вдвічі частіше за інших. 

Булінг різноманітний, це не лише фізична агресія, найчастіше – психологічна. 

Види булінгу  
Вербальний – словесне знущання або залякування за допомогою жорстоких слів, яке 

включає в себе постійні образи, погрози й образливі коментарі про кого-небудь (про зовнішній 

вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу тощо). 

Фізичний – багаторазові повторювані удари, стусани, підніжки, блокування, поштовхи і 

дотики небажаним і неналежним чином. 

Соціальний (психологічний) - когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, 

грі, занятті спортом чи громадській діяльності. 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

97 

Кібер-залякування. Кібер-булінг – звинувачення когось із використанням образливих 

слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і 

повідомлень у соціальних мережах.  

 

Жертвами булінгу може стати практично будь-хто: 

• двієчники; 

• відмінники; 

• фізично слабі діти; 

• діти зі слабим здоров’ям, фізичними вадами або з особливими освітніми потребами; 

• діти з малозабезпечених (бідних) родин; 

• невпевнені в собі; 

• діти з нестандартним мисленням («білі ворони»); 

• представники національних меншин; 

• переселенці; 

• представники сексуальних меншин тощо. 

Діти-агресори не до кінця розуміють, якої шкоди та страждань вони завдають. Булери 

вважають смішним знущання над слабшою дитиною. Отримуючи схвалення з боку друзів-

спостерігачів, вони відчувають себе сильними та «крутими». Деякі діти булять, тому що самі 

постраждали від насильства (вдома, у спортивній секції, у іншій школі тощо). В таких випадках 

вони можуть зганяти свій біль через знущання і приниження слабших за себе. Діти булять, щоб 

ловити захоплені погляди оточення, а відчуття переваги над іншими приносить їм задоволення. 

До того ж, нападаючи на когось, вони захищаються від цькування. Іноді такі діти дуже 

імпульсивні і не можуть контролювати свій гнів. У таких випадках справа нерідко доходить до 

фізичного насильства. 

Також існує кібер-булінг. Діти створюють веб-сторінки та сайти, соціальні мережі, де 

можуть вільно спілкуватися, коментувати, ображаючи інших, поширювати плітки, фотографії 

особистого характеру та іншу інформацію. Кривдники також відсилають електронні листи та 

повідомлення своїм жертвам, у яких їх всіляко принижують. У такому просторі не існує жодних 

захисних бар’єрів для жертви  - ані часових, ані просторових, тому швидко, лише натисканням 

кнопки, образлива інформація поширюється серед тисяч людей.  

Дослідники встановили, що кожна сімнадцята дитина у віці 10–16 років зазнає знущань 

через Інтернет, причому близько однієї третини з цього числа вважають такі інциденти 

надзвичайно образливими та принизливими. 

Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає та має деструктивні 

наслідки в майбутньому житті.  

 

Діти, які піддаються булінгу: 

– втрачають відчуття емоційної та фізичної безпеки, довіри до місця, у якому мають 

перебувати щодня; 

– відчувають безпорадність і страх від постійної загрози. Булінг провокує тривожні та 

депресивні розлади, пригнічує імунітет, що підвищує вразливість до різних захворювань; 

– втрачають повагу до себе. Страхи та невпевненість руйнують здатність до формування 

та підтримки стосунків з однолітками, що призводить до відчуття самотності; 

– втрачають інтерес до різних форм активності та не можуть нормально навчатися. У 

деяких випадках можна простежити зв’язок між потерпанням від булінгу та розладами 

харчування (анорексії та булімії), емоційної сфери (депресіями та суїцидальною поведінкою). 

 

Діти, які булять: 

– частіше за інших потрапляють у ситуації, де проявляється насилля та порушуються 

закони; 
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– частіше беруть участь у бійках, причетні до вандалізму, залучаються до ранніх 

статевих стосунків, мають досвід вживання алкоголю та наркотичних речовин. 

 

Діти, які вимушені спостерігати: 

– часто страждають від відчуття безпорадності, етичного конфлікту: втрутитись у 

ситуацію булінгу чи залишитись осторонь; 

– потерпають від депресивних станів чи перезбудження, намагаються менше відвідувати 

школу. 

Навіть поодинокий випадок булінгу залишає глибокий емоційний слід, що робить 

проблему найпоширенішою причиною звернень до дитячого психолога. 

Учителі також жорстоко поводиться з дітьми. Причиною цього є: 

- невміння вчителя будувати демократичні стосунки з дітьми, спілкуватися, розв’язувати 

конфлікти раціональним шляхом; 

- низький рівень професійної етики; 

- звичка до позиції «учитель-дитина» (суб’єкт-об’єктивних стосунків) і зловживання 

цією позицією; 

- професійне вигорання педагога. 

Про те, що вчителі принижують, ствердно відповіло 60% учнів. Як правило, грубі 

словесні зауваження вчителів стосуються неуспішного навчання і поведінки учнів. Учителі 

використовують лихослів’я і образу. 

Попередження булінгу та втручання в разі такого інциденту – це більше, ніж просто його 

припинення. 

Це сприяє розвитку здорових стосунків. Здорові стосунки передбачають взаємодію між 

людьми на основі взаємної поваги чи то особисто, чи через інтеренет. Метою є надання 

допомоги в забезпеченні того, щоб усі учні мали здорові, безпечні, засновані на взаємній повазі 

і доброзичливі стосунки з усіма людьми в їх житті. 

Пропагування здорових стосунків є головним способом запобігання булінгу і створення 

безпечної і приязної атмосфери в школі. Позитивні стосунки дітей з іншими дітьми залежать від 

позитивних стосунків із дорослими. Учителі, батьки надають підтримку і дають особистий 

приклад дітям, показуючи їм, якими мають бути здорові стосунки.  

Діти, які здатні підтримувати здорові стосунки, навряд чи будуть знущатися з інших, 

скоріше вони будуть підтримувати дітей, які є об’єктом булінгу, і будуть більш здатними 

досягти своїх цілей в освіті.  

Основні етапи профілактики та корекції агресивної, насильницької поведінки: створення 

атмосфери уваги, співчуття і співпраці в дитячому колективі; доречне вираження почуттів; 

творче вирішення конфліктних ситуацій; усвідомлення і прийняття відмінностей. 

Учитель під час взаємодії з учнями може застосовувати авторитарний стиль управління, 

який, хоч і може сприйматися дітьми як обмеження їхніх прав, але не є булінгом за 

визначенням. 

Проблема булінгу в українській школі існує, і до того ж існує в досить великих 

масштабах, що вимагає негайної реакції з боку педагогів, психологів, батьків. 

 

Дитина є жертвою булінгу. Що робити?  

Діти, які стали жертвами булінгу, соромляться про це говорити і часто звинувачують 

самих себе. Вони почуваються безпорадними та вважають, що з ними щось не так. Придивіться 

до поведінки та настрою своєї дитини. Якщо ви помітили ознаки того, що дитина стала 

жертвою булінгу:  

Заспокойтесь і лише після цього починайте розмову з дитиною.  

Дайте зрозуміти, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати і захистити.  

Запевніть дитину, що ви не звинувачуєте її в тому, що відбувається, і вона може 

говорити відверто.  
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Пам’ятайте, що дитині може бути неприємно говорити на цю тему, в цей момент вона 

вразлива. Будьте терплячими і делікатними.  

Спробуйте з’ясувати все, проте не допитуйтесь, не повторюйте одні і ті ж запитання по 

кілька разів.  

Запропонуйте подумати, які дії допоможуть дитині почуватися в більшій безпеці зараз 

(наприклад, бути певний час поряд з дорослими, не залишатися після уроків тощо).  

Розкажіть дитині, що немає нічого поганого в тому, щоб повідомити про агресивну 

поведінку щодо когось учителю або друзям. Поясніть різницю між «пліткуванням» та 

«піклуванням» про своє життя чи життя друга/однокласника.  

Розпитайте, яка саме ваша допомога буде корисна дитині. Запропонуйте свій варіант.  

Пам’ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного втручання з боку 

батьків.  

Спільно з дитиною шукайте способи реагування на булінг.  

Обговоріть, до кого дитина може звертатися по допомогу в школі: психолога, вчителів, 

адміністрації, дорослих учнів, батьків інших дітей. Важливо усвідомити, чому саме дитина 

потрапила в ситуацію булінгу.  

Рекомендуємо звернутися з цим питанням до дитячого психолога.  

Підтримайте свою дитину в налагодженні дружніх стосунків з однолітками.  

Поясніть дитині, що зміни відбуватимуться поступово, проте весь цей час вона може 

розраховувати на вашу підтримку. 

Учні, які здатні підтримувати здорові стосунки, навряд чи будуть знущатися з інших, 

скоріше вони будуть підтримувати учнів, які є об’єктом булінгу, і будуть більш здатними 

досягти своїх цілей в освіті. Пропагування здорових стосунків є головним способом 

запобігання булінгу і створення безпечної і приязної атмосфери в школі. 

 

Як запобігти булінгу 

Швидка реакція на булінг батьків і вчителів повертає дітям відчуття безпеки та 

захищеності, демонструє, що насилля є неприйнятним. Щойно ви побачили або дізналися про 

булінг:  

Негайно втручайтесь та зупиняйте насилля – булінг не можна ігнорувати.  

Зберігайте спокій та будьте делікатними, не примушуйте дітей публічно говорити на 

важкі для них теми.  

Краще вести розмову наодинці або в малих групах. Уникайте слів «жертва» чи «агресор» 

— це призводить до стигматизації.  

Не намагайтеся ставати на чийсь бік або викликати відчуття провини до того, хто 

потерпає від булінгу. Так ви фіксуєте поведінку жертви. 

Пояснюйте, які саме дії є насиллям і чому їх необхідно припинити.  

Не вимагайте публічних вибачень. Це може загострити ситуацію.  

Допоможіть дітям зрозуміти, що таке булінг і як йому протистояти.  

Спілкуйтеся з дітьми. Прислухайтеся до них. Знайте їхніх друзів, цікавтеся школою, 

розумійте їхні проблеми.  

Заохочуйте дітей робити те, що вони люблять. Інтереси і хобі можуть підвищити довіру, 

допомогти дітям здружитися і попередити схильність до булінгу.  

Показуйте приклад ставлення до інших – із добротою та повагою. 

 

Вправа на доречне вираження почуттів: «Петрик» 

Цілі: розвинути співчуття в дітей; виробити усвідомлення дій, спрямованих на 

пригнічення і підтримку; сформувати переваги позитивної взаємодії; скласти загальний перелік 

слів на позначення поведінки пригнічення і підтримки, нехтування і схвалення.  

Матеріали: велике паперове серце зі словами «Я важливий»; липка стрічка (маскувальна 

чи прозора); розповідь про Петрика, якого пригнічували його батьки, рідні брати чи сестри, 
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учителі або однолітки. Скопіюйте подану модель або створіть власну; відеоплеєр і відеофільм 

«Не смійся з мене», а саме другий трек (Пітер Ярроу виконує пісню); аудіозапис пісні «Не 

смійся з мене». 

 

Поінформуйте, що зараз ви розповісте одну історію, яка трапилася з хлопчиком 

Петриком. У руках тримайте велике паперове серце та запропонуйте учасникам допомогти 

розповідати цю історію. А допомога полягає в тому, що коли учасники вважають, що Петрик 

відчуває пригнічення, то вони мають піднести руку великим пальцем до низу. У цей час 

ведучий надриває паперове серце і продовжує розповідати історію далі. Попросіть робити цю 

вправу із заплющеними очима: 

«Якось уранці в кімнаті Петрика і його старшого брата Андрія звично продзвонив 

будильник. Андрій швидко скочив і побіг вмиватися, а Петрик не підвівся з ліжка. Хвилин 

через десять їхня мама прочинила двері в кімнату. «Ну ж бо, поквапся, Петрику! – сказала вона. 

– Бо спізнишся до школи!». У кімнату зайшов Андрій і єхидно спитав: «Ну, що, ледацюга? 

(РОЗРИВ) Знову хропеш? Вставай тобі кажуть!»  

«Я захворів», – відповів Петрик.  

«І чому ти завжди поводишся, як маленький? Дорослішати час! Бери приклад із мене! Я 

ніколи не пасую перед труднощами! Тобі завжди погано, коли в розкладі є фізкультура, бо ти 

тюхтій (РОЗРИВ), мати з такого предмета усього 6 балів. Вставай і збирайся!».  

Петрик швидко вдягнувся і вийшов до кухні. Його старший брат Андрій щойно закінчив 

снідати. «Я пішов, мамо», – сказав Андрій.  

«Зачекай на Петрика», – сказала вона.  

«Цей телепень (РОЗРИВ) такий млявий, що завжди спізнюється, – заперечив Андрій. – Я 

не хочу йти з ним поруч – він тюхтій!» (РОЗРИВ).  

Мама з осудом подивилася на Андрія, що той аж притих сором’язливо.  

І хлопці – старший брат і Петрик – вийшли разом. 

Прийшовши до школи, Петрик попередив учительку, що забув домашнє завдання вдома. 

Вона сказала: «Це вже не вперше, Петрику. Ти взагалі сідав за уроки? Я починаю думати, що ти 

мені брешеш! (РОЗРИВ). Боюся, мені доведеться поговорити про це з твоїми батьками».  

Петрик любив спортивні ігри, але ненавидів фізкультуру, бо був найменшим на зріст 

серед хлопців-однокласників. Того дня вони мали грати на уроці в баскетбол, якого Петрик 

терпіти не міг. Тим паче, хлопці грали на очах у однокласниць. Учитель попросив дітям 

об’єднатися у дві команди: «Левів» і «Тигрів». За десять хвилин команди «Левів» і «Тигрів» 

сперечалися між собою, бо ніхто не хотів десятим брати до себе Петрика-слабака! (РОЗРИВ). 

Капітан команди «Леви» сказав: «Ми його не хочемо – він погано грає». (РОЗРИВ).  

«Який із нього тигр? Він радше наляканий кіт!» (РОЗРИВ) – додав капітан команди 

«Тигри», і всі хлопці розреготалися. (РОЗРИВ).  

Зрештою вчитель призначив Петрика до команди «Левів». Але хлопець усю гру просидів 

на лаві запасних, бо капітан не допустив його до гри. (РОЗРИВ).  

Того дня після уроків Андрій, брат Петрика, грав поблизу будинку з друзями у футбол. 

Це була улюблена спортивна гра Петрика, тому він попросив Андрія прийняти його до 

команди. Але брат відмовив. «Нізащо, – заявив він. – Ти все зіпсуєш. Не псуй гру, тюхтію». 

(РОЗРИВ).  

Тато хлопців почув це і сказав: «Тобі слід прийняти брата до гри, Андрію». «Але ж, тато, 

він такий незграбний, (РОЗРИВ) – відказав Андрій. – І весь час плутається під ногами». 

(РОЗРИВ).  

Зверніть увагу на те, що залишилось від паперового серця і проведіть обговорення:  

– Як почувається Петрик?  

– Чому він так почувається?  

– Яким чином на нього могло б вплинути таке ставлення день у день?  

– Що ви могли б сказати йому, щоб він почувався краще?  
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– Як Петрик почувався б тепер, вислухавши всі ваші підбадьорення? 

 

Вправа на увагу, співчуття і співпрацю: «Жива істота» 

Ціль цього завдання - підвищити рівень усвідомлення позитивної і негативної поведінки; 

обговорити досягнення домовленостей щодо гідної поведінки.  

 Об’єднайте дітей у групи по 4-5 осіб.  

 Попросіть дітей у групах намалювати живу істоту (існуючу або неіснуючу) та дати їй ім’я.  

 Попросіть дітей у групах усередині істоти написати вчинки, лінії ставлення та взаємодії 

одне з одним, які перетворять їхній колектив на найкомфортніше середовище (позитивна 

поведінка). 

 Попросіть дітей у групах за межами істоти написати вчинки, манеру поведінки і ставлення 

одне до одного, вияви яких у їхньому колективі небажані (негативна поведінка). 

 Попросіть групи презентувати результати своєї роботи. 

 Обговоріть результати відповідей. 

 

Ця діяльність важлива з огляду на те, щоб продемонструвати, яким чином можна 

розробити в класі спільний «Статут небайдужого ставлення». Саме участь кожної дитини в 

розробці Статуту є гарантією, що діти намагатимуться дотримуватись цих правил. 
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Пименова Н.В.,  

методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського 

 

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА 

РОБОТА З ДІТЬМИ З КОХЛЕАРНИМ 

ІМПЛАНТОМ 
 

Слух у житті людини відіграє величезне значення, особливо в дитячому віці. Кількість 

інформації, яку мозок отримує за допомогою органу слуху, значно менша за зорову. Але від 

нормального функціонування слухового аналізатора залежить розвиток мовлення, яке має 

вирішальний вплив на психічний стан дитини, а також від цього безпосередньо залежать 

успіхи в процесі навчання та засвоєння навчального матеріалу. 

Мова дитини формується протягом перших трьох років життя, і для його нормального 

розвитку потрібен нормальний слух. Навіть невелике його зниження може призвести до 

порушення розвитку мовлення.  

Слух порушується, коли ушкоджено слуховий аналізатор у його периферичному 

відділі (зовнішньому, середньому, внутрішньому вусі) або в центральному відділі, що 

розташований у скроневих ділянках великих півкуль головного мозку. 

Провідна роль при ранньому виявленні порушень слухової функції належить масовим 

скринінговим обстеженням, які дають змогу виявити навіть незначне зниження слуху.  

Адже відомо, що при втраті слуху першого ступеня (20-40 дБ) дитина не чує в 

звичайному мовленні частину його компонентів (глухі, шиплячі, свистячі приголосні, 

закінчення слів, префікси, прийменники), що порушує сприймання  та ускладнює оволодіння 

мовленням. Діти з більш тяжкими порушеннями слуху взагалі не можуть самостійно 

оволодіти мовленням. 

На сьогодні діагностика порушень слухової функції в дітей раннього віку та подальша 

реабілітація передбачає: 

- виявлення порушень слухової функції в дітей віком до 3-4 місяців; 

- діагностику порушень слуху, тобто визначення  типу порушення, рівня ураження 

слухової системи і ступеня слухових втрат; 

- виявлення супутніх неврологічних розладів, які впливають на мовленнєвий і 

психомоторний розвиток дитини; 

- проведення необхідних лікувальних заходів; 

- слухопротезування, за наявності порогів слуху в мовленнєвому діапазоні 40 дБ і 

більше, у віці 3 місяців; 

- ранню реабілітацію – заняття з батьками і з сурдопедагогом з розвитку залишкового 

слуху, комунікативних навичок, мовлення, психічних функцій, моторики після виявлення 

порушень слухового сприймання. 

На жаль, повністю відновити втрачену функцію органу слуху, особливо при 

пошкодженні найскладнішої структури внутрішнього вуха, неможливо. У 9-ти випадках із 

10-ти втрата слуху пов’язана з незворотнім пошкодженням сенсорних волоскових клітин у 

внутрішньому вусі людини. 

Майже будь-яка втрата слуху може бути скорегована за допомогою добре підібраних 

слухових апаратів. Але навіть найбільш удосконалений слуховий апарат є тільки протезом, 

яким потрібно навчитися користуватися і звикнути до того, що знайомі звуки звучатимуть 

по-новому. 
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Для дітей, які втратили слух у перинатальний період або в перші місяці життя, 

оптимальний вік слухопротезування = 4-6 місяців. Доведено, що при коректному 

слухопротезуванні до 6 місяців дитина навіть з ІІІ – ІV ст. приглухуватості при відсутності 

супутніх уражень центральної нервової системи не відстає в розвитку мовлення від чуючих 

однолітків.  

Слухопротезування може бути моноуральним (на одне вухо) або бінауральним (на два 

вуха). Зараз лікарі рекомендують носити слухові апарати на два вуха, бо бінауральне 

слухопротезування максимально наближує слухове сприймання при різних формах 

порушення слуху до нормального фізіологічного сприйняття. При цьому пацієнт отримує 

більш натуральний і якісний звук. 

Проте, на жаль, відновити порушений слух дитини повністю не здатний жодний, 

навіть найсучасніший і найдосконаліший, слуховий апарат. 

Найбільш ефективний засіб слухопротезування та мовленнєвої реабілітації дітей та 

дорослих із тяжкими втратами слуху, який дозволяє чути і розуміти мовлення, – кохлеарна 

імплантація. 

Кохлеарний імплант (КІ) – це електронний пристрій, що виконує функції ушкоджених 

чи відсутніх волоскових клітин і здійснює електричну стимуляцію нервових волокон. Але, на 

відміну від звичайного слухового апарата, кохлеарний імплант не підсилює акустичні 

сигнали, а перетворює їх в електричні імпульси, які стимулюють слуховий нерв, тобто він 

замінює пошкоджену частину завитка і проводить звуки прямо до слухового нерва. Ці 

імпульси стимулюють слуховий нерв, і мозок сприймає їх як звуки. Так як процес обробки 

проходить дуже швидко, звуки сприймаються вухом у момент їх виникнення, без помітної 

затримки. З допомогою сучасних кохлеарних імплантів  діти можуть сприймати не тільки 

мову, але і весь діапазон звуків, які доступні вуху людини. 

Досвід застосування кохлеарної імплантації в Україні засвідчує, що рання діагностика 

дітей з порушенням слуху, починаючи з неонатального періоду, рання (до двох років) 

кохлеарна імплантація сприяє розвитку усіх психофізичних функцій дитини, природному 

сприйманню мовленнєвих та немовленнєвих звуків, розвитку слухової уваги та 

довгострокової пам’яті, накопиченню достатнього словникового запасу, необхідного для 

формування самостійного мовлення, розвитку функцій аналізу і висловлювання своїх думок, 

здатності здобувати освіту поруч із чуючими однолітками, досягати рівня 

слухомовленнєвого розвитку, що забезпечить соціалізацію та інтеграцію у світ чуючих.  

Для вирішення питання про доцільність проведення кохлеарної імплантації пацієнту 

потрібно пройти комплексне діагностичне обстеження в медичному закладі, де і 

проводитиметься операція. 

За сукупності даних усіх обстежень та при відсутності протипоказань проводиться 

операція.  

Система кохлеарної імплантації складається з двох основних частин: 

Внутрішня: 

- Імплант, який хірургічним шляхом розміщується під шкірою, і складається з 

корпуса та електродів. 

Зовнішня: 

- Мовний(або звуковий) процесор (носиться за вухом), який складається з 

процесорного блока, батарейного відсіку та котушки передавача з кабелем. 

Мета хірургічного етапу кохлеарної імплантації – розміщення внутрішньої частини 

кохлеарного імпланту, включаючи установку приймача/стимулятора і вживлення 

електродного ланцюжка в завитку. 

Підключення мовного процесора відбувається через 4 – 6 тижнів після операції. 

Після підключення мовного процесора і адекватного налаштування імплантованому 

пацієнту стають доступні всі звуки навколишнього світу, починаючи від різноманітних 

брязкань, скрипів, ударів, шумів і, закінчуючи тихими шерехами, шелестами; при 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

104 

сприйманні мовлення передаються його злитість, плавність, мелодійність, темпоритмічні та 

інтонаційні характеристики.  

На жаль, більшість батьків вважають, що проведення кохлеарної імплантації одразу 

вирішить усі проблеми і дозволить їхньому малюку розвиватися так само, як це відбувається 

з чуючою дитиною. Адже малюк тепер чує, а, значить, він самостійно навчиться говорити. 

Але сама по собі кохлеарна імплантація не дозволяє дітям з порушенням слуху одразу ж 

після підключення мовного процесора розрізняти звукові сигнали і користуватися мовою з 

метою комунікації. Вона дає можливість нормалізувати процес формування і розвитку 

усного мовлення малюка, а досягається це тільки за умови цілеспрямованої, щоденної, 

копіткої корекційної роботи батьків і їх тісної співпраці зі спеціалістами. 

Тому після проведення операції, підключення та налаштування мовного процесора 

дітям необхідна спеціальна педагогічна допомога, головна мета якої – навчити дитину з 

кохлеарним імплантом сприймати, розрізняти, впізнавати і розпізнавати навколишні звуки, 

розуміти їх значення і використовувати цей досвід для розвитку мовлення. 

Розвиток мовлення та деяких пізнавальних процесів імплантованої дитини проходить 

з деяким запізненням відносно до чуючої дитини. Але за умови раннього імплантування та 

відповідного комплексного супроводу, слухова функція може бути повністю компенсована. 

Дитина здатна досягти високого рівня розвитку слухового сприймання та мовлення, без 

труднощів навчатися та інтегруватися в коло чуючих однолітків.  

На ефективність кохлеарної імплантації та результативність реабілітації впливають 

наступні  фактори: 

- вік, у якому відбулася втрата слуху та була зроблена операція; 

- рівень розвитку слухового сприймання до кохлеарної імплантації та наявність 

слухового досвіду; 

- рівень розвитку мовних здібностей та мовленнєвої діяльності на момент операції; 

- індивідуальні психологічні особливості; 

- успішність проведеного хірургічного втручання;  

- адекватність налаштування мовного процесору; 

- активність участі батьків та близьких у реабілітаційному процесі. 

У ході реабілітаційної роботи з даною категорією дітей використовуються ті ж методи 

та прийоми, що і в роботі з дітьми зі слуховими апаратами, але результат при цьому 

досягається значно швидше. 

Після підключення мовного процесора в дитини з кохлеарним імплантом пороги 

слуху складають 25- 40 дБ, що відповідає І ступеню приглухуватості. Але за рівнем розвитку 

розуміння зверненого мовлення і особистого мовлення імплантована дитина виглядає 

спочатку як дитина з глухотою.  

Уявіть собі, практично одномоментно, зненацька дитина починає чути різні звуки, які, 

поки що, не несуть для неї змісту і зливаються в один шумовий потік. Необхідно 2-3 місяці 

цілеспрямованої щоденної копіткої роботи, щоб тільки привернути увагу і викликати інтерес 

дитини до навколишніх звуків, щоб дитина почала спонтанно реагувати на різні звуки, що 

оточують її, впізнавати деякі з них.  

Таким чином, післяопераційна реабілітація дітей з КІ є необхідною умовою розвитку 

слухового сприймання та мовлення дитини, має певну послідовність, вимагає тривалої та 

інтенсивної сурдопедагогічної підтримки, тісної співпраці інших відповідних фахівців 

(оториноларинголога (аудіолога), логопеда, психолога)  і обов'язково активної участі батьків 

у цьому процесі. 

Після першого налаштування і включення мовного процесора багато дітей реагують 

тільки на достатньо сильні стимули, які свідомо завищені відносно порогових і не завжди 

реагують на слабкі електричні сигнали. Такий стан можна пояснити тим, що дитина не 

звикла сприймати звуки, ще не вміє дослухатися до них, а тим більше реагувати на них. На 

даний момент саме батьки є для дитини головними вчителями, тому що вони постійно 



2019 Педагогічні обрії № 4-5 (106-107) 
 

105 

знаходяться поруч з нею і мають змогу привертати увагу дитини до навколишніх звуків, 

пояснювати. Бажано, щоб у цей час домашні заняття були частими, але короткими, щоб 

дитина не втрачала до них інтересу.  

У зв'язку з цим, навчання батьків є одним з провідних напрямів роботи сурдопедагога. 

Батьки, керуючись рекомендаціями фахівців, повинні проводити домашні корекційні 

заняття з дітьми з КІ протягом 2-3-х років, паралельно відвідуючи заняття зі спеціалістами. 

Мета цих реабілітаційних занять – навчити дитину за допомогою кохлеарної системи 

слухати, чути і говорити. 

Корекційні заняття варто проводити в тихій обстановці, бажано усунути зайві шуми, 

які будуть відволікати увагу дитини. При цьому потрібно постійно привертати її увагу до 

навколишніх звуків і голосів людей. 

Заняття потрібно організовувати з врахуванням індивідуальних особливостей дитини, 

проводити в ігровій формі.  

Тривалість занять для кожної дитини визначається теж індивідуально – одна дитина 

навчається розрізняти два і більше звуків на одному занятті, інша ж потребує декількох або 

цілої серії занять. 

Заняття  краще проводити вранці, коли малюки найбільш активні. 

При цьому особливо важлива дозованість занять, своєчасні перерви чи зміна 

діяльності.  

Завершувати заняття (гру) потрібно тоді, коли дитині ще цікаво, а не тоді, коли вона 

вже втомилася і втратила інтерес. Лише не стомлена, не роздратована дитина працює 

успішно і добре запам’ятовує матеріал. 

Перед початком заняття після налаштування і включення мікрофона звукового 

процесора потрібно впевнитись, що дитина вас чує. Для цього треба дати дитині послухати 

гучний звук (наприклад, звук брязкання ґудзиків чи камінчиків у залізній банці). Якщо в неї 

при цьому з’являється негативна реакція на звук, варто встановити невелике підсилення і 

вимовити якісь склади, наприклад, «па-па-па», і показати на вухо: «Чуєш?». Через 15-20 

хвилин збільшити підсилення. 

У процесі перших занять сурдопедагог і батьки повинні навчити дитину реагувати на 

звук (є звук чи немає), розрізняти звуки спочатку за двома, а потім і за трьома рівнями 

гучності: «тихо – гучно», а потім додати і «дуже гучно», використовуючи при цьому зорове 

підкріплення – відповідні малюнки або предмети (наприклад, малюнки із зображенням 

великого і маленького барабана, чашки різного розміру). 

Якщо дитина почула певний звук, то треба навчити її шукати джерело звука в 

приміщенні. Маленьких дітей важливо постійно вчити співвідносити певний звук з 

предметом або дією, знаходити, що породжує цей звук (наприклад, стукіт чи дзвінок у двері, 

дзюрчання води, що витікає із крана, брязкіт посуду, голос мами чи тата, цвірінькання 

пташок тощо). Треба показати дитині, звідки цей звук , якщо вона сама не знайшла джерело 

звуку, спробувати пояснити його значення, назвати предмети та дії, пов’язані з ним. 

Необхідно стежити за поглядом дитини і коментувати те, на що вона дивиться, навіть якщо 

дитина спочатку не розуміє ці коментарі. 

На початковому етапі слухомовленнєвої реабілітації діти потребують інтенсивного 

слухового тренування, мовленнєвого спілкування, використання немовленнєвих звуків для 

розвитку слухового сприймання, уміння розрізняти та ідентифікувати (співвідносити) 

отримані на слух звукові образи зі звуками мовлення (фонемами), словами та фразами.   

Усім дітям з кохлеарним імплантом необхідно перебувати постійно в звуковому 

середовищі і не менш важливо забезпечити щоденні спеціальні заняття з розвитку слуху і 

мовлення. У першу чергу приділяти увагу розвитку сприймання дитиною звуків 

навколишнього середовища, побутових звуків, її власного імені, імен близьких і інших 

актуальних та часто вживаних слів. Разом з тим, формувати в дитини звичку дивитись на 

губи дорослого, дослухатись до його звуковимови, вимовляти звуки разом з дорослим. 
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Розвиток слухового сприйняття відбувається за такими напрямами:  

1) визначення наявності звука (є звук чи немає);  

2) визначення напрямку та джерела звука;  

3) визначення якості звуків (гучний – тихий; довгий – короткий; один звук – багато); 

4) розрізнення різних немовленнєвих звуків навколишнього світу (побутових звуків, 

звучання різних іграшок, музичних інструментів тощо); 

5) сприйняття та розрізнення на слух та на слухово-зоровій основі мовленнєвих 

звуків, складів, слів, словосполучень і коротких речень. 

Спочатку сигнали пред’являються слухо-зорово, так щоб дитина бачила дії, що 

викликають звук, далі вона розпізнає їх тільки на слух. Перед звуковим сигналом 

обов’язково треба привернути увагу дитини до появи цих звуків, при цьому, вказуючи на 

своє вухо, сказати: «Слухай». 

При спільній систематичній роботі педагогів і батьків, слухові можливості в дітей з 

кохлеарним імплантом розвиваються набагато швидше, ніж у дітей із слуховими апаратами. 

Важливою особливістю таких дітей є швидке наростання в них слухових навичок і 

можливостей, що в подальшому дає можливість дитині самостійно накопичувати 

слухомовленнєвий досвід.  

При імплантації до 2-х років дитина, яка не може говорити, швидко проходить усі 

природні етапи домовленнєвого (лепет) та початкового мовленнєвого розвитку і наздоганяє в 

мовленнєвому розвитку своїх чуючих однолітків.  

При імплантації дитини після 2-х років спонтанний процес оволодіння розумінням 

мови і особистим мовленням починається пізніше – через 8-10 місяців, якщо з дитиною до 

операції не була організована корекційна робота. 

Основне завдання цього періоду – у максимально короткий термін розвити природне 

слухове сприймання в дитини з кохлеарним імплантом до рівня, який наближається до 

нормального слуху, таким чином, щоб слух почав працювати на розвиток розуміння 

зверненого мовлення та особистого мовлення так, як і в чуючої дитини. З попереднього 

досвіду відомо, що цей період займає близько 6-12 місяців. 

Імплантовані діти швидко навчаються імітувати окремі звуки мови, слова і навіть 

короткі фрази в процесі занять. У всіх завданнях з розвитку слухового сприймання повинні 

бути два етапи: спочатку сигнали подаються слухо-зорово, так щоб дитина бачила дії, 

пов’язані з даним звуком, потім тільки на слух. Перед звуковим сигналом потрібно 

обов’язково привернути слухову і зорову увагу дитини. 

Для того, щоб дитина змогла розуміти мовлення, недостатньо навчити її виявляти, 

розрізняти, упізнавати і розпізнавати мовні сигнали. Дитина повинна оволодіти мовною 

системою, тобто оволодіти значенням безлічі слів, їх звуковим складом, правилами зміни та 

з’єднання слів у реченні і використання мовних засобів для спілкування.  

Робота з розвитку слухового сприймання проводиться паралельно з розвитком усного 

мовлення, формування мовленнєвих навичок, мовної здатності.  

Мета таких занять – оволодіння значенням слів і накопичення імпресивного словника. 

У накопиченні словника ведуча роль належить знову ж таки батькам, які повинні добре це 

усвідомлювати. У першу чергу в дитини потрібно сформувати потребу і бажання 

спілкуватися словесним мовленням, самоконтроль за звучанням власного голосу, мовленням, 

забезпечити мовне оточення. 

Незалежно від віку, з якого розпочато навчання, дитина має пройти всі етапи 

природного мовленнєвого розвитку. Кожний з етапів не обмежується певним часом і може 

тривати в різних дітей по-різному. 

Для розвитку мовлення використовується наступний матеріал: звуки, склади, 

беззмістовні ритмічні моделі з дотриманням умовної структури на наголосі (та, ТА-та, та-ТА, 

ТА-та-та, та-ТА-та, та-та-ТА), слова, словосполучення, речення, прості короткі тексти. 
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Схема оволодіння словом має наступний вигляд: від предмета до слова, від слова до 

предмета, тобто спочатку дитина освоює предмет, а потім слово, яким цей предмет 

позначається, а далі за словом дитина виділяє предмет, об’єкт. 

Слова — це лише «цеглинки», з яких будують мовлення. Справжнє мовлення 

з’являється тоді, коли дитина опановує речення. Тому слово варто вводити в коротке 

речення, даючи дитині можливість називати, розпізнавати на слух чи слухо-зорово не тільки 

окреме слово, але і коротку фразу. Такий процес опанування мовлення відповідає 

закономірностям мовленнєвого розвитку дитини, яка нормально чує. Наприклад, слухо-

зорово дитині пропонують такий мовленнєвий матеріал: «Де гав-гав? Дай гав-гав. Де няв? Це 

бі-бі. Це машина. Покажи коника.»  

Потім завдання виконують тільки на слух. З часом, коли дитина навчиться 

розпізнавати звуконаслідування і певну кількість слів, що позначають близькі для неї 

предмети, число слів, що дають для розпізнавання, збільшують. Відповідно їх вводять у 

речення (фрази) для слухо-зорового та слухового аналізу, сприймання та розпізнавання. 

Дуже важливо домагатися того, щоб ці слова склали активний слуховий запас, який 

стане базовим при подальшому розвитку слухового сприймання, оволодіння усним 

мовленням.  

Спочатку це будуть найпростіші речення з одного слова-вигуку, слова-

звуконаслідування, слова-назви тощо. (Наприклад: якщо дитина на запитання дорослого 

«Хто це?» відповідає «Няв», то це лепетне слово в даній ситуації є реченням. Якщо дитина 

промовляє «а-а» з колисковою інтонацією, маючи на увазі «Я хочу спати», то це 

звуконаслідування виконує функцію речення). Від таких найпростіших речень переходять до 

більш складних, а від речень — до коротких текстів. 

У дитини з кохлеарним імплантом оволодіння новими словами відбувається спочатку 

на слухо-зоровій основі (якщо навички читання з губ були вже частково сформовані), а потім 

у міру розвитку слуху, переважно на слуховій основі. Однак, така дитина потребує, на думку 

спеціалістів, раннього оволодіння навичками аналітичного читання. Буквенно-складове 

читання використовується, з одного боку, для розвитку звуковимови, з іншого – воно є базою 

для формування граматичної системи рідної мови. Це пов’язане з тим, що дитина з 

кохлеарним імплантом, як і дитина з І ступенем приглухуватості, не чує певний час у 

природній мові найбільш тихі її частини, які визначають граматику нашої мови. Крім того, у 

дитини до імплантації були дуже обмежені слухові можливості, і граматичні уявлення не 

формувались у неї спонтанно, як це відбувається в чуючої дитини.  

Слухові можливості дитини з кохлеарним імплантом, які в процесі занять швидко 

покращуються, дають можливість їй сприймати найбільш тихі частини мовних сигналів – 

закінчення слів, прийменники, префікси, які є формоутворюючими елементами і визначають 

синтаксичну структуру висловлювання. Це забезпечує можливість оволодіння дитиною 

правилами морфології та синтаксису вже на ранніх етапах роботи. 

Потрібно зауважити, що робота безпосередньо над вимовою починається лише тоді, 

коли дитина вже певною мірою навчилася висловлювати свої думки шляхом мовлення. 

Тобто навчання будується не за принципом звук-слово-речення, а, навпаки, від опанування 

мовлення до уточнення вимови звуків. Спочатку потрібно, щоб дитина навчилася 

використовувати (хоча б мінімально) мовлення як засіб спілкування, а потім починати 

удосконалювати звуковимову — «ставити» звуки, виправляти недоліки звуковимови. Для 

цього спочатку працюють над диханням, голосом, артикуляційними рухами. 

Дорослі повинні пам’ятати, що необхідно постійно розмовляти з малюком, 

коментувати всі свої дії та дії дитини.  

Не слід підкреслювати негативні моменти, необхідно акцентувати увагу на тому, що 

вийшло правильно.  

Не менш важливо слідкувати за вимовою під час повсякденного спілкування, 

виправляти помилки. 
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Дитина з порушенням слуху звикла опиратися на зір, як найбільш надійне джерело 

інформації, а після імплантації більше звертати увагу на слухове сприймання. Робити 

потрібно це поступово, збільшуючи об’єм мовного матеріалу для сприймання на слух. Для 

цього батькам потрібно більше спілкуватися з дитиною і під час гри, читання та розглядання 

книг сідати не проти дитини, а поруч з нею. У цьому випадку вона буде чути мову, не бачити 

рухів губ, і тому буде уважніше прислухатися і згодом все більше опиратися на слух. 

Де б дитина не перебувала після кохлеарної імплантації (вдома чи в закладі освіти), 

слухомовленнєва реабілітація її буде успішною за умови: 

  раннього виявлення порушення слуху, своєчасного слухопротезування; 

  забезпечення дитині мовленнєвого середовища; 

  надання зразків правильного граматичного мовлення; 

  спостереження за технічним станом мовленнєвого процесора; 

  періодичних налаштувань мовленнєвого процесора та спостереження за рівнем 

слухового сприймання; 

  організації систематичних занять з сурдопедагогом, логопедом, психологом; 

  надання психолого-педагогічної підтримки родині, яка має дитину з кохлеарним 

імплантом; 

  дотримання батьками рекомендацій фахівців з приводу організації занять у 

домашніх умовах. 

Рання кохлеарна імплантація повертає дитину у світ звуків і створює сприятливі 

умови для максимально можливого зближення процесу розвитку нечуючої дитини з 

процесом, який відповідає нормі. Головне, зуміти реалізувати цю можливість шляхом 

щоденних занять з дитиною та постійним цілеспрямованим спілкуванням з нею. Цей шлях 

важкий, але доступний, і винагородою за це буде можливість для людини з порушенням 

слуху повноцінно жити в світі чуючих і практично нічим  від них не відрізнятись.  
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КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНА ДОПОМОГА 

ДИТИНІ З ДИСЛЕКСІЄЮ 
 

Дислексія – часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується 

несформованістю (порушенням) вищих психічних функцій і являє собою повторювані помилки 

стійкого характеру. 

На жаль, зазвичай, це порушення супроводжується також нездатністю писати та 

труднощами у виконанні математичних підрахунків. 

За каліграфію в школі зараз не ставлять оцінок, але вміння дитини писати красиво та 

правильно може стати або приводом для радості, або сигналом тривоги. Особливо, якщо в 

словах почали плутатися букви. Це можуть бути симптоми дислексії та дисграфії. 

Їх поява в дітей може мати різні причини: спадковість, складні пологи чи навіть тяжка 

вагітність. Міжнародна асоціація дислексії вважає це порушенням нейрологічного походження. 

Розлади письма і читання бувають у дітей, що мають нормальний інтелект, збережене 

усне мовлення, повноцінний зір і слух, але в яких існує несформованість певних психічних 

процесів, які перешкоджають оволодінню читанням та письмом. 

Зазначимо, що дислексія більш розповсюджена, ніж хтось здогадується, бо офіційна 

статистика відсутня,  визначається вона найчастіше у віці 6-7 років. Для подолання цього 

порушення потрібно максимум зусиль з боку дитини, терпіння з боку батьків і, звичайно ж, 

чимало часу. 

Варто наголосити, що діти з дислексію не є дітьми з інтелектуальними порушеннями. 

Навпаки, більшість із них володіють високими інтелектуальними здібностями. Їхня 

неспроможність читати та писати не має жодного стосунку до рівня IQ та освіти. 

Помилки читання на початкових етапах зустрічаються у всіх дітей. Це не є показником 

дислексії. Згодом у більшості дітей ці помилки зникають. 

Батьки дислексиків у якийсь момент помічають, що дитина ніяк не може оволодіти 

абеткою, хоча всі однолітки давно та без проблем з цим впоралися. Це дивує, бо дитина добре 

говорить, активна та комунікабельна, але ніяк не може запам’ятати написання літер. Проблема 

в тому, що дитина не може вивчити алфавіт, потім не може зв’язати літери в склади, не розуміє 

те, що прочитала, та не може це переказати, неправильно ставить наголос. Для дислексиків 

характерне «вгадувальне» читання. Вони більшою мірою придумують закінчення слів, 

запам’ятовують образ слова для того, щоб зрозуміти написане.  Такі помилки залишаються і 

носять стійкий специфічний характер. 

 

Ознаки дислексії: 

 пропускає букви або слова при читанні; 

 міняє місцями або плутає букви, пише літери дзеркально; 

 змінює послідовність слів у реченні; 

 пропускає рядок при читанні; 

 відгадує слово за першими літерами, додумує закінчення; 

 заміняє та змішує звуки при читанні; 

 помиляється навіть при списуванні тексту; 

 має поганий почерк; 

 запинається або зупиняється; 
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 прискорюється або сповільнюється при читанні; 

 не розуміє прочитаного, не може переказати; 

 ігнорує знаки пунктуації, неправильно ставить наголос; 

 має орфографічні помилки навіть при розумінні правил написання слова; 

 хмуриться або виглядає розсіяним, «літає у хмарах»; 

 смикає куточок сторінки; 

 занадто старається, концентрується під час читання, через що сильно втомлюється;  

 змінюється в голосі, може не розуміти або не засвоювати інформацію на слух; 

 погляд стає туманним або блукаючим (через втому та напруження); 

 червоніє або блідне; 

 трясе або розгойдує ногою, буває незграбним; 

 плутає ліво та право; 

 часто змінюється настрій, може бути знижений емоційний фон. 

Види дислексій: 

 Фонематична дислексія – заміни, плутання букв, які відповідають акустично та 

артикуляційно схожим звукам (Б-П. Д –Т, К –Г. Х –К, М- Н, В- Ф, С- Ш, С-Ц, С-З, Т”-Щ, Ж –З, 

Ч –Щ, Ш –Щ, Л-Р, Л-Й. Р-л. Р-Й, Ц-Т, Л –У, Л –В, І –И). Побуквене читання. Пропуски, 

перестановки, додавання букв. Цей тип порушення мовлення пов'язаний з недостатністю 

слухової диференціації звуків. 

 Аграматична дислексія: nов’язана з недорозвитком граматичного ладу мови – буває 

у дітей з СНМ. Hеузгодження прийменників з іменниками у роді, числі, відмінках (багато 

червоний яблуко); Неправильні відмінкові закінчення (з-під листях); використання форм часу 

(чує – чув); заміна: префіксів (розстібнув – пристібнув); суфіксів ( відерко – відришко). 

 Семантична дислексія (механічне читання). Порушення розуміння прочитаних слів, 

речень, тексту. Труднощі у встановленні логічних зв’язків; у встановленні причино-

наслідкових, часових відношень. Утруднення у визначенні головної думки. Труднощі переказу 

прочитаного. Труднощі виникають через проблеми зі звукоскладовим синтезом та нечіткими 

уявленнями про синтаксичні зв'язки в реченні. 

 Мнестична дислексія – дитина не запам’ятовує букви, не знає яка буква відповідає 

якому звуку. 

 Оптична дислексія: труднощі засвоєння графічно схожих букв (Х – Ж, Л-Д, З –В, Т-

Г, , Ь-Р, И –Й, Р-В, Н-П, С-О, Ж-Х, Ш-Щ, К-И, Л-П) Плутають букви, які відрізняються одним 

елементом (В –З). Плутають букви, які складаються з однакових елементів по-різному 

розташованих у просторі (Т- Г, Р-Ь, Н-П-И). Дзеркальне читання. 

Якщо зазвичай діти бачать літери, формують із них слова та одразу розуміють зміст, 

який стоїть за словом, то в дитини з дислексією розуміння слова не відбувається. У неї не 

формується зв'язок між словом та його значенням,  літери вони бачать як набір крючків та 

паличок. Приклад того, як дислексики бачать текст. 

«У ліс прийшла осінь»: 

 В лис бвешва ошин. 

 У виш длийсра ошам. 

 В лаши бдиста осин. 

Діти з дислексіє дуже добре компенсують свій недолік. Сильною стороною є те, що вони 

бачать те, чого не бачать інші люди. Вони звертають увагу на такі речі, які інші просто не 

помічають. Завдяки розвинутій правій півкулі головного мозку вони відчувають краще, 

орієнтуються краще, чують нюанси вимови, звертають увагу на гру світла, наповненість 

простору. 

У цих дітей яскраво виражений естетичний смак. Їм важливо, щоб було гарно, естетично, 

зручно, максимально комфортно. Вони прагнуть гармонійності в усьому, тягнуться до 

прекрасного. 
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Дислексики мислять образами. Вони бачать образи літер, слів, що й допомагає їм 

компенсувати власний недолік із важкістю читання та письма.  

Корекція дислексії 

Корекція дислексії в молодших школярів повинна враховувати багато чинників. Але, 

насамперед, необхідно вчасно діагностувати це захворювання, краще на ранніх його етапах.  

Дислексія – це порушення, відхилення, яке вимагає втручання фахівця і особливого 

підходу. Дислексію не можна вилікувати повністю, але її можна виправити і значно поліпшити 

стан справ. Чим раніше помітити, що в дитини проблеми з читанням, тим легше буде їй 

допомогти. Багато залежить від сприйнятливості батьків і вчителів. Якщо вони бачать, що 

навчання викликає незвичайні проблеми в дітей — їм не слід недооцінювати цю проблему. 

Потрібно якомога швидше звертатися до фахівців для корекції або   профілактики дислексії. 

Кожен спеціаліст, перед тим як почати заняття з дитиною, дивиться, який саме вид 

дислексії він має, тому що до кожного виду добираються свої конкретні методи.  

Вправи, які відносяться до того чи іншого виду дислексії: 

 Вправи при фонематичній дислексії. Робота з таким видом проходить у два етапи. 

Перший полягає в уточненні артикуляції. Перед дзеркалом логопед показує дитині те, як 

повинен бути розташований язик, як відкрити рот під час вимови конкретного звуку. Коли цей 

етап буде пройдено і дитина зрозуміє механіку вимови, починається другий етап. Сенс його 

полягає в зіставленні різних звуків, що змішуються, як під час вимови, так і прослуховування. 

Завдання, поставлене перед дитиною, поступово ускладнюється. 

 Вправи при аграматичній дислексії. Фахівці вирішують цю проблему за допомогою 

складання з дитиною спочатку невеликих, а потім і більш довгих речень. Це допомагає їй 

навчитися змінювати слова за числами, родами, а також за відмінками. 

 Вправи при мнестичній дислексії. Логопед використовує у своїй роботі предмети, які 

максимально схожі на букву. При цьому модель може видавати різні звуки, які допоможуть 

дитині зрозуміти, яка саме буква мається на увазі. 

 Вправи при оптичній дислексії. Логопед ставить перед дитиною завдання знайти 

необхідну букву. Вона може ховатися в малюнку, її необхідно домалювати або дописати. Також 

використовується ліплення з пластиліну, складання літер з лічильних паличок. 

 Вправи при семантичній дислексії. Завдання, яке стоїть перед логопедом в цій 

ситуації, - допомогти дитині розуміти, яке значення несе те чи інше слово. Крім того, необхідно 

домогтися того, щоб школяр розумів сенс прочитаного тексту. Розуміння його провадиться за 

рахунок картинок або будь-яких питань щодо нього. 

Профілактика дислексії 

Починати профілактику дислексії можна з народження. Більшість з нас це робить, часто 

несвідомо. Нижче описані вправи та завдання, які допоможуть дитині бути краще 

підготовленою до школи. Разом з тим, ви раніше зможете зрозуміти, що дитині потрібна 

допомога спеціаліста. 

Вправи, які допомагають у попередженні дислексії: 

 З малюком потрібно більше розмовляти, постійно намагатись залучити його до діалогу, 

а потім спонукати до монологічного мовлення. Спробуйте спочатку разом переказувати казки, 

мультики, ставити розповіді за картинкою, а згодом спонукайте дитину робити це самостійно, 

підтримуйте її у цих спробах. Заохочуйте її ділитися власними переживаннями і враженнями 

від побаченого або пережитого. 

 Буквально з народження слід розвивати і зорово-просторове сприйняття дитини: 

вчити її тягнутися до брязкалець, згодом збирати пірамідки і вежі з кубиків, а пізніше 

змальовувати предмети, повторювати або копіювати певні предмети, малюнки, візерунки. 

 На розвиток дрібної моторики рук позитивним чином впливають вправи зі 

складанням пазлів, мозаїки, конструктора. Починати потрібно з великих деталей, поступово 

переходячи до дрібних. 
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 Вкрай важливо також тренувати увагу і пам'ять дитини. Включати образи літер та 

цифр. Корисні вправи із розрізаними (захованими) частинами літер. Вправа «Буквений пазл». 

На папері намалювати літеру та розрізати навпіл. Необхідно знайти частини літери та скласти 

її. Ускладнений варіант – літера, розрізана на чотири частини. Дитина має відновити буквений 

пазл. Починаючи з п’яти років, ця вправа буде допомагати швидше аналізувати та називати 

літери. 

 Скоромовки. Так, вимова їх дуже допомагає дитині. Справа в тому, що самі по собі 

скоромовки – це послідовність схожих за звучанням слів. Завдяки цьому дитина може відчути 

різницю. Також можна пробувати читання слів у зворотному порядку. 

 Вимовляння різних звуків. Батьки повинні пояснити дитині, що вона повинна 

промовляти спочатку приголосні, а потім голосні звуки в абсолютно будь-якому порядку. 

Причому робити це необхідно на видиху. Через деякий час необхідно змішувати голосні і 

приголосні звуки. 

 Гімнастика для артикуляції. Виробляються різні дихальні вправи. Вони є розминкою 

перед корекцією дислексії. 

 Гумовий м'ячик. Необхідно вчити дитину читати по складах. М'ячик потрібен для 

того, щоб коли дитина вимовляє склад, стискає його всіма пальцями. 

 Вправа "Буксир". Хтось із батьків повинен разом з дитиною читати текст. Спочатку 

дитина і дорослий читають разом вголос, а потім кожен про себе. Важливо пам'ятати, що батьки 

повинні підлаштовуватися під швидкість читання дитини, тому що вона може не встигати за 

дорослим. 

 Остання вправа – багаторазове читання тексту. Дитині дається уривок, і протягом 

хвилини вона його читає. Коли проходить хвилина, ставиться відмітка на тому місці, де 

зупинилася дитина. Потім, через невеликий проміжок часу вона повинна знову прочитати той 

же уривок. Батьки, у свою чергу, повинні стежити за динамікою читання, за тим, більше або 

менше на цей раз зрозумів малюк. Важливо пам'ятати, що читати текст потрібно багато разів за 

день, але з перервами. 

Педагог протягом дня більше спілкується з дитиною, ніж батьки. Якщо думати, що 

прояви дислексії – це порушення, що унеможливлює сприйняття нової інформації, то можна 

психологічно травмувати дитину. Учень, який стикається з труднощами в сприйнятті тексту, 

може стати жертвою булінгу в класі. А якщо ще й вчитель займе не його сторону, є 

катастрофічно висока можливість, що дитина отримає важку психо-емоційну травму. Після якої 

блокуватимуться будь-які спроби навчатися, нормально спілкуватися, соціалізуватися. 
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«Раїса Решетнюк: митець, просвітниця, суспільний діяч») 
 

 

26 лютого 2019 року в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 

Михайла Коцюбинського було презентовано монографію культуролога, дослідника музичної 

культури Сіверщини, кандидата мистецтвознавства Олега Павловича Бадалова «Раїса 

Решетнюк: митець, просвітниця, суспільний діяч». Книга – обсягом 132 сторінки з численними 

світлинами – була надрукована в Ніжинському видавництві «Аспект-Поліграф». Представлене 

читачам напередодні п’ятої роковини відходу Раїси Решетнюк у кращі світи, дослідження 

викликало надзвичайну зацікавленість чернігівської громади. Актова зала музею 

М. Коцюбинського була заповнена вщент, що засвідчує актуальність непересічної події, 

свідками і учасниками якої стали представники науково-педагогічної спільноти, учителі, учні, 

працівники Чернігівського обласного філармонійного центру, громадські діячі, шанувальники 

мистецької творчості Раїси Решетнюк. 

Олег Бадалов не просто представив свою працю про майстриню художнього слова, автор 

зумів занурити присутніх у світ спогадів про улюблену багатьма мисткиню. Надзвичайний 

душевний щем у глядачів викликав аудіозапис останніх передсмертних слів Раси Іванівни, у 

яких вона зверталася з проханням до автора монографії – не забувати про неї і написати книгу 

про сумісну працю на користь України. Під час презентації присутні прослухали улюблений 

музичний твір Раїси Решетнюк – рапсодію № 1 для фортепіано Миколи Лисенка в майстерному 

виконанні О. Бадалова. Ця композиція, присвячена геніальним композитором-класиком Софії 

Русовій, була окрасою філармонійних концертів, що влаштовувала Раїса Решетнюк на честь 

славнозвісної землячки і просвітительки. Наостанок Олег Павлович представив мініатюрний 

фільм-спогад про Раїсу Іванівну, де світлини різних періодів життя артистки – нашої сучасниці 

– провідної майстрині сцени – професійного академічного декламатора супроводжувалися 

віршами Максима Рильського в натхненному прочитанні. 

Щирими й приємними спогадами про героїню книги поділився директор літературно-

меморіального музею Ігор Юлійович Коцюбинський, за словами якого Раїса Решетнюк була 

істинним Лицарем українського слова, справжнім вірним другом музею М. Коцюбинського. 
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Заступник начальника міського управління культури Світлана Володимирівна Сакір згадала 

про Раїсу Іванівну як активного популяризатора народних звичаїв і традицій та неабиякого 

організатора загальноміських свят. Надзвичайно щирим був виступ директора Чернігівської 

загальноосвітньої школи № 17 Вікторії Петрівни Коломійцевої. Вона зазначила, що її школа 

пишається своїм випускником – Олегом Бадаловим – знаним науковцем, талановитим 

музикантом і літератором, привітала його з виходом книги й розповіла про участь своєї доньки 

в обрядовому гурті Чернігівського відділу «Союзу українок» під керівництвом Раїси 

Іванівни Решетнюк. 

Мені особисто випало довгі роки бути поруч із Раїсою в якості її заступниці по 

Чернігівському відділі «Союзу українок». Скільки добрих і важливих справ було зроблено за 

той час, важко й порахувати. Але найвагоміші зринають у пам’яті: 1992 рік – проведення в 

Чернігові науково-практичної конференції «Українка ХХ сторіччя», коли до нас приїхали зі 

США голова Світової федерації українських жіночих організацій Оксана Соколик зі своєю 

заступницею Наталею Даниленко; 1994 рік – перше проведення у Чернігові Дня матері (задовго 

до визнання цього свята державним); 1995 рік – участь в установчому Конгресі Всеукраїнського 

педагогічного товариства імені Григорія Ващенка в Києві, де ми з Раїсою мали посвідчення 

делегатів за №№ 116 і 117 відповідно. Додам, що саме Р. Решетнюк – одна з фундаторів 

товариства імені Г. Ващенка – довела, що відомий учений-педагог народився не на Полтавщині, 

як вважали науковці, а на Чернігівщині – у селі Богданівка Прилуцького району. Саме там, 

завдяки зусиллям Чернігівського відділу «Союзу українок», 1998 року проходила 

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 120-й річниці від дня народження 

видатного вченого. Довгий час при Чернігівському відділі «Союзу українок» діяла недільна 

школа, у якій я проводила заняття з народознавства, пропагувала вивчення національних 

традицій, релігійного виховання – і все це за заповітами нашого земляка Григорія Ващенка. 

Займалися ми з дітками в історичному будинку Полторацьких, де практично не було ні стелі, ні 

підлоги, де взимку було відсутнє опалення. Але Раїса так хотіла відродити цей легендарний дім 

як міський осередок духовності, що її запальний ентузіазм та енергетика зігрівали всіх нас 

краще за теплі батареї. Незабутні спогади… 

Своє слово про Раїсу Решетнюк сказали представники численних громадських 

організацій. Окрасою презентації стала імпреза за поезіями Ліни Костенко в прочитанні 

артистки розмовного жанру Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та 

концертних програм Олени Белеванцевої у фортепіанному супроводі Олега Бадалова. 

Зазначу, що О. Бадалов – один із небагатьох науковців, які досліджують талановиті 

творчі персоналії мистецького життя Чернігівщини. Упродовж останніх років друком вийшли 

його праці, які присвячені життєтворчості визначних музикантів Чернігівщини: народної 

артистки України Л. В. Роговець (2012), заслуженого діяча мистецтв України Л. М. Боднарука 

(2013), заслужених працівників культури України Г. М. Драгинця, А. О. Стриги (2016). Усі 

видання швидко розійшлися в колах музичної громадськості Чернігівщини, стали 

бібліографічною рідкістю. 

Представлене широкій аудиторії видання «Раїса Решетнюк: митець, просвітниця, 

суспільний діяч» виокремлюється з інших праць Олега Бадалова насамперед тим, що 

присвячене творчій постаті не музиканта, а зразкового майстра художнього слова, лауреата 

національних конкурсів читців і обласних премій імені О. Десняка, М. Коцюбинського, 

С. Русової, визначного діяча на ниві національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 
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заслуженій артистці України Раїсі Іванівні Решетнюк (1948-2014). Упродовж останніх десяти 

років життя Раїси Решетнюк Олег Бадалов як піаніст-концертмейстер працював у творчому 

тандемі з нею на філармонійній сцені. Саме тому майстерний погляд автора на творче буття 

артистки, так би мовити «з середини творчого процесу», містить у собі неабиякий науковий 

потенціал і представляє загалом цікавість для дослідників і широкого кола читачів. 

Книга О. Бадалова складається зі вступу (intro), семи глав. Уже у вступі, оповідаючи про 

свою першу зустріч із мисткинею, автору вдалося зобразити яскраву особистість, якою 

насправді була Раїса Решетнюк, із властивим їй почуттям народного гумору, щирою 

українською вдачею на кшталт колоритної Одарки з опери С. Гулака-Артемовського 

«Запорожець за Дунаєм», із її харизматичною переконаністю у вірності своїх самобутніх діянь. 

Сценка з філармонійного буття артистів, що лягла в основу вступу цієї книги, зацікавлює 

читача, не полишаючи нікого байдужим до подальшого читання розгортання подій. У першій 

главі книги «На порозі життя» автор подає біографічну інформацію про героїню видання, 

досліджує етапи формування її творчої особистості: вплив Івана Гончара, спілкування з 

українською інтелігенцією Києва, навчання в театрі-студії при драматичному театрі імені 

Івана Франка, на театрознавчому факультеті театрального інституту імені Івана Карпенка-

Карого. Особливою теплотою й щемом пройняті сторінки, присвячені спогадам про чоловіка 

Раїси – Юрія Вікторовича Костарчука, саме завдяки якому мисткиня переїхала до Чернігова, і 

який відігравав неабияку роль у її активній суспільній, національно-патріотичній діяльності. 

У другій главі «Артистка з Чернігова» йдеться про етапи творчого зростання 

Раїси Решетнюк: участь у трьох Усеукраїнських конкурсах читців, підготовка сольних програм 

за віршами радянських авторів, літературно-музичних композицій за поезіями П. Тичини і 

прозовими  творами М. Коцюбинського. Ця глава дає підстави для розуміння того підгрунтя, на 

якому постала створена Раїсою Решетнюк нова сторінка мистецької Шевченкіани – 

літературно-музична імпреза «Великий льох» за однойменною поемою Т. Шевченка. Саме тому 

наступна глава – «Шевченкіана Раїси Решетнюк» – продовжує тематику другого розділу, але 

висвітлені в ній факти переконують у вірності авторського поділу матеріалу. 

Розповідаючи про поезію Т. Шевченка, яка проходила через усю творчість 

Раїси Решетнюк, Олег Бадалов надає нам змогу зазирнути у творчу лабораторію артистки. 

Автор знайомить нас із особливостями формування літературно-музичної програми за 

ліричними творами поета, а також оповідає про свою співпрацю з Раїсою Решетнюк над 

містерією «Великий льох». На замовлення Раїси Іванівни чернігівський композитор Анатолій 

Ткачук створив музику до цього твору Т. Шевченка – партитура в трьох частинах тривалістю 

майже годину. Автор книги О. Бадалов був безпосередньо причетний до підготовки прем’єри 

твору, адже він проводив репетиційну роботу з Раїсою Решетнюк як піаніст-концертмейстер. 

Олег Бадалов розповідає, як створив фортепіанний переклад оркестрової партитури, із яким 

згодом вони вдвох із Раїсою Іванівною обійшли чи не всі загальноосвітні школи Чернігова. 

Автор надзвичайно яскраво й інформативно змалював у третьому розділі книги підготовку і 

реалізацію передпрем’єрного показу твору в літературно-меморіальному музеї-заповіднику 

М. М. Коцюбинського, де Р. Решетнюк виступала під його супровід. Всеукраїнська прем’єра 

твору відбулася на урочистій академії з нагоди 30-річчя творчої діяльності Раїси Решетнюк на 

Чернігівщині. У третій главі висвітлено епізоди життя Раїси Решетнюк, пов’язані з 

національно-патріотичною акцією – походом «Козацькими шляхами», виступами в 

гетьманській столиці Батурині, появою нового пам’ятника Т. Шевченкові в Чернігові. 
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Четверта глава книги «Чернігівський відділ “Союзу українок” розкриває перед читачем 

почасти невідомі сторінки діяльної участі Раїси Решетнюк у демократичному жіночому русі 

України кінця ХХ – початку ХХІ століть. Автор розповідає про реалізацією Раїсою Решетнюк 

ідеї створення Чернігівського відділу «Союзу українок», яку вона привезла з Канади, 

торкається етапів розвитку демократичного жіночого руху в Незалежній Україні, внеску 

«Союзу українок» у розвиток національної духовності. У четвертій главі йдеться також про 

яскраву рису Чернігівського відділу «Союзу українок», що вирізняла його з-поміж інших 

відділів у регіонах України – існування обрядового співочого гурту. Унікальність свідчень про 

цей неординарний творчий колектив обумовлена залученням Олега Бадалова до його діяльності 

у якості сопілкаря. Цікаві розповіді про виступи обрядового гурту на багатьох мистецьких 

національно-просвітницьких заходах у Чернігові створюють відчуття живої картини 

повернення народних традицій і звичаїв, що складало провідну ідею існування гурту. 

Продовжуючи дослідження діяльності Чернігівського відділу «Союзу українок», автор у 

п’ятому розділі книги «Софія Русова. Повернення» розкриває роль Раїси Решетнюк у справі 

повернення з небуття імені видатної уродженки Чернігівщини – С. Ф. Русової. На матеріалах 

джерел, що О. Бадалов уперше увів до наукового обігу, розкрито неабиякий внесок Раїси 

Решетнюк у популяризацію спадщини С. Русової. Значний культурологічний потенціал містять 

дані про просвітницькі концертні програми за книгою Софії Русової «Мої спомини», що 

представляла Раїса Решетнюк на сцені обласної філармонії, у русівських місцях – селах 

Олешня, Шаповалівка, і в яких Олег Бадалов брав особисту участь як піаніст. 

У шостому розділі «У красі незнаних слів, у музиці…» та сьомому розділі «Я не 

прощаюся з тобою» зі спогадів автора постає трагічна фігура Раїса Решетнюк – особистості, яка 

кохалася в українській культурі, оспівувала широкі рушники-дороги, але життя якої не було 

ними вистлене. Але, незважаючи на це, Раїса Іванівна знаходила в собі сили відновлюватися і 

знову ставати на прю в ім’я розквіту національної культури. Автор замислюється над 

естетичною роллю митця в сучасному світі й переконливо доводить неабияке значення 

сценічної діяльності Раїси Решетнюк у творенні сучасної української національної гуманітарної 

аури Чернігівщини, наголошує на її мистецькій унікальності, так і не усвідомленої до кінця 

нашими сучасниками.  

Теплий, людяний тон книги не залишає байдужим жодного читача. Майстерне володіння 

словом, яскравий дотепний гумор, неординарність ситуацій із творчого життя Раїси Решетнюк, 

свідком яких був автор, а разом із тим – високий науковий рівень опрацювання матеріалу, 

уведення до наукового обігу маловідомих фактів дозволяє вважати видання «Раїса Решетнюк: 

митець, просвітниця, суспільний діяч» вагомим внеском до національної культурології, 

мистецького краєзнавства Чернігівщини, що поглиблює уявлення про розвиток і сучасний стан 

гуманітарного простору України. 
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Позакласна робота  

 

Злобіна О. О., 

завідувач відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського 

ОІППО  імені К.Д. Ушинського  

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ТЕАТР ЯК ЕФЕКТИВНА Й ПОПУЛЯРНА 

ФОРМА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА 

МОЛОДДЮ  
 

У сучасному світі активізуються такі негативні явища серед дітей та молоді як 

насильство, кібертретирування, секстинг, булінг тощо, що не може не викликати стурбованості 

й посиленої уваги широких кіл громадськості, освітян, батьків.  

Цілком логічно, що виникає необхідність захистити, убезпечити, попередити наслідки 

впливу на особистість несприятливих факторів і чинників.  

Вже ні для кого не таємниця, що суспільний запит спрямований на школу, яка є місцем, 

де дітей не тільки навчають, а, перш за все, школа є простором для їх повноцінного розвитку, 

осередком успішних, креативних і щасливих людей. Такий омріяний заклад освіти можливий 

лише в атмосфері фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, 

який підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою 

ставиться до її особливостей.  

Для дітей та молоді несприятливі впливи середовища насамперед виявляються у вигляді 

складних ситуацій у міжособистісному спілкуванні (конфлікти з батьками, друзями, учителями, 

нерозуміння з оточуючими тощо), у проявах психологічного та емоційного насильства 

(ігнорування, приниження, погрози, недоброзичливе ставлення тощо), у дії несприятливих 

факторів, пов’язаних із процесом навчання. 

Однією із умов успішного розвитку та виховання дитини є її психологічна і фізична 

безпека. В умовах закладу загальної середньої та позашкільної освіти доречним буде 

просвітницький напрям роботи. 

Просвітницький напрям – це системна інформаційна, роз’яснювальна робота з метою 

формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу. 

У листопаді 2017 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського  проведено семінар «Насильство в школі: аналіз 

проблеми та допомога, якої потребують діти і вчителі в її розв’язанні» за підтримки 

Громадської організації «Міський молодіжний центр «Жменя». 

Мета – підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників області 

щодо питань попередження проявів жорстокості й насильства в дитячому середовищі, 

забезпечення прав неповнолітніх в освітніх закладах.  

У заході взяло участь більше 50 учасників – методисти з виховної роботи відділів, 

управлінь освіти районів, міст, об’єднаних територіальних громад, заступники директорів з 
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виховної роботи закладів загальної середньої освіти. До  освітянського зібрання активно 

долучилися працівники навчально-реабілітаційних центрів Служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

У перший день семінару учасники ознайомилися з теоретичним аспектом проблеми. 

Розглянуто теми: «Актуальні питання профілактики насильства в дитячому середовищі», 

«Соціальне мистецтво як засіб профілактики насильства», «Про порядок реагування на випадки 

насильства та жорстокого поводження з дітьми», «Шляхи формування психологічно-безпечного 

освітнього середовища в умовах реформування української школи», «Небезпечні квести: 

профілактика залучення дітей», «Профілактика і вирішення конфлікту з використанням 

медіації». Взяли участь у занятті з елементами тренінгу щодо впровадження профілактичних 

програм МОН України з формування безпечної поведінки та попередження насильства серед 

учнівської молоді: «Вчимо дитину захищати» (10-14 років), «Я умію себе захистити» (14-18 

років).   

Виставку методичної літератури «Булінг – як актуальна соціально-педагогічна 

проблема»  презентувала науково-методична бібліотека ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. 

Педагоги взяли участь у круглому столі «Форми і методи роботи в освітньому 

середовищі щодо запобігання насильству серед дітей: досвід, проблеми, пошуки» та майстер-

класі «Соціальний театр як ефективна та популярна форма просвітницької роботи з дітьми та 

молоддю», який провела Марина Каранда, доцент Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат філософський наук – керівник студентського 

соціального театру «EX LIBRIS».   

Другий день семінару розпочався на базі Комунального позашкільного навчального 

закладу Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва (директор Ірина Мельниченко). 

Виставу за мотивами драми Наталії Ворожбит «Золота рибка» представили учасники  

студентського соціального театру «EX LIBRIS» (керівник Марина Каранда), який діє на базі 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Педагоги 

ознайомилися з інноваційною формою театрального мистецтва, взяли участь в обговоренні та 

методичному аналізі засобів художньої виразності. 

Під час обговорення проблемних питань прозвучали відверті думки та слушні пропозиції 

учасників семінару щодо необхідності поглиблювати знання педагогів з питань попередження 

проявів жорстокості й насильства в дитячому середовищі, акцентуючи увагу на педагогічному 

такті, здійснення ефективних шляхів з подолання цього негативного соціально-психологічного 

явища. 

Робота студентського соціального театру «EX LIBRIS» Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка надихнула  започаткувати в листопаді 2018 року 

проект щодо організації та проведення обласного фестивалю дитячих театральних колективів 

«те-Арт-соціо» для закладів загальної середньої та позашкільної освіти (наказ Управління освіти 

і науки облдержадміністрації від 05 листопада 2018 року № 338).  

Мета – запобігання проявам агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому та 

молодіжному середовищі, виховання в школярів загальнолюдських цінностей, формування в 

них моральних якостей, громадянської активності, милосердя та людяності засобами 

сценічного мистецтва. 

Граючи в соціальному театрі або буваючи на  виставах на соціальну тематику, учні-

підлітки  мають можливість звернути увагу та обговорити проблемні питання, що хвилюють 

молодь: стосунки з батьками, дружба і кохання, ранні статеві відносини та ризики, що із ними 

пов’язані, способи попередження небажаної вагітності та інфікування ВІЛ, проблема вибору в 

житті  та уміння відстоювати свої права. 

Буваючи на виставах шкільних соціальних театрів у Дарницькому районі міста Києва, ми 

звернули увагу на те, що наприкінці вистави відбувалося обговорення з глядачами подій, які 

відбувалися на сцені. Юні глядачі стверджували, що питання та проблеми, висвітлені у виставі, 

є безумовно актуальними для них та їх однолітків.  
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Дійсно. Обговорення і спільний пошук рішень щодо цих питань – необхідний та 

важливий, а соціальний театр – гарний метод, щоб спонукати до такої дискусії  молоду 

аудиторію. Тим більше, що актори театру – однолітки глядачів, а це в рази підвищує цікавість 

та сприяє спілкуватися «на рівних». 

Як правило, в рамках діяльності соціального театру використовуються різні ефективні та 

цікаві для цільової аудиторії форми просвітницької роботи, такі як тренінги, вуличні акції, 

різноманітні волонтерські справи (діти виступають в інших закладах освіти, зокрема 

інтернатного типу) тощо. Зазначений вище досвід має соціальний театр Чернігівського 

обласного ліцею для обдарованої сільської молоді. 

Досвід діяльності дитячих театральних колективів, проведення конкурсів театрального 

мистецтва в області є. Серед досвідчених педагогів, які вже багато років очолюють такі 

колективи, Тетяна Кошель (Корюківський Центр дитячої та юнацької творчості Корюківської 

міської ради), Станіслав Кашпур (Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Сосницької районної ради, 

театральний колектив «Околиця»), Лариса Кирюша (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 

Чернігівської міської ради, театральний колектив «Вогні рампи»), Тетяна Авраменко 

(Киселівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Менської міської ради, театральна 

студія «Червоні вітрила»), Антоніна Харитоненко (комунальний позашкільний навчальний 

заклад  Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва, театральна студія «СТеМ», «Зразковий 

художній колектив»), Оксана Коломієць (гімназія №31 гуманітарно-естетичного профілю 

Чернігівської міської ради, театральний колектив «Мрія»), Ніна Неруш (Чернігівський ліцей 

№22 Чернігівської міської ради, театральна студія «Натхнення») тощо. Саме на базі 

Чернігівського ліцею №22 Чернігівської міської ради близько 10 років діє музей театрального 

мистецтва та історії костюму. 

Але досвіду підготовки вистав саме  на соціальну тематику не достатньо. Тому відділом 

виховної роботи і здорового способу життя ЧОІППО імені К.Д. Ушинського було організовано 

методичний супровід проекту, запрошено колег, які мали певні напрацювання та допомогли  

корисними теоретичними, практичними настановами, порадами. 

«Соціальний театр як ефективна й популярна форма просвітницької роботи з дітьми та 

молоддю» – під такою назвою 30 листопада 2018 року на базі Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  імені К.Д. Ушинського проведено майстер-клас 

для керівників дитячих театральних колективів закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти з метою підготовки до обласного фестивалю дитячих театральних колективів «те-Арт-

соціо».  

Було запрошено цільову категорію педагогічних працівників – керівників дитячих 

театральних колективів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. Тридцять два педагоги з районів, 

міст, об’єднаних територіальних громад та закладів 

обласного підпорядкування виявили бажання взяти участь 

у майстер-класі. 

Олена Антоненко, директор науково-методичного 

центру психологічної служби у системі освіти 

Чернігівської області виступила з темою «Профілактика 

соціально-психологічних проблем засобами театрального 

мистецтва». 

Досвід роботи «Соціальний театр: шлях від ідеї до практичного втілення» презентувала 

присутнім Марина Каранда, доцент кафедри філософії та культурології, Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, к. філос. н, керівник студентського 

соціального театру «EX LIBRIS», лауреат міжнародної літературно-мистецької премії ім. 

Пантелеймона Куліша. 

Майстер-класи «Сучасні форми театрального мистецтва в роботі з підлітками: досвід та 

результат», «Соціальний театр: практичне та художнє втілення драматичного матеріалу» 
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провели для учасників заходу Рената Гафурова, режисер-постановник, керівник творчої 

експериментальної майстерні Чернігівського обласного театру ляльок імені Олександра 

Довженка, лауреат обласної премії імені Михайла Коцюбинського, Мирослава Витриховська, 

акторка Чернігівського обласного молодіжного театру, провідний майстер сцени. 

Наступним кроком у підготовці педагогів до участі в проекті було проведення 21 лютого 

2019 року на базі Чернігівського обласного театру ляльок імені Олександра Довженка семінару-

практикуму «Шкільний соціальний театр як засіб формування ціннісних орієнтацій молоді»  

для керівників дитячих театральних колективів закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти області.  

Присутні взяли участь у відкритій репетиції-тренінгу дитячого театру Чернігівського 

обласного театру ляльок імені Олександра Довженка, яку провела Рената Гафурова, режисер-

постановник, керівник творчої експериментальної майстерні, лауреат обласної премії імені 

Михайла Коцюбинського. 

На сцені театру панувала атмосфера 

творчості. Педагоги мали можливість запозичити 

досвід роботи щодо проведення тренінгу на 

розвиток навичок, необхідних у роботі над 

сценарієм (демонстрували учасники молодшої 

вікової групи театру – учні 4-6 класів). Отримали 

необхідні поради щодо роботи з логікою тексту 

(демонстрували учасники середньої вікової групи 

театру – учні 7-8 класів) та відпрацювання 

мізансцен (демонстрували учасники середньої та 

старшої вікових груп театру – учні 7-10 класів). 

Відбувся відкритий мікрофон щодо організаційної роботи керівника театрального 

колективу під час підготовки до вистави. 

У квітні 2019 року проведено обласний фестиваль дитячих театральних колективів «те-

Арт-соціо» (наказ Управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 05 листопада 

2018 року).  

Перша локація фестивалю – Ніжинський Будинок дітей та юнацтва Ніжинської міської 

ради, друга – комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний Палац 

дітей та юнацтва. 

Серед членів журі креативні особистості: Мирослава Витриховська, акторка 

Чернігівського обласного молодіжного театру, провідний майстер сцени, Валентин Макар, 

актор Чернігівського обласного молодіжного театру, провідний майстер сцени, Світлана 

Молочко, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, Олена Антоненко, директорка Навчально-методичного центру 

психологічної служби в системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. 

До обласного оргкомітету фестивалю 

надійшло 22 заявки з Бобровицької, Корюківської, 

Куликівської, Менської, Носівської, Парафіївської, 

Семенівської, Срібнянської об’єднаних 

територіальних громад,  Ріпкинського, Прилуцького 

районів, міст Ніжина, Чернігова та закладів освіти 

обласного підпорядкування (Чернігівського 

обласного педагогічного ліцею для обдарованої 

сільської молоді Чернігівської обласної ради, 

комунального закладу «Городнянський ліцей» 

Чернігівської обласної ради, комунального 

позашкільного навчального закладу  Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва). 
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Юні актори – учасники дитячих театральних колективів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти – у виставах, що було представлено глядачам та членам журі, порушували 

надзвичайно актуальні соціальні проблеми сьогодення. 

Формуванню в дітей та підлітків моральних якостей, громадянської активності сприяли 

вистави, представлені  театральними колективами «Овація» Бобровицького закладу загальної 

середньої освіти І–ІІІ ступенів №1 Бобровицької міської ради; «Dream team» Ніжинського 

навчально-виховного комплексу №16 «Престиж» (гімназія – загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради; «Креатив» районного Будинку 

школяра Прилуцької районної ради;  «Сузір’я» районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради; «213» Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської 

молоді Чернігівської обласної ради; «Сузірʼ я» Ріпкинського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості; «Драйв» Костобобрівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ 

ступенів Семенівської міської ради. 

Виховання людяності та милосердя засобами сценічного мистецтва продемонстрували 

театральні колективи «Вогні рампи» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 

Чернігівської міської ради; «Премʼ єра» комунального закладу «Городнянський ліцей» 

Чернігівської обласної ради; «Прометей» Южненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Парафіївської селищної ради; театральні гуртки «Джерельце» Куликівського Центру 

позашкільної освіти Куликівської селищної ради; «Маски» Куликівського Центру позашкільної 

освіти Куликівської селищної ради (на базі Дроздівського закладу загальної середньої освіти І–

ІІ ступенів Куликівської селищної ради);  драматичний гурток Корюківського Центру дитячої 

та юнацької творчості Корюківської міської ради. 

Тема запобігання розповсюдженню в дитячому середовищі насильства (булінгу), 

непорозумінь дітей з батьками стала наскрізною у виставах театральних колективів «СТеМ» 

комунального позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва; «Мрія» гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради; 

«Мистецтво слова» Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради. 

Актуальні проблеми профілактики насильства в сім’ї, запобігання шкідливим звичкам  

порушили у своїх виставах театральні колективи  «МІСТ Мірабо» Ніжинського ліцею 

Ніжинського міської ради при НДУ ім. М. Гоголя; «TALENTED SCHOOL» Срібнянської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради; «Червоні вітрила» 

Киселівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Менської міської ради; 

запобігання суїциду – у виставах театральних колективів «Окрилені мрією» Козацької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Бобровицької міської ради; «Мрія» Чернігівського 

колегіуму №11; літературно-драматичного гуртка Носівської міської гімназії Носівської міської 

ради. 

Проведення фестивалю сприяло активізації в закладах освіти області виховної роботи з 

безпеки й благополуччя дитини. 

 

Наші переможці 

 

Театральний колектив «Вогні рампи» 

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №30 Чернігівської міської ради – це 

шість поколінь гуртківців та їх незмінний 

керівник Лариса Кирюша. Назва, що виникла 

доволі спонтанно, чудово прижилася і 

прикрашає  колективу афішу вже двадцять три 

роки. 

Оскільки колектив дитячий, більшість 

спектаклів веселі, казкові, музичні. Не зупиняє 
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відсутність нот або й текстів пісень, – зате відкривається простір для творчості. Таким чином, 

Водяники, Розбійники, Зайці, Чарівниці витанцьовують під суперпопулярні ритми, або ж 

співають свої арії під наймодніші шлягери сезону.  

Є у колективі і досвід серйозних постановок: шкільна драма Я. Стельмаха «Привіт, 

синичко!» з вічним конфліктом батьків і дітей, п’єса «Похоронок не було», де учні 

перевтілювалися у героїв з сибірського села 40-х років ХХ століття, п’єса «Чебурашка» 

Н. Сабітова, у якій школярі доторкнулися до епохи 80-х – юності своїх батьків. Вистава «Біля 

ковчега о восьмій» У. Хуба у веселій, ігровій формі запрошує дітей до роздумів про Бога і його 

заповіді. «Ромео і Жасмин» О. Гавроша – трагікомедія, протиставляє чистий світ тварин 

жорстокому і меркантильному людському світові. 

Поруч з класиками, А. Чеховим, І. Криловим, Я. Стельмахом, Л. Петрушевською, в афіші 

імена сучасних драматургів С. Козлова, Н. Сабітова, Д. Салімзянова, О. Гавроша, У. Хуба, 

М. Ладо, Д. Урбана. 

Театр «Вогні рампи» – частий гість театральних фестивалів. З кожним роком географія 

розширюється: Чернігів, Ніжин, Прилуки, Київ, Львів. Це можливість навчатися, зустрітися з 

іншими колективами, послухати авторитетну думку журі і рухатися по шляху удосконалення. А 

ще – це цікаві подорожі, спілкування в маленькому колективів з ранку до вечора, взаємна 

підтримка, дружба, кохання… Важко переоцінити підтримку і допомогу колег-учителів, 

педагогів школи мистецтв, батьків, що радо відгукуються на будь-які прохання. 

Вистава «Дівчинка з сірниками» за мотивами найсумнішої казки Ганса Христиана 

Андерсена звучить нині дуже актуально.  Саме її представлено колективом на фестивалі «те-

Арт-соціо». У будь-якій час є люди, які потрапляють у складні життєві обставини, не кожна 

людина, а надто підліток, може опиратися спокусам. Головна  героїня живе по Божих заповідях, 

коли їй пропонують сите безбідне життя Заздрість, Гнів, Зневіра, Брехня та інші, вона висуває 

єдині аргументи: «Так не можна. Я люблю свою сім’ю. Бог любить мене». Дівчинка гине, проте 

душа її залишається такою ж чистою і безгрішною. Її цькують, з неї насміхаються, проте 

героїня непохитна у своїх цінностях. Цього дуже не вистачає сучасним молодим людям, які 

залежать від чужої думки про себе, які прагнуть бути «як усі», і часто переймаються 

зовнішніми проблеми більше, ніж чистотою внутрішнього світу. 

Режисер вистави, молода талановита Ксенія Буштрук, випускниця Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Чернігівської міської ради та активна учасниця 

театрального колективу «Вогнів рампи». У неї своє творче бачення, особливий почерк. І 

головне – вона, як і пані Лариса Кирюша, керівник колективу, вважає, що головне завдання 

театру не розважати, а виховувати.  

За словами керівника, цьогорічна вистава народжувалася нелегко, бо складна емоційно,  

проте під час виступу всі учасники так прониклися єдністю мети, бажанням якнайкраще 

втілити свої образи, що колектив дихав, як цілісний організм. Діти разом сміялися, разом 

плакали. І це передалося залу. Важка підліткова аудиторія гостро співпереживала героям, 

порушувати дисципліну в переповненому залі було нікому.  

 

Історія творчого шляху театральної 

студії «СТеМ» комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва 
розпочалася у 2006 році. 

Спочатку це був ляльковий театр 

«Арлекіно». У 2011 році змінено напрям 

діяльності та назву – театральна студія «Тягни-

Штовхай». Колектив почав ставити драматичні 

вистави. З 2017 року –  театральна студія 

«СТеМ», з 2018 – звання «Зразкового 
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художнього колективу». 

За всі роки існування  колективу випускниками є понад 80 вихованців, троє – закінчили 

театральні заклади освіти та працюють акторами. У  колективі сьогодні займається понад 50 

дітей та молоді, віком від 6 до 21 року.  

Силами вихованців студії організовано різноманітні заходи – вистави, святкові ранки, 

концертні програми та шоу-програми. Діти є постійними ведучими заходів, беруть участь у 

обласних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях. За останні 3 роки роботи студійці радували 

глядачів такими виставами як «Мері Попінс та казкові друзі», «Незнайка з квіткового міста», 

«Казка про втрачений час», «Тук-тук! Хто там?», «Всі миші люблять сир», «Ніч перед Різдвом».  

Вистава «Солоне дитинство» за повістю Олександра Гезалова, яку презентовано на 

обласному фестивалі «те-Арт-соціо» – представляє собою відверту розповідь  про тернистий 

життєвий шлях дітей, які  залишилися без батьків та опинилися в дитячих будинках. Що 

відбувається в їх маленьких душах…..? 

Вистава складається із 7 частин, і кожна розповідає про долю дитини, її «солоне 

дитинство». ЇЇ мета – виховати в молоді відчуття відповідальності за  своїх дітей, навчити 

співчувати ближньому та радіти разом з ними. 

 

Драматичний гурток Корюківського центру творчості дитячої та юнацької творчості 

Корюківської міської ради (керівник Тетяна Кошіль). Все почалося майже двадцять років 

тому… Спочатку були перші невпевнені виступи, нескладні ролі, бажання до самовираження, 

невеличкі експерименти, усвідомлення своїх 

помилок і спроби пошуку власної 

індивідуальності, несхожості, шлях до яких 

привів до  неочікуваних внутрішніх відкриттів, 

до приємного відчуття сили і віри керівника в 

себе і своїх дітей – своєї драми… 

Візитна картка гуртка – це  чудові, 

талановиті діти, які протягом багатьох років 

допомагали пані Тетяні у встановленні іміджу 

театрального колективу. Індивідуальність 

кожного змушувала її щоразу шукати нові ролі, 

ідеї, форми та можливості.  

Саме від контингенту дітей і їх можливостей завжди залежав вибір репертуару. Одна 

група чудово справлялася з лірикою і діти грали «Марусю Чурай» Л.Костенко, «Лісову пісню» 

Лесі Українки, «Свіччине весілля» І.Кочерги, темперамент інших змушував продумувати 

образи М.Старицького із творів «За двома зайцями», «По-модньому», «Ніч перед Різдвом» 

М.Гоголя. Дитяча безпосередність давала можливість ставати режисером   «Маленької відьми» 

О. Пройслера, «Пеппі Довга Панчоха» А. Лінгренд. Саме орієнтування на запити дітей, велика 

кількість жіночих образів у колективі, бажання «дати» усім його роль,  призвели Тетяну Кошіль 

до постановок уже власних авторських композицій: «Сьогодні ми зібралися не всі», «Листи із 

безсмертя», «Сторінками історії», «Казка Купальської ночі», «Історія однієї зірки»… 

Сьогодні драматичний гурток Корюківського центру творчості дитячої та юнацької 

творчості Корюківської міської ради – це вихованці позашкільного закладу.  

Вистава «Життя спочатку», яку представлено на фестивалі «те-Арт-соціо» – це історія 

про життя вимушених переселенців із Донбасу, їх проблеми соціальної та психологічної   

адаптації в новому середовищі, про важкі міжособистісні відносини в сім’ї. 

Війна…ЇЇ жахіття кожного дня показують по телевізору, але чи то далекість подій, чи 

наша байдужість з часом  поділили людей, на тих, хто там, і тих, хто «не причетний». Але як би 

ми не хотіли відгородитися, війна і тут, далеко на півночі нашої країни, наздоганяє нас. Вона – 

у стривожених чоловічих поглядах, сльозах матерів, нових могилах на кладовищах, 

зруйнованих долях… 
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Протягом усієї вистави маленькі герої намагаються показати глибину своє власної 

втрати  – коханого, друзів, речей, іграшок…Кожне маленьке серце по-своєму реагує на зміни, 

які з ними відбулися, і ніхто не хоче дослухатися до біди іншого члена сім’ї. Своє «маленьке 

горе» постійно призводить до  протиріч між дітьми. Не здатність почути один одного гірко 

ранить материнське серце. Біда змусила її стати сильнішою заради дітей, та діти поки не 

розуміють, що саме на материнських плечах лежить найважчий тягар втрат.     

Точкою кипіння для сильної жінки стає сварка її дітей,– і тоді всього лише на декілька 

секунд вона стає слабкою жінкою: її відчай виливається в сльозах. Саме ці гірки сльози 

змушують дітей зрозуміти свої помилки і усвідомити, що найбільша втрата – це втрата дому, а 

мати, яка зробила такий вибір, запобігла найвищій втраті – життя своїх дітей. 

 

Дитячий театральний колектив «Мрія» діє на базі Чернігівського колегіуму №11 

Чернігівської міської ради з 2007 року (керівники Лілія Милиця, Клара Мурашко, учителі 

іноземних мов).  

Підґрунтям створення театральної студії стало використання інтерактивних технологій 

на уроках іноземної мови, а саме ігри, розігрування сцен, діалогів для вдосконалення навичок 

спілкування англійською мовою та розвитку соціокультурної компетенції учнів у процесі 

навчання. Згодом пріоритетом стало патріотичне та естетичне виховання дітей, розвиток 

творчих здібностей, навичок та вмінь 

гуртківців, розширення світогляду школярів 

та ознайомлення їх з творами світової 

класичної та сучасної літератури, включаючи 

творіння відомих композиторів та митців 

сучасності.  

Особливістю роботи студії є те, що 

колектив ставить свої вистави не тільки 

українською, російською але й англійською 

мовами. Це готує школярів до життя в 

багатомовному та багатокультурному соціумі. 

За роки існування учні представили широкій аудиторії глядачів такі вистави:   «Ромео і 

Джульєтта» В. Шекспіра, казки «Русалочка», «Червона Шапочка», «Попелюшка» (англійською 

мовою), «Фараони» О. Коломійця, «Кайдашева сім’я» (І. Нечуй-Левицький), «Поліанна» 

(Елеонор Портер), «Пеппі Довгапанчоха»  (Астрід Ліндгрен), «Останній листок»  (О. Генрі) – 

українською мовою. 

Утримувати увагу аудиторії й гарно говорити, позбутися страху перед публікою й 

навчитися почувати себе розкуто, контролювати власні емоції, вміти знаходити вихід з будь-

якої ситуації – з такими уміннями виходять колегіїсти з театральної студії «Мрія». 

Вихованці театральної студії виступають перед учнями та студентами інших закладів 

освіти, співпрацюють з акторами молодіжного театру. Вони постійно відвідують театральні 

вистави в театрах міста Чернігова. 

Театральна студія – це справжня творча майстерня з радощами й негараздами, з 

творчими приємними буднями та святами: репетиції, сценічні образи, костюми декорації, 

виступи й обов`язково пісні, танці, культура й музика різних народів 

Вистава «Межа» є авторською роботою керівників гуртка «Мрія» Чернігівського 

колегіуму №11 Лілії Милиці та Клари Мурашко.  Це сюрреалістична історія хворої дівчини, яка 

живе у світі фантазій та ілюзій, що спричинило її довготривале лікування в психіатричній 

лікарні. 

У виставі задіяні учні старших класів. Чудова гра учнів тримає глядачів у напрузі 

впродовж всієї п`єси, магія музики сколихує всі емоційні струни душі, а сама історія  дівчини, 

змушує  замислитися над сенсом нашого стрімкого та метушливого життя, привертає нашу 

увагу до людей, які живуть, працюють або просто випадково опиняються поруч з нами: нам 
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усім потрібна увага, турбота або ж просто привітне та добре слово. Вистава піднімає проблеми 

тотального розповсюдження Інтернету, мобільного зв’язку на все наше життя, в тому числі і на 

міжособистісні стосунки. 

 

Дитячий театральний колектив «Креатив» районного Будинку школяра 

Прилуцької районної ради  створений у січні 2018 року Мирославою Шматко, директором, 

керівником гуртка «Мистецтво слова». Учасниками театру стали вихованці гуртка молодшої та 

середньої групи, які виявили бажання грати на сцені. 

Спочатку назва театру була «Оберіг», бо театр відтворював обрядові дійства (свято 

Калити, Свят вечір, Щедрий вечір, обряд закликання і зустрічі весни тощо). Проте глядач 

очікував від колективу завжди щось нового та сучасного. Вихованців захопила соціально-

психологічна тематика. У доробку почали з’являтися і такі вистави. Саме у вересні 2018року  

змінили назву колективу на «Креатив».  

У пластично-хореографічній виставі «Цінність людського життя або у павутинні спокус» 

звучить проблема щодо браку 

батьківської любові, уваги до своїх 

дітей. Батьки, заробляючи гроші, 

іноді спокушаючись на них, 

забувають про найдорожче – любов 

до своїх дітей, залишаючи їх на 

самоті, тим самим втрачаючи їх.  

Ця вистава дає змогу 

зрозуміти батькам, що, на жаль, час, 

сказане слово, втрачену можливість 

не можна повернути назад, але є 

шанс на роздуми, щоб своєчасно все 

збагнути…Сім’я – твій тил, 

підтримка, відверта радість, щирий сміх, сльози щастя. Це те місце, куди завжди хочеться 

повернутися, де завжди на тебе чекають, де люблять і поважають. 

У виставі основним засобом вираження є пластика: рухи тіла, міміка, жести. Вистава 

говорить мовою символів. Працюючи в цьому жанрі, учасники колективу та їх керівник 

прагнули дієвої, яскравої візуалізації, яка потребувала виразних костюмів, реквізиту, сценічних 

атрибутів (дверний отвір, тканина, ширма, терези тощо).  

Сюжет вистави ясний і зрозумілий глядачам  навіть без слів. Вистава має дуже виразне 

музичне рішення, побудоване на швидкій динамічній зміні мелодії. Пластична дія вистави 

підтримана коментарем – голосом, який звучить «за кадром», дає змогу ширше і глибше 

розкрити зміст вистави. 

 

МІСТ «Мірабо» (молодіжний 

інтерактивний сучасний театр) 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської 

ради при Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя 
створений у вересні 2011 року командою 

однодумців на чолі з Ольгою 

Крапив’янською, педагогом-організатором, 

учителем географії. 

Вистава «Музей поколінь XYZ», 

представлена на фестиваль, являє собою 

антологію із трьох частин, розказаних 

Валерією, екскурсоводом заміського музею, 
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його відвідувачці Марті. Вони стосуються окремих експонатів музею та пов’язані зі складними 

життєвими ситуаціями, що вдалося пережити власникам цих речей та людям, які були з ними 

пов’язані.  

Перший експонат – камера відомого фотографа Володимира Богданова – фіксувала 

тисячі людських облич. Випускники однієї із столичних шкіл не стали винятком. Вони 

усміхнені, веселі, але у кожного в очах своя історія... Яку ж правду вони приховують один від 

одного? 

Друга історія – пов’язана з пов’язкою на очі, що стала символом жахливого дитячого 

сну, який трапився з екскурсоводом Валерією на яву в дитинстві. Довгі роки дівчина була 

жертвою насилля в сім’ї.  Вона ледь не пішла із дому… Але її бажання раз і назавжди покласти 

цьому край було сильнішим. 

Наступний експонат – планшет – став уособленням жахливого координованого 

підліткового квесту, поширеного переважно в соціальних мережах, учасницею якого стала 

відвідувачка музею Марта. Чому підлітки брали участь у цій грі? Хто за цим стоїть? 

Чи зможуть герої спектаклю віднайти в собі сили і зрозуміти, що вони не самотні у своїх 

проблемах? Адже життя любить сильних, здатних змінити своє життя на краще… 

 

Театральний колектив «Мрія» гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю 

Чернігівської міської ради створено більше 25 років потому (керівник Оксана Коломієць). 

Уявляєте, яка кількість учнів-акторів надихалась співпрацею в цій дружній, мистецькій сім’ї! 

Важко підрахувати скільки глядачів та прихильників побачили вистави і різні виступи цього 

колективу. 

  
 

Для багатьох участь у шкільному театрі стала початком мистецької професії, здійснення 

мрії. Дуже важливо, що учасники різних поколінь – вихованці колективу – не забувають яскраві 

моменти театрального життя.  

Вистава «Між нами» Івано-франківського автора Людмили Лінник, яка представлена на 

фестивалі «те-Арт-соціо»,  висвітлює тему відносин батьків і дітей, спілкування між підлітками. 

У ній піднімаються актуальні соціальні проблем сучасного покоління (вживання алкоголю, 

наркотиків, тютюнокуріння). 

У виставі дві сюжетні лінії – хлопчика Олега та дівчини Насті.  

«Після перегляду нашої вистави хтось зрозуміє, що потрібно більше уваги приділяти 

дітям, цікавитися як і чим вони живуть та що їх хвилює в житті, – говорить керівник 

театрального колективу Оксана Коломієць. 
 


