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Методична робота в закладах загальної середньої освіти 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

ЧОІППО ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО В 2019 РОЦІ 
 

Науково-методична рада Чернігівського ОІППО імені К.Д.Ушинського відповідно до 

Положення, що регламентує її роботу, спрямовує діяльність на реалізацію державної освітньої 

політики в регіоні, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти Чернігівської області, дає експертну оцінку методичним 

матеріалам педагогічних працівників області, розглядає результати експериментальної роботи в 

закладах загальної середньої освіти. 

Одним із завдань науково-методичної ради відповідно до її мети є захист та 

упровадження в практику роботи педагогів області перспективного педагогічного досвіду 

освітян регіону. 

У 2019 році на 4 засіданнях науково-методичної ради було заслухано та схвалено 

7 досвідів директорів, учителів, психологів області.  

Одним із найважливіших завдань сучасної педагогічної освіти є формування 

висококваліфікованого творчого вчителя, який самостійно працює над собою, підвищує свій 

професійний рівень. Як зазначав В.О. Сухомлинський «Творчість – це не сума знань, а особлива 

спрямованість інтелекту, особливий зв'язок між інтелектуальним життям особистості та прояви 

її сил у активній діяльності». Безмежним полем для творчості педагога і учня є уроки 

образотворчого мистецтва. 

Захищаючи досвід Кузьменко І.С., учителя образотворчого мистецтва спеціалізованої 

загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

м. Чернігова, з проблеми «Розвиток творчого потенціалу школярів засобами образотворчого 

мистецтва» Барбаш О.С., методист відділу виховної роботи і здорового способу життя, звернув 

увагу на те, що одним із пріоритетних напрямів у роботі вчителя є виявлення і максимальний 

розвиток творчого і духовного потенціалу учнів засобами образотворчого мистецтва. 

Ірина Сергіївна – творчий та компетентний педагог, здатний до саморозвитку, вдало 

застосовує інноваційні технології в освітньому процесі, обізнана з досягненнями психолого-

педагогічної науки.  

Кузьменко І.С. вдало використовує на уроках різні методи, що є актуальними в системі 

мистецької освіти: розповіді та бесіди, наочність, ігрові методи, порівняння і зіставлення, 
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узагальнення, метод «емоційного заряду», художньо-педагогічної драматургії, забігання 

наперед і повернення до вивченого матеріалу. Значну увагу вчитель приділяє артистизму, 

інтуїції, уміє цікаво подати матеріал, захопити учня, варіювати різними формами навчання, 

створює надзвичайно сприятливий психологічний клімат, що спонукає учнів до творчості. 

 На уроках учитель практикує різні форми освітньої діяльності учнів: індивідуальну, 

групову, роботу в парах, колективну, фронтальну та використовує різноманітні типи 

нестандартних уроків. 

Велику увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими учнями. Її вихованці щороку 

стають переможцями міських та обласних конкурсів дитячого малюнку.  

Кузьменко І.С. була переможцем міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2015» у номінації «Образотворче мистецтво», лауреатом обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Образотворче мистецтво». 

Створення цілісної системи післядипломної освіти педагогічних кадрів забезпечується 

шляхом співпраці інституту з методичними кабінетами (центрами) відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, органів місцевого самоврядування. 

На засіданні ради матеріали досвіду роботи Чернякової С. М., завідувача міського 

методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради, з проблеми «Роль міської 

методичної служби у впровадженні інноваційних технологій у діяльність закладів освіти міста» 

представила Бойко Л. М., методист відділу керівних кадрів та координації діяльності 

методичних кабінетів (центрів). 

За ініціативи Світлани Миколаївни в закладах освіти міста розпочато ряд експериментів 

всеукраїнського та регіонального рівнів; створено дієву структуру методичної роботи, 

електронну базу перспективного педагогічного досвіду, експериментальної та інноваційної 

діяльності педагогічних колективів і окремих педагогічних працівників; реалізовано значну 

кількість проєктів міжнародного, всеукраїнського, обласного, регіонального рівнів. Дієвою та 

результативною була «Програма залучення закладів освіти м. Прилук до інноваційної 

(експериментальної) діяльності на 2010-2015 роки» за участю 24 закладів освіти міста. В 

закладах дошкільної освіти упроваджується 45 інноваційних технологій, у закладах загальної 

середньої освіти - 28 технологій.  

На семінарах-практикумах використовуються сучасні методи: бенчмаркінг, 

трайвертайзінг, метод swot-аналізу, а інформація про проведені заходи презентується у формі 

брошури white paper.  

Чернякова С.М. презентує свої творчі здобутки у фахових журналах «Методист», 

«Завуч» та «Директор школи».  

У новітніх філософських та психолого-педагогічних дослідженнях причина загострення 

екологічної ситуації у світі, нашій державі визначається глибинними протиріччями і кризою 

свідомості особистості, зокрема, споживацький характер взаємодії людини з природою. Тому 

актуальним для сьогодення є упровадження екологічної освіти та виховання в закладах 

загальної середньої освіти. 

Досвід роботи Потоцької С. О., учителя біології Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради, з проблеми «Організація 

дослідницької роботи в умовах профільної школи» представляла Нікітенко Н. В., методист 

відділу природничо-математичних дисциплін. Екологічна освіта та виховання в ліцеї спрямовані 

на формування особистості учня з екологічним світоглядом та екологічною мораллю. Ліцей 
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позиціонує себе як «Екошкола», вкладаючи в поняття «екологія» екологію освітнього 

середовища, екологію свідомості, екологію душі. Усе це забезпечує системність і 

безперервність екологічної освіти й виховання, через використання міжпредметного підходу в 

екологічному вихованні та освіті. Світлана Олександрівна – досвідчений учитель, кандидат 

біологічних наук, творчо підходить до розв‘язання завдань освітнього процесу.  

Для реалізації основних положень концепції екологічної освіти та виховання розроблено 

проєкт «Екологічні паростки майбутнього», створена творча група «Агробіостанція ліцею – 

лабораторія еколого-біологічних та краєзнавчих досліджень». 

Агробіостанція є учбово-матеріальною базою для викладання біології та екології та 

застосовується для проведення уроків і позакласних занять, для виконання науково-

дослідницької роботи учнів, закладання дослідів для наукових робіт Малої академії наук 

(МАН); проведення досліджень по вирощуванню сільськогосподарської продукції (овочевих 

культур, розсади квіткових культур, деревних рослин – покритонасінних і голонасінних); для 

занять літніх шкіл. 

Джерелом набуття екологічних знань є проблемно-пошукова, науково-практична, 

експериментальна і краєзнавча робота. Однією із форм екологічного виховання є навчальна 

еколого-біологічна практика, що проводиться щорічно в різних мальовничих куточках 

Чернігівської області, а з 2007 року – на території агробіостанції. 

Її вихованці є переможцями обласних олімпіад, обласного етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Чернігівського територіального відділення МАН України, 

переможцями Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із 

природознавства та біології «Юний дослідник» (м. Київ) та інших натуралістичних конкурсів. 

Докорінна та системна реформа загальної середньої освіти можлива за умови 

психологічної готовності учасників освітнього процесу до змін. Психологічна служба області 

забезпечує соціально-психологічний захист та надання психологічної допомоги педагогам, 

здобувачам освіти їх батькам та особам, що їх заміняють з метою їх адаптації до інноваційного 

середовища. 

Необхідність знаходити своє місце в динамічних соціально-економічних умовах, 

визначати сенс свого життя, формувати власну життєву стратегію і реалізувати особистісний 

потенціал – все це є актуальним, потребою кожної особистості. 

Грищенко І.В., заступник директора навчально-методичного центру психологічної 

служби в системі освіти Чернігівської області, презентувала матеріали досвіду роботи 

Чистенко І. Г., практичного психолога загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-

математичного профілю № 12 м. Чернігова, з проблеми «Психологічні консультації учасників 

освітнього процесу». 

Однією з складових успішної роботи шкільних практичних психологів із учнівською, 

учительською, батьківською громадськістю є консультативна робота. Специфікою 

психологічного консультування в закладах освіти є його сконцентрованість на вирішенні 

професійних проблем. У процесі консультації розглядаються переважно ті моменти, які мають 

відношення до вирішення головної мети психологічної служби освіти – максимально сприяти 

збереженню та укріпленню психічного та психологічного здоров‘я кожної дитини. Дорослі, 

педагоги та батьки отримують консультації тому, що вони мають відношення до дитини, їх 

проблеми розглядаються тільки у зв‘язку з проблемами дітей, а не самі по собі.  
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Практичний психолог визначила ряд проблемних питань, вирішення яких оптимізує 

міжособистісну взаємодію в системі «педагог – дитина», «батьки – дитина», «педагог – батьки», 

зокрема, здійснення самоаналізу з метою професійного та особистісного вдосконалення, 

врегулювання власної консультативної діяльності (професійні вимоги; відповідальність, 

компетентність, благополуччя клієнта, конфіденційність) з вимогами Етичного кодексу 

психолога; вивчення алгоритмів проведення консультативної зустрічі; здійснення реорієнтації 

за алгоритмом «із пасивної позиції до активної діяльності»; надання рекомендацій, подальший 

психологічний супровід та підтримка клієнта. 

Для забезпечення повноцінного і різнобічного розкриття можливостей консультанта та 

клієнта були розроблені методичні рекомендації «Особливості організації консультативного 

процесу практичним психологом в умовах сучасної школи» (затверджено радою методичного 

центру Управління освіти Чернігівської міської ради, протокол № 5 від 14.02.2017 р.). Новизна 

та теоретичне значення цих матеріалів полягає в розробці алгоритму первинного інтерв‘ю, яке 

передує проведенню консультативної зустрічі. Напрацьовано форми роботи шкільного 

практичного психолога з формування сприятливого середовища для встановлення контакту з 

дитиною, деталізації запиту, визначення її мотивації. 

Сучасна школа потребує професіоналів, здатних активно впроваджувати в практику 

новітні освітні та інформаційні технології. Вчитель повинен бути здатним швидко знаходити 

потрібну інформацію серед різноманітних джерел, візуалізувати та аналізувати її, ставити цілі 

для саморозвитку та знаходити шляхи їх досягнення. 

Захищаючи досвід Крутченко Н. А., учителя інформатики Ріпкинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №2 Ріпкинського району, з проблеми «Акмеологічний підхід до формування 

інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики» Смірнова О. М., методист відділу 

природничо-математичних дисциплін, акцентувала увагу на тому, що формування 

інформаційної компетентності учнів є одним із головних завдань навчальної програми 

«Інформатика». Сучасне суспільство вимагає від школярів уміння швидко сприймати й 

опрацьовувати великі обсяги інформації, ефективно використовувати сучасні засоби і 

технології, мати інформаційну культуру. 

Наталія Анатоліївна удосконалює інтелектуальний потенціал учнів (логічне мислення і 

просторову уяву, алгоритмічну, інформаційну та графічну культуру, пам‘ять, увагу), створює 

ситуацію успіху на уроках. Реалізація акмеологічного підходу в навчанні допомагає практично 

розв'язати проблему особистісного та професійного успіху, знайти молодою людиною своє 

місце в житті, реалізувати особисті здібності. 

Крутченко Н.А. ефективно використовує сучасні інформаційні технології, зокрема, 

створює інтерактивні презентації до уроків, активно використовує сервіси Інтернет для 

підготовки інтерактивних завдань, тестів, розробляє різнорівневі завдання, відповідно до вимог 

навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожен урок учитель 

будує так, щоб зацікавити здобувачів освіти, включити їх до активної  навчальної діяльності й 

спонукати до творчості та пізнання. На уроках інформатики розвиває допитливість учнів, 

приймає інтелектуальний виклик з дослідницьким духом «що буде, якщо я зроблю так», 

розвиває логічне мислення учнів, використовує елементи гри та інтерактивні вправи. 

Постійно підвищує свій фаховий рівень, пройшла дистанційні курси  «Використання 

Інтернету та хмарних сервісів для дистанційного та перевернутого навчання. Віртуальна школа 

Moodle», міні-курс «Використовувати онлайн-сервіси для інтерактивної дошки», бере активну 
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участь у навчальних вебінарах. Отримала сертифікат про відмінний результат за підсумками 

«Педагогічного профтесту» (2018 р.). 

Наталія Анатоліївна стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» в 

номінації «Інформатика».  

Робота з керівниками закладів освіти області спрямована на інноваційний розвиток та їх 

професійне зростання, формування готовності до роботи в умовах розбудови нової української 

школи.  

Баришовець Н. П., методист відділу керівних кадрів та координації діяльності 

методичних кабінетів (центрів), презентувала досвід роботи Лізіної Л. О., директора 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корюківської міської ради, з проблеми «Модернізація 

управлінської діяльності в умовах упровадження нової української школи». Застосування 

сучасних управлінських функцій (модернізованих, розвивальних, інноваційних) спільно з 

традиційними (прийняття управлінських рішень, планування, організація, коригування, 

координування, облік і контроль) сприяють модернізації та інноваційному розвитку 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.  

Однією з технологій інноваційного управління є стратегічне планування діяльності 

закладу. Програми, які створюються в закладі, впроваджуються засобами проєктних технологій. 

З метою збільшення учнівського контингенту, швидкої адаптації першокласників до 

шкільного життя успішно реалізується проєкт «Майбутні першокласники – наші!». Протягом 

року діти щосуботи займаються зі своїми майбутніми вчителями, вихователями, керівниками 

гуртків, психологом. 

Для реалізації проєкту «Канікули для допитливих», організовано роботу літніх шкіл, а 

саме: «Знати англійську –  це здорово!» (4,10 кл.), «Краєзнавчі посиденьки «Мандруємо» 

(5 кл.), «Дивосвіт» (6 кл.), «У світі чарівних звуків та слів» (7 кл.), «Хіміко-біологічна школа» 

(7-9кл.), «Магічний світ фізики і математики» (6-8кл.). Розвиток творчих здібностей здобувачів 

освіти здійснюється завдяки проєкту «Обдаровані діти – майбутнє України». З метою 

організації допрофільної підготовки в закладі поглиблено вивчається  українська мова, 

англійська мова, математика, географія. Забезпечено профільне вивчення української мови, 

математики, започатковано вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки». В закладі 

працює наукове товариство «Юні науковці». Для задоволення потреб учнів гімназії уведені 

курси за вибором «Українознавство»,«Звичаї та обряди українського народу в контексті 

художньої літератури», «Секрети пам‘яті», «Ділова активність». Змістовно, цікаво, творчо 

підійшли учні і вчителі школи до роботи над проєктом «Ми патріоти». 

Заклад задіяний до Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

до упровадження проєктів «Електронний підручник для загальної середньої освіти», «Розробка 

і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки 

для 10-11 класів ЗЗСО». 

Система освіти має провідну роль у процесах формування свідомої громадянської 

позиції молодої людини, її світогляду, уміння приймати самостійні рішення, брати участь у 

самоврядуванні тощо. Сьогодні, як ніколи, актуальним постає питання пошуку оптимальних 

освітніх технологій, методів і засобів формування соціальних та громадянських 

компетентностей здобувачів освіти. 

Захищаючи досвід Ситенької В. А., заступника директора з виховної роботи Корюківської 

гімназії Корюківської міської ради, з проблеми «Формування соціальної та громадянської 
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компетентностей – пріоритетний напрям у вихованні особистості учня», Злобіна О. О., 

методист відділу виховної роботи та здорового способу життя, звернула увагу на те, що в 

центрі уваги закладу освіти є вихованець – здорова, творча особистість, громадянин-патріот з 

активною громадянською позицією, ініціатор суспільнозначимих дій, здатний відповідати за 

свої рішення, особистість, яка володіє компетентностями для успішного самостійного життя. З 

метою формування вміння попереджати та розв‘язувати конфлікти в закладі впроваджується 

навчання із шкільної медіації. Кінцева мета – створення Служби порозуміння в гімназії. За 

останні роки під керівництвом Валентини Анатоліївни реалізовано низку проєктів, зокрема, 

проєкт «Марафон добрих справ», упроваджений спільно з Міжнародним фондом «Люди сильні 

духом», у рамках якого учнівська молодь підготувала концертну програму для жителів міста, а 

всі зароблені кошти передали на лікування онкохворих дітей. Серед патріотичних проєктів слід 

назвати: «Голуб миру», «Танцювальний флешмоб до Дня Європи»,  Всеукраїнський проєкт 

«Вишиванка підкорює світ». 

Значна частина проєктів ініційована та реалізована учнівським самоврядуванням 

«Гімназія Land». У закладі заохочується створення власних медіа-продуктів: колажів, флаєрів, 

соціальної реклами, відеосюжетів. Працює радіо «Гімназія FM»із щоденними випусками 

передач з різної тематики, інтерв‘ювання гостей радіо, ігрові програми тощо.  

За результатами роботи над проєктами «Видатні жителі Корюківки», «Історія мого міста 

в назвах вулиць», «Корюківка моя! Моя маленька батьківщина, яка ж покручена історія твоя» 

надруковано збірки матеріалів. Команда здобувачів освіти гімназії двічі брала участь у 

Всеукраїнському освітньому проєкті «Відкривай Україну».  

Проєкт учнів закладу арт-попередження на асфальті «За крок до безпеки» у 2018 році 

виборов ІІ місце у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну» та переміг в онлайн-голосуванні 

Всеукраїнського конкурсу «Безпечна країна», організованого міжнародним благодійним 

фондом «Допомога постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод».  

Члени ради схвалили ряд звітів про хід та завершення експериментальної роботи з тем: 

«Науково-методичне забезпечення здоров‘язбережувального освітнього середовища в рамках 

підготовки Концепції нової української школи» на базі Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 

Ріпкинської районної ради; «Методика використання принципів екологічного виховання 

В.О. Сухомлинського в практиці сучасної початкової школи» на базі Киїнської ЗОШ I-III 

ступенів Чернігівської районної ради; «Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в навчально-

виховний процес» на базі Чайкинського НВК Новгород-Сіверської районної ради. 

На раді схвалено (63 назви) методичні рекомендації та розробки педагогічних 

працівників області, 21 програму гуртків позашкільних навчальних закладів, 2 програми 

навчально-реабілітаційного центру, які рекомендовані для використання в практичній діяльності 

педагогами області.  

Таким чином, на засіданнях науково-методичної ради піднімалися важливі питання 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 

Чернігівської області. 

 

 

 

 

 



2020 Педагогічні обрії № 1 (109) 



10 




Учителю української мови і літератури 

Гребницька О. І., 

учитель-методист української мови і літератури Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, заслужений вчитель України 

 

МОВА – ЦЕ ГОЛОС НАРОДУ 
Борис Олійник 

 

 

 

Мова кожного народу починалася в глибокій давнині зі жменьки слів і найпримітивнішої 

граматики. В процесі життєвої практики людей мова розвивалася, збагачувалася впродовж 

багатьох століть, відкидала випадкове й закріплювала закономірне, розширювала свої 

виражальні й пізнавальні можливості, постійно відбивала мінливі умови життя. Мова, 

передаючись від покоління до покоління, убирала, акумулювала в собі життєвий досвід 

найвіддаленіших предків і полегшувала нащадкам орієнтацію в міжлюдських стосунках, у 

природних умовах своєї землі і взагалі у всьому світі. 

Мова якнайкраще пристосована до психологічних особливостей народу –  творця мови, 

його способу мислення, уявлень, менталітету, природного середовища, якнайкраще сприяє 

всебічному виявленню творчих духовних сил і кожної окремої людини, і всього народу загалом.  

Як писав німецький мовознавець позаминулого століття Вільгельм Гумбольдт, «мова є ніби 

зовнішній вияв духу народу; мова народу є його дух, і дух народу є його мова — важко уявити 

собі щось більш тотожне»[2, 126]. Кожна мова позначена неповторною індивідуальною 

печаттю її носія – народу, і в тому її найбільша цінність. 

 

                                    Йде від роду до роду, 

                                    Що народ – зодчий мови, 

                                    Мова – зодчий народу. 

                                                                             Д. Білоус 

 

Відомий український мовознавець Василь Сімович свого часу (1937 рік) обґрунтовано 

обстоював думку про мову як невід‘ємну рису народного, національного життя: «Коли брати до 

уваги суцільність ознак, що творять націю, мова буде одна з найважливіших ознак 

самостійності народу. Звідси така велика дбайливість – зберегти мову»[6, 290]. 

«Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. 

Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам‘ять, 

найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, 

інтелектуальна і мислительська діяльність народу»[3, 114],  – зазначав Олександр Олесь. 

Рідна мова – феномен етносу, народу, нації, одна з основних її ознак, оскільки значною 

мірою забезпечує нормальне функціонування національного організму в усіх його проявах – 

політичному, державному, економічному, культурному. Глибинні знання про народ закладено 

передусім у його мові. Доки народ береже свою мову, доти він зберігає своє єство, свою етнічну 

єдність, а втрачає мову – зникає й сам  як народ. 
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Про давність української мови свідчать реліктові фольклорні твори, особливо 

календарно-обрядові пісні. Наприклад, український мовознавець Олександр Потебня 

стверджував, що веснянка «А ми просо сіяли» існувала в Україні вже у І тисячолітті до нової 

ери. Невже вона співалася якоюсь іншою мовою? А колядки про створення світу птахами  ще з 

дохристиянських часів навряд чи перекладалися з якоїсь давнішої мови українською, адже 

християни не мали в тому потреби. 

У Пересопницькому Євангелії (1556-1561), незважаючи на його релігійний характер, 

дуже виразно виявляються риси живої народної української мови того часу, а також риси мови 

літературної. Пересопницьке Євангеліє, не пориваючи в багатьох випадках із традиційною, 

давньоруською мовою і з деякими елементами церковнослов‘янськими, приймає значну 

кількість яскравих елементів живої народної мови – у лексиці, фонетиці, морфології, 

синтаксисі. Мова пам‘ятки, гранично зближена із живою народною мовою, дає повну 

можливість відтворити стан одного з двох типів старої української літературної мови, так званої 

«простої мови», і визначити фонетичне, граматичне і лексичне обличчя самої народної 

української мови в другій половині XVI століття. Пересопницьке Євангеліє є свідченням 

завершення процесу формування української народності. Із цього приводу  академік Володимир 

Пічета стверджував: «В Україні пам‘яткою української мови є Пересопницьке Євангеліє 1556-

1561 років». Книга, на якій Президенти України складають присягу, об'єднала європейський 

Ренесанс і староукраїнську мову, католицькі сумарії зі слов'янськими началами, новаторське 

оформлення і новий український устав. Цей рукопис – найдавніший переклад канонічного 

євангельського тексту книжною українською мовою. 

 

                Не говори: в нас мова солов'їна, 

                            Бо мова вище, ніж пташиний спів. 

                            В її скарбниці – доля України, 

                            Глибинна таємниця правіків. 

                            Вона нуртує джерелом криничним, 

                            Із попелища Феніксом встає. 

                            Для нації вона гарант на вічність, 

                            Тому її так люто ворог б'є. 

                            Все заберуть, а залишилось слово. 

                            Знов до життя повернемося ми. 

                            Лише тому, що не пропала мова, 

                            То й ми ще наче люди між людьми. 

                                                                          М. Лотоцький 

 

Українська мова – мова української нації. У рідній мові українців – тисячолітня історія 

нашого народу, історія тяжка, кривава, зі злетами і падіннями, осяяна духом свободи й 

незалежності Української держави, бо український народ віками змушений був зі зброєю в 

руках оборонятися і відстоювати своє право на вільне життя. Тому в українській мові ми 

відчуваємо брязкіт схрещених шабель уславлених на весь світ козаків-запорожців, незламних 

опришків і гайдамаків, заповзятих січових стрільців, феноменально мужніх юнаків-лицарів, які 

смертю хоробрих загинули під Крутами, відчайдушних воїнів, які й сьогодні залишаються в 

обіймах рідного неба, захищаючи Донбас. 

Нашою мовою Маруся Чурай (народилася приблизно 1625 року в м. Полтаві) складала 

пісні, які додавали козакам снаги. Із пісенних скарбів легендарної Чураївни звучали непохитні 

накази славнозвісного полководця і гетьмана Петра Сагайдачного, який вів у бій козацькі 

звитяжні полки. Запорізькі козаки, які прагнули здобути волю для України і свого народу, 

молилися рідною мовою. 
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Українська мова – мова великого народу, великої культури, історії. Українською мовою 

написані невмирущі твори Івана Котляревського і Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі 

Українки, Михайла Коцюбинського й Івана Нечуя-Левицького. Без сумніву, любов до 

Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягти своїм розумом і 

серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто 

дорожить ним, як добрим іменем своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій 

нічого не промовляє рідне слово, – це людина без роду і племені. Українська мова увібрала в 

себе все найкраще, найніжніше, найвеличніше, наймудріше, найблагородніше, найпоетичніше і 

найболючіше – перший голос немовляти, яким воно сповістило про свою появу на світ, і 

останній розпачливий зойк прощання людини з білим світом, голосний сміх щасливої дитини і 

зворушливий плач сироти, невимовний біль чумака в далекій дорозі і тягар каторжника на 

важкій підневільній праці, солодке задоволення від творчого окрилення, від побратимської 

вірності і велике розчарування від холодної людської байдужості. Тільки в рідній мові 

знаходить відблиск яскрава блакить високого неба і золото сонця пшеничних ланів, сяйво 

світлого місяця і ясних зір, світанкові заграви і срібло цілющо-перлистих рос, могутність 

бурхливого Дніпра і оспіваного в піснях тихого Дунаю, міць столітніх дубів, що символізують 

силу української нації і мінливо-веселкові переливи хвиль Чорного моря, тихий шепіт 

шовкових трав і таємний шум замріяних смерек. Тільки в рідній мові можна побачити красу 

опоетизованої червоної калини і хрещатого барвінку, гіркоту поневіряння на чужині і відчуття 

піднесеності в молитві до Бога за свій рід, за Україну, за мир, добро і спокій на всій планеті. 

Розмаїте і щедре наше українське слово! 

                                  Як бурі подих, – рідна мова, 

                                  Вишневих ніжність пелюстків, 

                                  Сурма походу світанкова, 

                                  Неволі стогін, волі спів, 

                                  Життя духовного основа. 

                                                                      М. Рильський 

Ще у 1834 році вчений-мовознавець Ізмаїл Срезневський писав, що українська мова є 

однією з найбагатших слов‘янських мов, що вона навряд чи поступається чеській достатком 

слів і виразів, польській – мальовничістю, сербській – приємністю. Чому ж наша мова є такою 

співучою, багатою і мальовничою? Це можна пояснити тим, що генії нашого слова зробили її 

літературною й передали нам у спадок. Коли не було можливості використовувати мову в 

повсякденному житті, вона знаходила застосування в поезії і прозі. Для Тараса Шевченка мова 

– то найвищий дар людини й цілого народу, талісман людської долі, таланту, безсмертя 

українців. Продовжуючи традиції шанувальника української мови Івана Котляревського, 

філософа Григорія Сковороди, саме Тарас Шевченко надав мові інтелектуального гарту, утілив 

її генетичну здатність до виразу високих понять і загальнолюдських категорій. 

        О слово рідне! України слава! 

        Богдана мудрість і Тараса заповіт. 

        О гул століть, і сьогодення гомін 

        В тобі злились, як духу моноліт. 

        О слово рідне! Мудре і прадавнє, 

        Ти виросло з могутньої землі! 

        Тебе валуєви жорстоко розпинали, 

        А ти возносилось і не корилось – ні! 

        О слово рідне! Подарунок мами! 

        О пісня ніжна, і розрада нам! 

        Я всім на світі поділюся з вами. 

        Та слова рідного нікому не віддам!  

М. Лещенко 
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Мова – це святі скрижалі нашої нації. У рідній мові кожне покоління бере те, що вимагає 

певна доба: самовираження, духовні цінності, моральну чистоту. Український письменник 

Сергій Плачинда озивається до нас голосом правди: «Мово рідна! У тобі – мудрість віків, і зойк 

матерів, і пісня серця дівочого, і крик новонародженого. Світловолоса діво! Єдина печаль 

пройме, що не вистачить життя, аби переплисти твій мовний океан. Бо ти є Вічність. Ти є 

Правда, Добро і Краса народу. То ж такою будь, мово рідна!» [4, 5]. 

 

            Слова росли із ґрунту, мов жито, 

            Добірним зерном колосилась мова. 

            Вона як хліб. Вона мені свята. 

            І кров‘ю предків тяжко пурпурова. 

                                                      Л. Костенко 

 

Великий педагог Костянтин Ушинський залишив нам свої глибинні й повчальні 

заповіти: «Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, а п‘є духовне життя 

й силу з рідної груді рідного слова. Воно пояснює їй природу, як не міг би пояснити її жоден 

природознавець; слово знайомить людину з характером людей, що її оточують, із суспільством, 

серед якого вона живе, із його історією і його прагненнями, як не міг би ознайомити жоден 

історик; воно вводить і в народні вірування, у народну поезію, як не міг би ввести жоден 

естетик; воно, нарешті, дає такі логічні поняття й філософські погляди, яких, звичайно, не міг 

би дати жоден філософ»[9,115]. Не випадково великий французький філософ Франсуа Вольтер 

стверджував, що основні європейські мови можна вивчити за шість років, а рідну треба вчити 

все своє життя. 

А через те, що мова – явище безмежне, то й кінцевої точки розвитку нації, соціуму 

немає. Українська мова доби Незалежності – це мова наших батьків і дідів, яку ми маємо 

повернути з історичних глибин нашої пам‘яті. «Будь-який народ хоче бути не тільки ситим, але 

й вічним. Безсмертя народу – у його мові» (Ч.Айтматов). Напевно, так і має бути, бо Слово – це 

Бог, а ми – люди – не маємо права зазирати в ті площини, що для нас є забороненими. Мову 

даровано нам Богом! Незаперечною є необхідність вивчати рідну мову, бо, отримавши ключ до 

глибинних джерел духовного буття нації, ми повинні зануритися в розуміння кожного слова, бо 

саме слово є оселею нашого духу. 

 

                        Тобі виламували руки,  

                        Тебе хотіли затоптать,  

                        Та слів твоїх високі звуки  

                        Красою вічною дзвенять.  

 

                        Молюсь тобі я, рідна мово,  

                        За тебе  – в кревній боротьбі.  

                        Бо я народжуюся знову  

                        І воскресаю у тобі.  

                                                    В. Крищенко 

 

Незаперечно, що  українська мова доби Незалежності – це людинотворча мова. Це той 

абсолют, який може підносити людину на якісно новий рівень світосприйняття. Ми маємо 

усвідомити, що провідною функцією мови в новий час має стати людинотворча функція, саме 

тоді мова може здійснити свою історичну місію, стати засобом пізнання світу і людини у світі. 

Мова – це атрибут свідомості, а свідомість потребує  лише однієї рідної мови. Українська 

мова має стати складником мовомислення українського народу. 
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Навчаючи дитину мови, учитель-словесник  має навчити її мислити, відчувати слово, 

сприймати світ у всій різноманітності звуків і барв. Видатні педагоги усвідомлювали значення 

рідної мови для виховання дитини. Основоположник вітчизняної народної педагогіки й 

народної школи Костянтин Ушинський в умовах царської політики, коли в Україні 

заборонялися школи рідною мовою навчання, відстоював думку про те, що рідна мова – 

органічний витвір народної думки і почуття, у якому виявляються результати духовного життя 

народу. Добре розумів учений Василь Сухомлинський,  яким тонким різцем в устах педагога є 

слово. Саме мова зовні непомітно здатна розкрити, збудити талант мислення і талант діяння – 

праці. Великий педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський  зазначав, що школа стає справжнім 

осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ 

людини, культ книжки і культ рідного слова. 

«Викладання мови – це майстерність творення людської душі, бо вона є найніжніша, 

найтонший дотик до серця дитини. Викладання мови – це й суспільствознавство, бо у слові 

закарбовані століття життя й боротьби народу, його мужність і слава, надії і сподівання»[8, 

243],  – писав Василь Сухомлинський. Геніальний Учитель-словесник закликав виховувати в 

учнів любов й інтерес до слова, навчав дбати про яскравість, виразність і точність мови, 

розвивати мислення й творчі здібності, впливати на естетичні переконання, формувати 

внутрішній духовний світ дитини. 

Василь Сухомлинський спонукав шукати в невичерпній скарбниці рідної мови перлини, 

які запалили б вогник захоплення в очах молоді.  

У статті «Слово про слово» великий педагог радив учителям-словесникам: «Знаходьте 

найтонші відтінки на багатобарвній палітрі народної мудрості, говоріть дітям красиво про красу 

навколишнього світу. Слово – це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої 

рисочки людського характеру. Уміти користуватися Словом – велике мистецтво. Словом можна 

створити красу душі, а можна й спотворити її»[8, 638]. 

 

                          Мово рідна, світи в ріднім домі  

                          Крізь зболений час і духовні руїни.  

                          Вертайсь, рідна мово,  

                          У серце народу, у душу Вкраїни.  

                          Якого ж ми будемо племені-роду,  

                          Якщо буде в устах наша мова згасать?  

                          Чи будемо з вами тоді ми народом.  

                          Як стихне вона в голосах?..  

                          Звучи, рідна мово,  

                          На землі рідній лийся по вінця,  

                          Мово моя українська,  

                          Мово моя материнська!  

                                                              А. Демиденко 

 

Пропоную своїм ліцеїстам на одному з перших уроків української мови в 10-му класі 

уривок за текстом Першого Всеукраїнського загальнонаціонального диктанту.  

 

Плекаймо мову! 

Слово відчиняє нам двері до краси світу, до радості життя… 

Українська мова кілька віків зазнавала переслідувань, різних обмежень, не мала 

відповідної літератури, наукових досліджень, граматик, словників, розвивалася на рукописній 

основі. Але українські державні й культурні діячі давніх часів, як і наші письменники XIX –

XX століть, завжди відтворювали живу мову рідного краю, спиралися на неї. Досить згадати 

імена Івана Вишенського, Самійла Величка, Григорія Сковороди. А пізніше розквітнули творчі 
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таланти Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ‘яненка, Тараса Шевченка, Степана 

Руданського, Івана Нечуя-Левицького, Лесі Українки, Івана Франка, Ольги Кобилянської, 

Василя Стефаника… 

… На основі полкових і сотенних реєстрів генеральний писар Іван Виговський склав 

унікальний історичний і мовний документ – Реєстр усього Війська Запорізького. 

Повторюючи й узагальнюючи знання ліцеїстів про якісні прикметники, послуговуюся 

текстом вірша Василя Симоненка, який вражає сучасного одинадцятикласника не вишуканим 

плетивом слів, а справжністю людських почуттів, що виливаються в рядках дивовижно щирої 

поезії (зі справедливістю думок автора-шістдесятника годі читачеві й сперечатися!): 

                           

                          Найогидніші очі порожні, 

                          Найгрізніше мовчить гроза, 

                          Найнікчемніші дурні вельможні, 

                          Найпідліша брехлива сльоза… 

                          Найпрекрасніша мати щаслива, 

                          Найсолодші кохані вуста, 

                          Найчистіша душа незрадлива, 

                          Найскладніша людина проста. 

                          Але правди в брехні не розмішуй, 

                          Не ганьби все підряд без пуття, 

                          Бо на світі той наймудріший, 

                          Хто найдужче любить життя.    

 

Такий текст вірша Василя Симоненка сприяє формуванню в учнів умінь і навичок 

правильно утворювати найвищий ступінь порівняння якісних прикметників, а також розвиває 

вміння критично осмислювати людське середовище. Із легкістю ліцеїсти виявляють творчі 

здібності, логічно осмислюють свої міркування під час написання есе «Мовні традиції моєї 

родини». 

Оберігаючи культуру мовлення, учитель має змогу виховувати шанобливе ставлення до 

рідного слова через текст індивідуального виступу. 

 

Плекаймо слово! 

Щоб добре говорити, ми повинні мати не лише предмет розмови, але й уміти 

висловлюватися. Від чого це залежить? Від вибору слів. Виявляється, люди, які мало читають і 

мало говорять, мають надто бідний словник. Говорячи, часто замовкають, підшукуючи 

необхідні слова. Через це їхня мова малоцікава. Збагачуйте власний словниковий запас. 

Тренуватися щодо цього можна таким чином. Прочитайте якийсь невеликий твір… а потім 

спробуйте його вголос переказати. Практикуйте такі заняття систематично. 

Не вживайте непристойних і брутальних слів. Нерідко молоді люди в компаніях 

послуговуються грубими, вульгарними, а часом і лайливими словами. Дехто зовсім не думає 

про те, як негарно виглядає той юнак, за яким спостерігають люди зі сторони. Крім того, ця 

погана звичка може ганебно позначитися на всьому житті людини. 

Набагато гіршою, ніж вульгарність у виразах, є нечистота в мисленні. Тож бійтеся цього! 

Не зловживайте іноземними і загальними фразами. Деякі люди, які хочуть справити 

враження високоосвічених, надмірно пересипають свою мову іноземними словами, усілякими 

абстрактними поняттями. Саме таким моїм сучасникам не завадило б усвідомити мудре 

народне прислів‘я: «Малі люди вживають великі слова, а великі – малі». 

Пізнати споконвічне, національне й сучасне в житті свого народу й водночас долучитися 

до досягнень світової культури для сучасного покоління  означає піднятися на високий щабель 
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особистісного самовдосконалення, відповісти на поклик часу. І допоможе в цьому поступі рідне 

слово, «бо тільки Слово береже в основі Безсмертя української душі» (Б.Олійник). 

 

Мудрі думки про мову 

 Мова росте елементарно, разом із душею народу (І.Франко). 

 Мова – це наша національна ознака, у мові – наша культура, сутність нашої свідомості 

(І.Огієнко). 

 Поки жива мова в устах народу, до того часу живий i народ. 

I нема насильства нестерпнiшого, як те, що хоче вiдiрвати в народу спадщину, створену 

незчисленними поколiннями його вiджилих предкiв (К.Ушинський). 

 Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі 

того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не 

схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу (Л.Костенко). 

 Скільки української мовної території, стільки й української державності (І.Заєць). 

 Мова – це кров, що оббігає тіло нації. Виточи кров – умре нація (Ю.Дзерович). 

 Доля української мови – то є водночас і доля української держави і нації (І.Лосєв). 

 Мова народу, народності чи діаспори — то генетичний код національної культури, 

запорука самобутності й самозбереження (В. Овсяников-Куликовський). 

 Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, 

розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство 

мови (М.Рильський). 

 Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів 

(В. Голобородько). 

 Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш (Народна мудрість). 

 Рідна мова – мати єдності, батько громадянства і сторож держави (М.Даукша). 

 Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема (В.Сосюра). 

 Стан державної мови, рівень володіння нею, поширеність у різних сферах життя – усе 

це показник цивілізованості суспільства (О.Пономарів). 

 А мова – це душа народу, народ без мови – не народ (В.Сосюра). 
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Лариса Папка,  

учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії Шабалинівської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Коропської селищної ради Чернігівська обл. 

 

У ПАМ’ЯТІ НАВІКИ ЗБЕРЕЖЕМО 

Урок літератури рідного краю у 9 класі  

за поезією «А села вже нема» Івана Шкурая 
 

Мета, завдання: поглибити знання учнів про життя та творчість І.В. Шкурая; навчати 

учнів працювати з різними видами джерел інформації, систематизувати отриману інформацію у 

вигляді міні-книжки та представити її через виступ-презентацію; розвивати навички творчого 

мислення, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей школярів, читацьких інтересів, 

формувати життєву позицію та світогляд учнів, виховувати високі громадянські риси, любов до 

рідного краю, бажання бути причетним до його долі.  

Обладнання: портрет письменника, світлини, виставка книг автора, композиція 

«Україна», грамзапис пісні «Стежина» А. Малишка, учнівські малюнки.  

Тип уроку: засвоєння нових знань (методом проєктів). 

Форма роботи: групова. 

Форма представлення результатів роботи: презентація міні-книжки. 

Етапи проєктної роботи:  
1. Підготовчий. 

2. Дослідницький. 

3. Підсумковий. 

 

Хід підготовки 

 

І. Підготовчий етап. Заздалегідь учням повідомлена тема майбутнього уроку, поставлені 

завдання. З урахуванням здібностей, нахилів, способу мислення здобувачі освіти об‘єдналися в 

групи, а саме: «Краєзнавці», «Літературознавці», «Кореспонденти», «Творці», «Соціологи», 

«Видавці». 

 

ІІ. Дослідницький етап. Протягом двох тижнів учні збирають матеріал, узгоджують свої 

дії з керівником, обирають форму презентації відповідно до мети проєкту, обговорюють 

варіанти створення міні-книжки «У пам‘яті навіки збережемо».  

 

ІІІ. Підсумковий етап. Презентація проєкту. 

 

Хто зберіг любов до краю  

і не зрікся роду, 

тільки той віддав всю душу, 

все, що зміг, народу. 

Олександр Олесь 
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Перебіг уроку 

І. Організаційна частина 

Що очікуємо від уроку? (Метод «Очікування») 

ІІ. Актуалізація знань 

Учитель. Рідна сторона! Земля батьків, дідів і прадідів. Хіба є на світі щось дорожче, 

миліше? Свята чернігівська земля зростила багато відомих людей: хліборобів, політиків, 

учителів, будівельників, майстрів пера. Наш край, дійсно, багатий на таланти. І якщо складати 

літературну мапу Чернігівщини, вона зарясніє прізвищами багатьох відомих митців рідного 

слова. 

Інтерактивне завдання  «Мозковий штурм» 
1) З творчістю яких письменників Чернігівщини ви знайомі? 

(М. Адаменко, К. Москалець, О. Шульга, К. Дужа, В. Нікітін, Г. Арсенич-Баран, С. Реп’ях, 

В. Михайленко, М. Холодний, М. Ткач та ін.) 

2) Назвіть прізвища митців слова, що є вихідцями з нашого села?  

(В. Степаненко, І. Шкурай) 

3) Що змальовує І. Шкурай у своїх творах?  

(Рідний край, його історію, село Шабалинів і шабалинівців)  

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

 

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу 

1. Учитель. (Під тихі звуки мелодії пісні «Стежина» А. Малишка зачитується епіграф 

уроку.)  

«Мала вітчизна» - це дорогі й близькі серцю місця, а саме: рідне місто, селище, село чи 

хутір. І у кожного «мала вітчизна» своя, одна-єдина. Куди б не закинула доля людину, вона не 

зможе забути рідну стежину, вишневий садок, батьківську хату. Завжди люди свято бережуть і 

пам‘ятають все те, що зв‘язує з домівкою, з місцем на землі, де вони народилися та пізнали світ.  

Запрошую до бесіди «У пам‘яті навіки збережемо» за поезією «А села вже нема» нашого 

поета-земляка І. В. Шкурая. 

 

Завдання для учасників проєкту «У пам’яті навіки збережемо» 

«Краєзнавці» 
▪ Зібрати матеріал про життя письменника 

І.В.Шкурая. 

▪ Довідатися про зниклий хутір 

Шкураївку, який змальовано в поезії автора. 

«Літературознавці» 

▪ Ознайомитися зі збіркою автора 

«Рада нечестивих». 

▪ Визначити провідні мотиви, художні 

образи та актуальність теми поезії «А 

села вже нема» І.Шкурая. 

«Кореспонденти» 
▪ Взяти інтерв‘ю в людей, які жили на 

хуторах, що  зникли. 

«Творці» 
▪ Створити власні вірші про наше 

рідне село. 

«Видавці» 
▪ Видати міні-книжку «У пам‘яті навіки 

збережемо» 

«Соціологи» 

▪ Провести соціологічне дослідження 

«Чому зникають населені пункти?», «Що 

допоможе вижити селу?» 
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2. Повідомлення учнів. Збірка творів «Рада нечестивих» - п’ята книга автора 

(Група «Літературознавці») 

Збірка «Рада нечестивих» видана за рахунок коштів самого автора у 1995 році. Сюди 

увійшла однойменна повість та кілька поезій.  

Головний герой повісті – земний мандрівник по небесних світах, філософ-

сонцепоклонник, для якого великий і таємничий Єгова – це Всесвіт, у пошуках кращої долі 

приходить до послідовників язичника Іванова і вже з ними роздумує про минуле і нинішнє, 

оповите тяжкими гріхами людства, про майбутнє. У цьому творі піднімаються складні й 

суперечливі питання віри й зневіри різних прошарків населення та різних поколінь. 

Ліричні твори автора сповнені любові до України, природи рідного краю, до людей. 

З глибоким болем І. Шкурай говорить про населені пункти, які з певних причин 

зникають. Один із кращих його творів – це автобіографічна поезія «А села вже нема».  

3. Виразне читання вірша «А села вже нема» І. Шкурая 

 

А СЕЛА ВЖЕ НЕМА 

Хутору ШКУРАЇВЦІ біля Десни,  

що зник із лиця землі, присвячую 

 

Роки чайками квилять,  

роки болями стогнуть, 

Кличуть мене в село,  

де джерельна вода, 

Марять віщими снами, 

журавлями курличугь: 

- Приїжджай, блудний сину,  

наступила біда. 

Я на крилах років 

до села прилетів. 

Мою голову вмить 

замела сивина - 

Одинока тополя 

гнеться посеред поля, 

А села вже не видно, 

а села вже нема, 

Де в садах чепурились білобокі 

хатини, 

Розбігаються ген 

золотисті жита,  

Де в досвітню годину 

обнімав я дівчину, 

Тільки неба безодня, 

тільки пам'ять свята. 

Як же сталось  таке, 

перед ким завинив я, 

Що з домівок батьків 

розповзлись ми дарма, 

Що лукавий зманив 

з материнських гніздів‘їв, 

Що я є, що живу, 

а села вже нема? 

Де ж розраду знайти - 

у людей чи у Бога? 

Зрозуміть було б можна, 

якби мор чи війна. 

Ми до світлого того 

прокладали дорогу, 

А село загубили, 

а села вже нема. 

На  могилі села 

посаджу я калину, 

Де колгоспна, як яр, 

пролягла борозна. 

Україно моя, 

рідна нене Вкраїно, 

Ти в стражданнях не винна, 

твоя доля сумна. 

Висихають озера, 

заростають могили, 

I підступний Чорнобиль 

каламутить Десну. 

А ми ж босоногі 

тут в травах бродили 

I свою пишноквітну 

виглядали весну. 

Вже  й осінь майнула 

в заобрійний вирій, 

Як привид над нами 

хурделить зима. 

Пораненим птахом 

літа пролетіли, 

Немає села, і нас. 
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Запитання. 

1) Яку назву ви дали б прочитаному твору? 

2) Які почуття викликав цей вірш у вас? 

3) Чи є в поезії рядки, які б містили головну думку? Розкрийте їх. 

4) Змалюйте психологічний портрет ліричного героя. 

5) Поясніть значення рядків вірша «А села вже не видно, а села вже нема». 

6) Знайдіть в поезії епітети та розкрийте їх роль. 

7) Які ще художні засоби використовує автор? 

8) Чи можна назвати вірш автобіографічним? Чому? 

9) Який настрій вірша? 

4. Автор поезії «А села вже нема» - наш земляк І.В. Шкурай. Історія хутора Шкураївка 

та інших хуторів неподалік с. Шабалинів 
(Групи «Краєзнавці» та «Кореспонденти») 

Розповідь учнів. Автор прослуханого твору Іван 

Васильович Шкурай народився 19 серпня 1938 року, 

проживав на хуторі Шкураївка неподалік села 

Шабалинів. Цього хутора давно вже немає. Він зник 

так, як і багато інших населених пунктів України. 

 

Сьогодні на місці колишнього хутора 

Шкураївка – ліс. 

  

Раніше із нашим селом межувало п‘ять хуторів, а саме: Мохове (більше 100 дворів), 

Товстоліси (більше 100 дворів), Шкураївка (до 100 дворів), Лисиківка (6 дворів), Палажчуківка 

(4 двори). 

На Моховому та Товстолісах були магазини, а шкураївці, лисиківці та палажчуківці за 

продуктами та всім необхідним ходили в село. Весною, коли луки, дороги заливало водою, із 

Товстолісів та Шкураївки до села добиралися на човнах. 

 

Із спогадів самого письменника Івана Шкурая  

Важким було післявоєнне життя, люди жили бідно. Змалку діти багато працювали, 

переймалися турботами дорослих.  

Згадується важкий 1947 рік, він був неврожайним із-за великої засухи. Одного разу 

восени довелося з рідною сестрою Катериною йти на колгоспне поле збирати загублені під час 

жнив пшеничні колоски. А це робити в ті часи суворо заборонялося. Не зібрали й по жмені 

колосся, як помітив нас сторож. Під’їхав до нас на коні і 

відшмагав батогом.  

Та незважаючи на всі життєві труднощі, молодь після 

важкого трудового дня любила вечорами збиратися разом. 

Цікаві розмови, вигадки, жарти лилися з уст хлопців та 

дівчат, які йшли на Шкураївку, а в інші дні до Товстолісів, 

щоб подивитися привезені кінофільми. На хліві розвішували 

велике біле простирадло, і, коли стемніє, розпочиналася 

демонстрація фільму. Глядачі зручно всідалися на траві, 

замовкали. А після перегляду стільки вражень, дискусій!  

Пізніше на Шкураївці було збудовано клуб. 

 

 

Дівчата йдуть у клуб. 
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Хуторяни жили дружньо, як одна сім‘я. Завжди допомагали. Часто збиралися разом, щоб 

відпочити, поспілкуватися, заспівати гарних пісень. На роботу люди йшли гуртом, а діти в 

школу всі разом.  

 

Із спогадів однокласника І.Шкурая  Папки Михайла Івановича. 

Із усіх хуторів діти ходили в сільську школу. Дорога була далекою. Особливо важко було 

взимку добиратися до школи, коли дороги замітало снігом. Бувало, що школярів підвозили на 

санях. Пригадується, як червонощокі, веселі хуторянські діти вбігали в теплі класи. Серед них 

був і Іван. Ніколи не було такого, щоб він із-за поганої погоди був відсутній на уроках. Іван 

Шкурай був одним із кращих учнів не тільки нашого класу, а й школи. Шкільні предмети йому 

давалися легко. А ще він був великим вигадником. Мав багато друзів. Дуже любив літературу. 

Не дивно, що своє життя він поєднав саме з творчістю.  

Електрики на хуторах не було. Діти готували домашні завдання при олійній лампі чи 

свічці, але завжди приходили до школи із виконаними завданнями.  

Яким пам‘ятким був той день для хуторян, коли проводили радіо. Усі слухали 

радіопередачі у вільний час.     

А коли розпочалася електрифікація села, жителі хуторів із надією чекали той час, коли і 

в їхніх оселях з‘явиться світло. Але було електрифіковано лише Мохове та Лисиківку.  

З того часу шкураївці, товстолісовці й палажчуківці почали залишати обжиті місця та 

переселятися в Шабалинова. Адже в селі було все-таки трохи легше й краще жити. Пізніше 

люди залишили Лисиківку, а не так давно останні мешканці Мохового переїхали в село.  

 

Із спогадів Мови Ольги Іванівни, яка колись проживала 

на Шкураївці 

Наша родина перебралася із хутора в село. Закінчивши 

школу, я стала студенткою педінституту. Приїжджаючи 

додому на свята чи канікули, завжди бувала на покинутому 

людьми хуторі Шкураївка. Довго ходила біля свого дворища, біля 

озерця Березівка, що неподалік нашої хати. Згадувала 

дитинство, сусідів, подруг. Час не стер добрих згадок про мою 

малу батьківщину. Із Шкураївкою пов’язані теплі, світлі 

спогади, які, мабуть, ніколи так і не забудуться. Розповідаю 

дітям про зниклий хутір, розкажу колись і внукам.  

 

 

Біля озерця Березівка. 

 

 

Із спогадів Штибель Любові 

Володимирівни, яка колись проживала на 

Лисиківці 

Минуло майже п’ятдесят  років відтоді, 

як залишила батьківський дім на Лисиківці й 

оселилася в хаті чоловіка в Шабалинові. Згодом 

забрала до себе і матір. Дуже довго мати 

звикала до нового місця, ніяк не могла звикнути 

до нової оселі. Сьогодні наша рідна хата на 

хуторі напівзруйнована, стоїть одна серед 

мальовничої природи.                                                                                           Отчий дім. 
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Час від часу я буваю там. Якась невідома сила кличе мене в рідні серцю краї – на 

Лисиківку. Гарно й добре скрізь, але найкраще та найулюбленіше те місце, де народився, де 

пройшло дитинство та юність.  

5. Перші проби пера членів літературної студії 

(Група «Творці») 

 

Моє село  

 
Село моє, мій рідний край,  

Сади, луги й поля родючі, 

Прадавній ліс, зелений гай, 

За верболозами – деснянські кручі. 

 

Я так люблю цей милий край, 

Односельчан, що повсякчас в роботі. 

Усе це – мій маленький рай, 

Мої пісні, мої думки й турботи. 

 

Люблю  стежину, що біля річки в‘ється,  

А також ту, що в школу дітвору веде. 

Люблю село, що Шабалиновом зветься. 

Вірних друзів тут кожен знайде. 

 

Нехай пісня щораз веселіше дзвенить, 

Гірка журба людські оселі минає, 

Слово вкраїнське велично звучить, 

А село наше гарне живе й процвітає! 

 

 

Мальовничий край  

 
Я живу в мальовничому краї,  

У селі, що багате на щедрих людей, 

Де високі земля дає урожаї, 

А серце співом розважа соловей. 

 

Недалеко від нас протікає Десна,  

Тихий бір манить нас загадково. 

А коли у село приходить весна, 

Все кругом зацвітає, як в казці, чудово. 

 

Цвітом білим, мов пухом, тоді укриті сади, 

Гордовито пишається в лузі червона калина, 

А бджола – трудівниця поспішає туди,  

Де п‘янкий аромат, де квітує усяка рослина. 

 

А взимку, коли спочиває наша мати-

земля 

І дерева сонні в глибокій задумі стоять, 

Дорогим покривалом дороги й поля 

укрити, кружляючи в вальсі, сніжинки летять. 

 

Хай завжди, як є, так і буде, 

Не міняймо веселку на барви темні, 

сумні, 

Бо хто рідну домівку знеславить й 

забуде, 

Той не знайде ніколи щастя в житті. 

 

 

Осиротілий лелека 

 
Нещодавно вернувся лелека з далекого краю, 

В рідних серцю місцях він давно не бував. 

Покружляв навкруги, завітав у поле й до гаю, 

Та в садку зупинився і там думав-гадав: 

 

Як давно щебетала отут дітвора галаслива, 

Сірий дим повільно котився клубком з димаря, 

Завжди пісня бриніла, як та річка грайлива, 

А сьогодні й стежини до отчої хати нема. 

 

Зажуривсь бідолаха, схилив голову низько,  

Тихий скрип журавля навіяв ще більшу журбу. 

Де шукати притулок: далеко чи близько, 

Щоб забути навіки гнітючу цю тишу німу? 

 

З  болем глибоко в серці вирушає в дорогу 

Сиротина-пташина поближче до людських 

осель. 

Десь за обрієм синім, долаючи втому й тривогу, 

Вона мріє створити велику родину тепер. 
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Найкраще село 

 
Село моє рідне, найкраще село! 

Тут я перші промовив слова, 

Багато доріг невідомих було, 

Та манила одна, загадкова, нова. 

 

Безтурботне дитинство непомітно промчалося 

так, 

І в дорогу далеку час збиратись настав, 

Із лелечих гніздів‘їв давно відлетів молодняк. 

Щоб від‘їхать у даль, я усе необхідне зібрав. 

 

На згадку про дім і село беру я рушник, 

Той, що шовком тонким старанно колись 

Вишивала для мене дорога моя ненька 

І просила у Бога, щоб всі мрії збулись. 

 

Роки пролетіли, мов журавлі перелітні, 

Та дорогу додому забути не можна,  

Бо найкращий той край, де тополі привітні, 

І його забувати нікому ніколи не гоже. 

 

Творче завдання. Фантазія учнів під час усного малювання 
Які кольори можна використати, малюючи зниклі хутори; села, які може спіткати подібне; 

процвітаючі села? 

6. Ознайомлення з результатами соціологічного дослідження 

-  «Чому зникають з карти України населені пункти?» 

-  «Що допоможе вижити селу?» 
(Група «Соціологи») 

Виступ учнів. Наше життя неспокійне та непередбачуване. Трапляються різні ситуації, 

іноді навіть загрозливі для життя людини. Буває, що вони є загрозою для всього населеного 

пункту.  

Провівши опитування серед учнів нашої школи, вислухавши їхні думки про те, чому 

зникають населені пункти, з‘ясували, що причин багато, а саме:   

-  висока смертність;  

-  низька народжуваність; 

-  від‘їзд молоді в місто; 

-  низький рівень соціальної сфери;  

-  мале забезпечення молоді робочими місцями. 

Щоб вижити селу і процвітати, вважають учні, необхідно: 

-  сільчанам бути патріотами, мужніми і мати високий життєвий оптимізм; 

-  забезпечити молодь роботою; 

-  покращити матеріальний добробут села;   

-  залучати інвестиції на розвиток туризму. 

7. Презентація міні-книжки «У пам’яті навіки збережемо»  

 (Група «Видавці») 

У міні-книгу ввійшов матеріал уроку за такими розділами:  

1) Поезія «А села вже нема» І.В. Шкурая. 

2) Краєзнавчий матеріал про зниклий хутір Шкураївку та інші зниклі хутори неподалік 

села Шабалинова.  

3) Спогади очевидців про малу вітчизну.  

4) Власні поетичні спроби. 

 

Міні-книжка «У пам‘яті навіки збережемо»  допоможе учням глибше ознайомитися з 

творчістю І.В. Шкурая, відчути красу та багатство української мови, надихне школярів на 

дослідницько-пошукову роботу та власну творчість. 

 

V. Рефлексія навчальної діяльності  

1) Що найбільше запам‘яталося з уроку?  
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2) Що нового взяли для себе? Чи здійснилися ваші очікування? 

3) Над чим змусила задуматися нас поезія «А села вже нема» І. Шкурая. (На це 

запитання учні відповідають, використовуючи схему методу «Прес»). 

- Я думаю …  

- Тому що … 

- Наприклад … 

- Отже … 

 

VІ. Підсумки уроку 

Учитель. Гарні слова сказав наш земляк О. Довженко: 

«Людина завжди повинна пам‘ятати, звідки вона пішла в життя.  

Людина не має права бути безбатченком». 

І куди б не закинула нас доля, ким би ми не стали, ніколи не забудуться рідна стежина, 

батьківська хата, п‘янкий запах матіоли, задушевні пісні, що лунали тихими літніми вечорами.  

Кожен із нас свято береже пам'ять про найсвітліше місце на землі, місце, де народився. 

 

VІІ. Оцінювання. Домашнє завдання 

-  Написати твір-мініатюру «Моя маленька батьківщина». 

-  Написати лист авторові І. Шкураю і висловити думку щодо прочитаної поезії «А села 

вже нема».  
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Вовк О. М.,  

учитель-методист української мови та літератури вищої категорії Ріпкинської гімназії 

імені Софії Русової Ріпкинської районної ради Чернігівської області 

 

ЗАНЯТТЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ  

«СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 
 

Тема. Стилістичні фігури 

Мета заняття: узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів про стилістичні 

фігури та їх функції; розвивати вміння й навички дослідницької роботи в процесі розгляду 

функцій стилістичних фігур у художніх та публіцистичних текстах; формувати художньо-

мистецькі компетентності; виховувати прагнення досконало володіти словом.  

Завдання, які потрібно реалізувати на занятті: 

- пригадати та поглибити теоретичні відомості про стилістичні фігури; 

- дослідити їх роль у художніх текстах; 

- вміти використовувати в усному й писемному мовленні. 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Мотивація навчальної діяльності. (Інтерактивний прийом «Мозковий штурм». Мета 

застосування: зібрати якомога більше ідей щодо проблеми, дати можливість учням вільно 

висловити свої думки). 

Інформація. Чеський письменник і соціолог Іржі Томан у науково-популярній книжці 

«Мистецтво говорити» пише: «Одного разу я читав лекцію за програмою спеціального курсу 

про методику розумової праці. Після перерви в залі протягом тривалого часу стояв гамір. 

Слухачі ніяк не могли вгомонитися. Щоб привернути їхню увагу, я запитав, чи знають вони, 

чому за Наполеоном закріпилася слава людини, що має виняткову пам‘ять. У залі запала тиша, 

усі з цікавістю чекали на відповідь…» 

Проблемне питання для учнів: Який магічний прийом застосував лектор, щоб 

привернути увагу аудиторії? 

(Відповідь. Іржі Томан вдався до риторичного запитання). 

 

2. Повідомлення теми заняття та очікуваних результатів 

Учитель. Одна мудрість гласить: «Одних можна слухати, інших несила слухати, третіх 

не можна не слухати».  

Які ж існують секрети магії слова? Це стилістичні фігури. 

 

3. Узагальнення, систематизація та поглиблення знань з теми  

Повторення та поглиблення відомостей про стилістичні фігури. Робота зі схемою 
Завдання: дати визначення відомим стилістичним фігурам. Позначити стилістичні 

фігури, які є для вас незнайомими.  
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Стилістичні фігури 

(три типи) 

 

 

 

 

Інверсія                      Риторичне запитання   Епіфора 

Еліпс                          Риторичне звертання    Симплока 

Апосіопеза                Риторичний оклик    Кільце 

Риторичне заперечення   Антитеза 

Риторичне ствердження   Асиндетон 

    Анадиплоза 

    Паралелізм 

     Повтор 

    Градація 

    Парцеляція 

 

Повідомлення про нові для учнів стилістичні фігури та їх функції 

Градація – поступове посилення (нагнітання) засобів художньої виразності задля 

збільшення чи зменшення їхньої емоційності. 

Приклад. Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і половці не впізнавали один 

одного, а гелгання бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав як за чередою, ось і розбіглися всі 

по степу, і Оверко переміг.(Ю. Яновський) 

Парцеляція – поділ речення на окремі частини-речення для посилення виразності 

кожної з них. Ці частини мають більшу змістову місткість, ніж звичайні члени речення.  

Приклад. Іду попід акаціями – вони саме цвіт розпустили. Нараз війнуло міцною 

цигаркою, перебило меди. То дідусь із вишмагляною косою. Сивий, мов кульбаба. Господи, не 

дмухни! Хай накосить собі духу різнотрав’я. Солодко-свіжого й гірко-терпкого, як життя.  

Апосіопеза (умовчання) – незакінченість, уривання речення з метою підкреслити 

неможливість передати словами всю глибину думки, схвильованість мовця.  

Приклад.  Я не Ганна, не наймичка. 

                  Я…- та й замовчала.   (Т. Шевченко) 

Симплока (сплетіння) – поєднання анафори з епіфорою. 

Приклад. Чи я в лузі не калина була? 

                 Чи я в лузі не червона була?  (Народна пісня) 

Анадиплоза (здвоєння, зіткнення) – ланцюгова синтаксична конструкція, за якої 

наступне речення, строфа чи рядок розпочинається тим самим словом, яким закінчилося 

попереднє речення, строфа чи рядок.  

Приклад.  Отак у Скутарі козаки співали,  

Співали сердеги, а сльози лились, 

Лилися козацькі, тугу домовляли.    (Т. Шевченко)     
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Клоуз - тести.   

1. Стилістична фігура – це…………………………………………………… 

2. Стилістичні фігури вживаються для того, щоб………………………….. 

3. Види стилістичних фігур є такі……………………………………………. 

4. Стилістичні фігури використовуються в стилях…………………………. 

5. Стилістичні фігури вживаються з метою…………………………………. 

 

Практичні завдання. 

Прочитайте репліку. Скажіть, які стилістичні фігури використано і з якою метою. 

А я борщу наварила, і в хаті поприбирала, і двір вимела, і в магазин збігала, і хліба купила, і 

оселедця купила, і сахарю купила, а ти кажеш! ( З живих уст). 

 

Дослідження-спостереження. Прочитайте уривки із творів художньої літератури. 

Визначте в них стилістичні фігури і вкажіть, яку роль вони відіграють у кожній конкретній 

ситуації. (Уривки вміщені в посібнику О. М. Авраменка «Стилістика української мови», 10-11 

класи, К., «Грамота», 2008, ст.190).  

 

Визначити, який стилістичний прийом вжито в тексті. 

Дзеркала були як вода. Полиск глибинний і загадковий. Він любив дзеркала і своє 

відбиття в них. Як і в дитинстві. Тоді дивився у воду, бачив своє відбиття. Малий, зграбний, 

гостроокий (П. Загребельний, «Роксолана»). 

 

Скласти речення з поданими синонімами, розмістивши їх за принципом емоційного 

наростання чи спадання. Якого ефекту ви досягли в складеному реченні за допомогою 

градації? 

А. Брести, чалапати, чапати, бродити, волоктися, волочитися, лізти, плестися, 

плентатися, повзти, тьопати. 

Б. Безліч, купа, рій, сила-силенна, хмара, тьма, маса, тьма-тьмуща, хоч греблю гати. 

 

Поміркуймо разом! Чому саме в імпресіоністичних творах часто використовуються 

асиндетон, полісиндетон, еліпс і парцеляція? (Для залучення всіх учнів до обговорення 

поставленої проблеми використано прийом «Коло ідей». Учням пропонується прослухати 

уривки з новели М. Коцюбинського «Intermezzo», після чого вони складають список ідей).  

  

Творче завдання. Робота в групах. Скласти текст виступу на святі останнього 

дзвоника, використавши стилістичні фігури.  

 

Підсумки. Рефлексія. Метод «Мікрофон». Що корисного я отримав від заняття? Чого я 

навчився і  що зумів?  
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Учителю іноземної мови 

Британ Ю. В., 

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ФАХОВИХ ІНТЕРНЕТ-

ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Згідно з ключовими положеннями концепції Нової української школи (НУШ), а також у 

контексті інтеграції нашої держави в міжнародний освітній простір, набуває актуальності 

процес інформатизації сучасної системи освіти. Безперечно, Всесвітня мережа Інтернет 

забезпечує користувачів необмеженою кількістю різноманітних сервісів та ресурсів, зокрема, 

надає доступ до автентичних і неавтентичних англомовних фахових джерел, довідникових 

каталогів, пошукових систем тощо. Актуальність цієї статті зумовлена необхідністю 

уточнення критеріїв відбору якісних фахових веб-джерел, з метою ефективного впровадження в 

навчальний процес з англійської мови. Оскільки, як відомо, не всі наявні Інтернет-матеріали є 

професійними, сучасними та релевантними вимогам НУШ. 

Проблемами застосування інформаційних технологій у сучасній іншомовній освіті 

займаються науковці Н. Ф. Бориско, Л. І. Морська, С. Ю. Ніколаєва, Є. С. Полат, С. І. Тітова, 

Дж. П. Ландоу (Landow G. P.), Т. Нельсон (Nelson T.), М. Варшауер (Warschauer M.), фахівці 

Британської Ради та інші. Дотримуємося думки дослідників, що використання дидактичного, 

розвивального й виховного потенціалу інформаційних технологій у навчальному процесі 

сприяє підвищенню комунікативно-пізнавальної мотивації учнів. 

Незважаючи на загальну зацікавленість науковців зазначеними проблемами, потребують 

уточнення і теоретичного обґрунтування критерії відбору фахових Інтернет-джерел для 

ефективного впровадження на уроках англійської мови, що і складає мету цієї статті. 

Зазначимо, що в попередніх публікаціях ми вже зверталися до проблеми визначення принципів 

і критеріїв відбору фахових англомовних Інтернет-ресурсів [2, с. 58–61], проте вони 

стосувалися гіпертекстів наукового стилю, і розглядалися як засіб навчання для майбутніх 

вчителів іноземної мови. Наразі, зосередимо увагу на автентичних Інтернет-джерелах, з яких 

можна взяти (завантажити) або частково запозичити навчальний матеріал для ефективного 

викладання англійської мови в середній школі згідно з концептуальними вимогами НУШ. 

У наукових дослідженнях з методики викладання іноземних мов проблема раціонального 

відбору навчальних матеріалів вирішується в залежності від конкретних цілей роботи з ними. 

Під критеріями відбору, вслід за Н. Ф. Бориско [1, с. 116], розуміємо основні ознаки, що 

стосуються змісту, структури й обсягу фахових Інтернет-ресурсів, за допомогою яких якісно та 

кількісно оцінюється певний навчальний матеріал на предмет доцільності його використання 

або невикористання у відповідності з цілями навчання. 

Проаналізувавши погляди науковців щодо принципів і критеріїв відбору навчальних 

Інтернет-матеріалів, у контексті вимог НУШ, вважаємо за доцільне виділити такі критерії 
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відбору англомовних фахових Інтернет-джерел, як: професійної значимості, функціонально-

цільової обумовленості, автентичності, новизни і пізнавальної цінності інформації, 

соціокультурної цінності (якісні критерії), обсягу навчальних матеріалів та вільного 

доступу до Інтернет-ресурcів (кількісні критерії). 

Надамо стислу характеристику кожному із зазначених вище критеріїв відбору 

навчальних Інтернет-матеріалів. Критерій професійної значимості Інтернет-джерел 

реалізується через можливість учителів іноземної мови запозичити передовий педагогічний 

досвід, а також застосувати знайдені й опрацьовані матеріали в безпосередній професійній 

діяльності.  

За критерієм функціонально-цільової обумовленості передбачається відбір Інтернет-

матеріалів у межах визначених навчальною Програмою тем і ситуацій спілкування, а також із 

врахуванням безпосередніх інтересів та вікових потреб учнів певного класу.  

Розглянемо більш детально критерій автентичності, оскільки, як було зазначено вище, у 

Всесвітній мережі наявна величезна кількість неавтентичних матеріалів для вивчення іноземної 

мови, особливо, англійської, які не завжди є якісними, професійно складеними та валідними. 

Дотримуємося думки Є. В. Носонович і Р. П. Мільруд [4, с. 11–12], що автентичними 

вважаються тексти, у контексті нашого дослідження розуміємо гіпертексти та аудіо- або 

відеоматеріали, які не були спочатку призначеними для навчальних цілей, і яким властиві такі 

риси, як: зв‘язність, інформативна й емоційна насиченість, урахування потреб й інтересів 

читача. Автентичні Інтернет-матеріали є оптимальним засобом навчання культури країни, мова 

якої вивчається, оскільки вони ілюструють функціонування мови в природному соціальному 

контексті.  

За Є. В. Носонович і Р. П. Мільруд [4, с.7–10] наводимо 7 змістових аспектів 

автентичності навчального (гіпер-)тексту: 

1) культурологічна автентичність – використання (гіпер-)текстів, які формують уявлення 

про специфіку іншої культури, особливості побуту, звички носіїв мови тощо; 

2) інформативна автентичність – використання (гіпер-)текстів, які наводять інформацію 

для учнів, яка відповідає їх віковим особливостям та інтересам; 

3) ситуативна автентичність забезпечує природність ситуації, що пропонується в якості 

навчальної ілюстрації, наприклад, передає інтерес носіїв мови до заявленої теми та природність 

її обговорення; 

4) автентичність національної ментальності роз‘яснює доречність або недоречність 

використання тієї чи іншої фрази; 

5) реактивна автентичність полягає в тому, що навчальний (гіпер-)текст має здатність 

викликати в учнів відповідний емоційний, розумовий і мовний відгук (так звана ―автентичність 

висловлювання‖); 

6) автентичність оформлення привертає увагу учнів і полегшує розуміння 

комунікативного завдання (гіпер-)тексту та встановлення його зв‘язків з реальністю; 

7) автентичність навчальних завдань передбачає стимулювання учнів до взаємодії з 

(гіпер-)текстом, зокрема і в позанавчальний час, у процесі роботи з різними джерелами 

інформації. 

Наслідком реалізації критерію новизни і пізнавальної цінності інформації в 

навчальному процесі передбачається стимулювання в учнів мотивів інтелектуально-

пізнавального і професійного планів, які розвивають критичне мислення, емпатію, рефлексію 

тощо. 

Безумовно, із двома попередніми критеріями тісно пов‘язаний критерій соціокультурної 

цінності Інтернет-джерел та відповідних матеріалів. За С. Ю. Ніколаєвою, визначаємо 

соціокультурну компетентність як володіння соціально значущими знаннями, ціннісними 

установками, необхідними індивіду для адекватного функціонування в певній культурі та 

успішної взаємодії з її носіями [3, с. 24]. У свою чергу, лінгвосоціокультурна компетенція 
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включає в себе соціокультурні та соціолінгвістичні знання та вміння, міжкультурні знання і 

вміння, а також фонові знання.  

Соціокультурні знання забезпечують розуміння іншої ментальності, мислення, життєвих 

цінностей і включають у себе знання суспільства і культури країни, мова якої вивчається.  

Міжкультурні знання необхідні для розуміння схожості й розбіжностей між культурами 

рідної країни та країни, мова якої вивчається, розуміння регіонального та соціального розмаїття 

обох країн, наприклад, вони можуть проявлятися у формі національних стереотипів.  

Фонові знання характерні для носіїв певної мови і забезпечують мовленнєве спілкування, 

у процесі якого ці знання проявляються як смислові асоціації та конотації.  

Загалом, лінгвосоціокультурна компетенція передбачає вміння використовувати 

країнознавчі та фонові знання про країну, мова якої вивчається; факти, норми, цінності 

національної культури тощо. Наявність загального запасу знань забезпечує ефективність усної 

та писемної комунікації в діалозі культур. Кожне нове знання не просто додається до знань 

набутих раніше, а зумовлюється природою і структурою попередніх знань людини, сприяє 

збагаченню досвіду та подоланню національних стереотипів.  

Критерій обсягу навчальних матеріалів повністю корелює з вимогами навчальної 

Програми з англійської мови, де чітко регламентована кількість слів для читання в кожному 

класі, тривалість запису для аудіювання тощо. 

За критерієм вільного доступу до Інтернет-ресурсів передбачається безкоштовне 

користування наявною інформацією без необхідності реєстрації або за умови безкоштовної 

реєстрації.  

Враховуючи виділені вище критерії, наводимо частковий перелік адрес фахових сайтів із 

Всесвітньої мережі, які пропонують автентичні навчальні матеріали для вивчення англійської 

мови.  
Адреси сайтів установ та організацій: 

1) https://www.britishcouncil.org (сайти Британської Ради – British Council),  

зокрема, Teaching English British Council : https://www.teachingenglish.org.uk ; 

British Council LearnEnglish Kids :  

https://www.learnenglishkids. britishcouncil.org.uk ; 

2) https://www.ox.ac.uk/ (сайт Oxford University),  

зокрема, https://www.oxfordjournals.org/ ;   

3) http://www.cam.ac.uk   (сайт Cambridge University); 

4) https://www.cilt.org.uk (сайт Centre for Information on Language Teaching and Research (CILT), 

London); 

Адреси сайтів безкоштовних он-лайн словників (одномовні / двомовні) та тезаурусів: 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.online-translator.com/ 

http://www.macmillandictionary.com/ 

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

http://www.collinslanguage.com/free-online-english-dictionary.aspx 

Отже, на основі запропонованих науковцями принципів та критеріїв відбору навчальних 

матеріалів, були виділені й уточнені критерії відбору англомовних фахових Інтернет-джерел. 

Було запропоновано перелік сайтів, які відповідають зазначеним критеріям. Перспективу 

дослідження складає практична розробка методики використання веб-ресурсів на уроках 

англійської мови за концептуальними вимогами НУШ. 
Використана література: 

1. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для 

языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного 

обучения немецкому языку) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Бориско Наталья Федоровна. – К., 

2000. – 508 с. 

https://www.britishcouncil.org/
https://www.teachingenglish.org.uk/
https://www.learnenglishkids.org.uk/
https://www.ox.ac.uk/
https://www.oxfordjournals.org/
http://www.cam.ac.uk/
https://www.cilt.org.uk/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.online-translator.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://www.collinslanguage.com/free-online-english-dictionary.aspx


2020 Педагогічні обрії № 1 (109) 



31 




2. Британ Ю. В. Критерии отбора электронных текстов для формирования англоязычной 

профессионально ориентированной компетенции в чтении с использованием Интернет-ресурсов / 

Ю.В.Британ // Современный научный вестник. –№ 15 (154) (Серия : Педагогические науки. Психология 

и социология). – 2013. – 58–63. 

3. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій : 

[навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, 

Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344. с. 

4. Носонович Е. В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е. В. Носонович, 

Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 6–12. 

5. Warschauer M. Internet for English Teaching : guidelines for teachers / Mark Warschauer, Meloni 

Shetzer. – Alexandria, VA : TESOL, 2000 – 176 p.  
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старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання  

Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ  

Recommendations for Teacher’s Development 
 

What is really meant by teacher development? Several major concepts 

are emerging in the literature related to the proposition that teachers should 

grow throughout their life time in order to achieve a success. Their growth and 

development can come from their strength to 

go a long way and determination to succeed.  

 

The proponents of teacher 

development theory recommend not only for 

teachers‘ growth but also for personal self-

enhancement such stages of professional 

development as following: 

Stage 1: Learning and understanding 

Stage 2: Self-improvement and 

professional growth 

Stage 3: Reflection  

Stage 4: Sharing 

It is necessary to add a list of habits – 

habits that are conducive to a feeling of 

success not only in teachers but also in their 

learners. The habits that I consider most 

important are: 
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1. Planning lessons several days in advance – over the weekend if possible – and preparing 

the communicative situations and audio-visual materials through which to present new grammatical, 

functional, or lexical items as well as listening-comprehension, speaking, reading, or writing activities. 

2. Writing the homework assignment for the next lesson in a box in the upper left-hand 

corner of your chalkboard (or on a visible card) at the beginning of the lesson, so that you will not 

have to give the homework assignment when the closing bell has started to ring. Simplify the items 

under HW (homework): ST (study), R (read), Wr. (write), pg. 108, ex.6, selecting sentences or 

utterances you will be sure to have presented during the lesson. 

3. Never giving homework over a holiday or when you have learned that your students will 

have an important test (in another subject) the next day. 

4. Always greeting the class cheerfully when you come into the classroom and when the 

students are all seated. 

5. Spending a few minutes after the greeting, indicating your awareness of individual 

students, noting different ones each day – their new haircut, blouse, shirt, or whatever. 

6. Giving a 30-second written quiz every day, with five items only (although you will have 

asked them to study eight items), Write the test items on the chalkboard or present on the screen. 

7. Establishing a routine for distributing and collecting papers.  

8. Sending an able student to the board to ask questions such as “What is the answer to 

№1?” (or any formula you prefer) and write the answer. Ask “How many of you had that answer for 

№1?” After the first day, I guarantee that 95% of your students will raise their hands. 

9. Returning the test papers to the students. Let them enter their grades in their notebooks or 

portfolio so that they can average their grades before report cards are prepared. 

10. The essential: leaving your lesson plan in your desk or in the principal’s office when 

you know you will be absent. Make sure that your week‘s plans are available to a possible substitute. 

Now I will proceed to other areas of teacher-development. What knowledge and skills – to be 

incorporated into lesson planning – should teachers develop? There are hundreds of principles to learn 

about and skills to master. I can only single out a few here: 

 All good teaching generally results from sound theory. Thus, teachers should develop a 

background of the important relevant theoretical concepts from the fields of linguistics, anthropology, 

psychology, sociology, and education (i.e. pedagogy or methodology) during the first years of 

teaching.  

 It is necessary for teachers to gain a conscious familiarity with the basic features of the English 

phonological, grammatical, lexical, and cultural system. 

 Teachers should understand and practise the dynamics and techniques of grouping and paired 

practice to ensure communication and interaction among students. 

 It is also important for teachers to learn how to utilize and develop simple instructional 

materials – line drawings, diagrams, charts – in order to clarify meaning and to lend interest, impact, 

and variety to the lesson. 

 Teachers should know how to evaluate student achievement and proficiency in order to make 

learners aware of their progress. I recommend devoting a few minutes at the end of each lesson to 

feedback and evaluation of the learning that has occurred. 

 It is essentially important for teachers to become knowledgeable about new hypotheses, 

methods, and techniques in order to make informed decisions about choices and options available to 

the teacher when presenting and practising language material. 

 Teachers should utilize community resources – both people and places – in order to enrich the 

students‘ learning experiences. 

 It is useful for teachers to know about the content of other subject areas in the school 

curriculum in order to work toward an interdisciplinary approach. Being able to talk about math or 

social studies in English will give learners a feeling of pride and accomplishment. 
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All these qualities and skills should be reflected in the teaching process and in teachers‘ rapport 

with their learners, their colleagues, and their supervisors. The students should feel secure, proud, and 

―seven feet tall‖ when they leave the classroom. 

The heart of any successful learning program is the informed teacher. Let us turn, therefore, to 

some of the hallmarks of superior teachers. 

1. They recognize and make provision for the fact that all of us, however, learn at different rates 

and in different ways. 

2. They know that learners must feel loved, respected, and secure. Learners must be made to feel 

that they are members of the group, and that they can achieve success by concentrating their attention 

on the teacher‘s comprehensible ―input‖ and on the tasks they are asked to perform. 

3. They keep the motivation of students at a high level by using their interests, their lives, their 

present communities as the starting point for the introduction of all new material. Students‘ motivation 

can also be sustained when the teacher uses a variety of listening and reading materials to supplement 

the basic text. 

4. They reassure and encourage students when they reach a state of little grow in learning. Not all 

―input‖ automatically becomes ―intake‖. The chances of ―input‖ becoming ―intake‖ are generally 

greater in a classroom where there is a little stress and where there is mutual respect and a spirit of 

cooperation between the teacher and the learners. 

5. They recognize that the correction of student errors is a matter requiring sensitivity and, above 

all, common sense. For example, when a student is expressing himself creatively, they do not correct 

each error unless the error impedes comprehension, in language activities, the teacher never repeats a 

student‘s error, but may instead say “Listen”, followed by the model or the correct answer. While they 

praise a student for any sign of improvement, they would not say “Very good”(and go on to another 

student with another question) to a student who has responded incorrectly. The sensitive teacher never 

asks another student to correct the error. This may make for hostile relationships and feelings of 

humiliation in the class. 

6. They organize each learning experience carefully. They select, grade, present, and practice 

language items and communicative expressions in a systematic, logical manner that will facilitate the 

student‘s restructuring and subsequent acquisition of them. They present from the known to the 

unknown, from the simple to the more complex. 

7. They plan in advance the communication situations and the meaningful contexts through which 

the communicative purposes of all listening and reading material will be made clear. 

8. They provide in each lesson a real-world use of the language. 

9. They use Ukrainian sparingly in the classroom, but they do not hesitate to use it in order to 

clarify instructions, to ensure that essential information has been understood and moist important, to 

maintain the student‘s sense of security. In this regard, they may also 

a) organize a ―buddy system‖ in which more able students help those in need or 

b) plan for a few minutes at the end of each lesson when students may ask the teacher or each 

other questions in their native tongue. 

10.  They know how to plan language activities in pairs or small groups that duplicate or simulate 

those needed and used in actual communication. 

11.  They have learned to supplement the basic text where necessary by preparing dialogues and 

appropriate tasks or simplifying reading selections. Such preparation will lend variety to a lesson. 

12. They have become skillful in voicing scripts and integrating video or computer practice with 

classroom activity. 

13. They are aware of the fact that there are no passive language skills. Listening and reading are 

extremely complex and demand the active involvement of students. They, therefore, devote a sufficient 

amount of time in class to the development of listening comprehension. 

14. They plan reading lessons – story-telling at the lowest levels – that will not only extend the 

pupils‘ knowledge of the language but will also foster discussion and thought. With older students, the 
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teacher may decide that it is desirable and possible to introduce reading from the first day. The teacher 

generally reads aloud the material the students have been assigned, especially at the beginning levels, 

in order to ensure correct grouping of structures, accurate word stress and normal rhythm. Moreover, 

the teacher constantly makes the students aware of redundancy clues in language by pointing out the 

multiple clues in language (of plurality, possession, gender, etc.).  

15. They incorporate guided writing activities in their lesson plans, which will gradually lead to 

more creative, ―free‖ student composition. Through a gamut of experiences such as reading, listening 

and discussion they simulate students to think of ideas, to put them into logical, informational 

sequence through the use of cohesive devices (and, but, so, however, etc.) and to find the language 

most appropriate to express their thoughts. 

16. They provide students with cross-cultural insights, both incidentally as they explain allusions in 

dialogues, or listening or reading materials, and later, in student-directed projects or in more formal 

discussions. 

17. They make sure that students retain their sense of individual dignity and ethnic pride while 

learning to appreciate aspects of English and other cultures. One of the basic objectives in the teaching 

of culture is to make students sensitive to their own values and to the values and customs of any 

cultural group with whom they will come into contact. 

18.  They learn to select and use only those audio/visual aids that will enable the students to 

comprehend a particular communicative expression, grammatical structure, specific notion, or cultural 

fact more efficiently and effectively. 

19.  They use the same piece of material – a dialogue, a reading selection, a set of flash cards, or 

some pictures – for multiple purposes. For example, while a reading selection or a picture may be 

useful in expanding vocabulary, in teaching comprehension skills, or in motivating the presentation of 

a grammatical structure or communicative function, the skillful teacher also uses it as a source of 

listening or reading comprehension, for dictation, or for the study of cloze paragraphs leading to more 

fluent reading and to written composition. 

20. In sum, the teacher is educator, counselor, guide, and friend, a model students respect and want 

to emulate.  

Do you wonder that it has been written that ―the power of the teacher can change the world and 

affect eternity‖? 
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міської ради Чернігівської області 

 

 

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Урок був проведений у 9 класі з теми «Save Our Planet» із використанням НМК 

«Enterprise Plus» авторів V.Evans, J.Dooley (рівень pre-Intermediate).  

Topic: Save Our Planet 

Objectives: 

- practise using topical vocabulary; 

- develop skills of using  modal verbs when talking about ecological problems; 

- develop listening skills for specific information; 

-  improve free and fluent speaking, reading  and writing; 

- develop students‘ interest and creative and critical thinking and reaction. 

 

Aims: 

At the end of the lesson pupils will be able to 

- discuss the global problems the Earth faces to; 

- recognize and define topical vocabulary;  

- express opinions about reasons and ways of solving ecological problems; 

- form the ability to express and maintain own opinions and stimulate an exchange of 

points of view with each other; 

- work individually, in pairs and groups; 

- do project work in groups. 

 

Tools: student‘s book, presentation on the computer, cards with active vocabulary, a proverb, 

pictures, felt-tip-pens and pencils of different colours, texts with the tasks. 

The students were split up into three groups, each of them was given one ecological problem. 

They revised the vocabulary, read texts, filled the gaps, asked and answered the questions, discussed 

the actions of people to save the planet. At the end of the lesson they presented their projects.  

 

 

Procedure 

1. Greeting 

T: Dear pupils! Glad to see you. Today at the lesson we will continue to discuss the problems 

of  the Earth, our home, which we must save and protect . We are to love our planet and take care of it. 

Unfortunately, not all of humans realize that the Earth is in great danger. 

2. Warming-Up 

To start the lesson I propose you a proverb. Your task is the following: combine the parts of 

the saying, read and explain (the proverb is cut into words).  

In the eyes of nature we are just another species in trouble. (Students` comments)   
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Don`t forget about that. Slide 1. 

3. Vocabulary practice 
T: There are more pictures demonstrating some of the problems. Your task is to match the 

pictures with the definitions and name the problem. Slides 2-3 

 

Forests are disappearing as trees 

are burnt or cut down. Less and less

oxygen is being produced.

Dangerous chemicals from factories

pollute air, water and soil.

Animals are losing their habitats as 

growing cities cause the countryside 

to disappear

Our society is producing too much 

packaging and food waste which are

dropped in the streets or end up on

the rubbish tip; diseases spread more 

easily.

Chemicals from aerosol sprays and 

fridges are going up into the 

atmosphere. More and more people 

are getting skin cancer.

1

2

3

4

5

b

d

c

a

e

          

Forests are disappearing as trees 

are burnt or cut down. Less and less

oxygen is being produced.

Dangerous chemicals from factories

pollute air, water and soil.

Animals are losing their habitats as 

growing cities cause the countryside 

to disappear

Our society is producing too much 

packaging and food waste which are

dropped in the streets or end up on

the rubbish tip; diseases spread more 

easily.

Chemicals from aerosol sprays and 

fridges are going up into the 

atmosphere. More and more people 

are getting skin cancer.

1

2

3

4

5

b

d

c

a

e

extinction

deforestation

litter

destruction of

ozone layer

pollution

 
  

So, we can see several of the problems. Let`s choose 3, the most dangerous ones. The students 

have named deforestation, water pollution and the problem of endangered species. 

 

4. T: Now you will be split up into three groups. Think over the names of the teams.   

SS: They are Green Peace, Green Girls and Water Peace.  

T: The task for each group is to try to represent a problem, show negative influence on our life 

and propose solutions. 

5. To have some points there is the following exercise: one student of the team will try to 

explain the definitions of the hidden words and the opponents have to guess what word is given. The 

words are ‗‘pollution‘‘, ―deforestation‖, ―contaminate‖, ―allergy‖, ―chemicals‖, ―dump‖, ―oxygen‖, 

―oil tanker‖, ―litter‖, ―recycling‘, etc. 

6. Reading and speaking 
Every team is given tasks to have more information about the chosen ecological problem:  

a) deforestation is the first item for discussion. Slide 4. 

b)  
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 After one minute students have to give their suggestions. For example, 

   P1: A lot of forests are cut down, so people haven‘t enough fresh air to breath. 

   P2: Many forests are burnt in hot seasons.  

   P3:  We need paper and materials for dwellings, so we should just plant ten trees instead of 

one cut down. 

   Р4: …. 

T:  Let‘s read the text about tropical forests which are considered to be the lungs of the planet. 

The task is to give derivatives for the words in brackets. 

                                    The Tropical Forests 

    … (Tropic) forests or rain forests are moist, densely wooded areas with an annual rainfall 

of 200 cm. The … (large) rain forests are in South America. 

    Tropical forests have supplied us with many sorts of plants for food, medicine and industry. 

They also reduce floods, keep water clean, and slow down the green house effects.   Many world … 

(organize) are working hard on … (protect) and … (save) of the forests that are in danger; planting 

new trees and encouraging … (govern) to think about forests and their … (important) when giving … 

(nation) aid. 

 

 

c) water  pollution: give your suggestions. Slide 5. 

 

 
 

    S1: Plants and factories pollute the rivers and seas with poisonous substances and, as a 

result, people have allergies and stomach  problems. 

     S2: We can`t imagine our life without water.  

     S3: … 

T: Now group 2 will read the text. The assignment is to find the sentences which give the 

author's point of view on the water pollution problem.  
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WATER POLLUTION  

 

One more aspect of our ecological problems is water pollution. Some cities simply run their 

raw sewage directly into nearby natural waters. This is one of the worst types of water pollution.  

Another one is petroleum oil, which is taking place in connection with off-shore drilling operations. It 

should be also noted that unfortunately there is as yet no satisfactory method of overcoming the effects 

of oil spills, although many methods have been tried. Sea and river-going ships often pollute sea and 

river water with various oil products too. No less than five million tons of oil  are discharged into seas 

and oceans each year and one ton of oil can spread over about twelve square kilometers of water 

surface as a fine film which prevents air-water oxygen exchange. One liter of oil makes one million 

liters of fresh water unfit for drinking. We must stop the pollution of our water-ways which comes 

from many sources: chemical waste from factories, thermal waste from power stations, domestic waste 

from cities and towns, and so on. Pollution of water resources always demands a choice between 

which more advantageous is to purify the polluted water and use fresh water for production or create 

closed cycle water supplies, so the same water can be used several times. We favour the second 

alternative. Recycling technology demands more capital investment, but on the end it is more 

effective.  

Find the correct answers to the question: What is the text about? 

 a) This text is about water protection resources. 

 b) This text is about the water pollution.  

 c) This text is about the problems of ecology. 

 d) This text is about the main sources of water pollution. 

 

T: Do you agree with the author? 

 

  d ) animals in danger.  

 

T: The task of the team is to ask as many questions about  animals in danger as possible for 

the other 2 groups. Slide 6. 

 

 
 

S 1:Which of the species are endangered? 

S 2: What are the reasons of killing animals?   

S 3: How many of them are left? 

S 4: …. 
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Answers:  S 1:       As for tigers they are in great danger because hunters are killing them for 

fur and some organs. The Chinese use many of them in the traditional medicine although it is 

forbidden by the law. 

S 2: Panda is one of endangered species in the wild word and in the zoos. The scientists 

suggest to be nearby 1600 wild animals. It is even the symbol of the World Wildlife Federation. The 

situation of their extinction are the destruction of their habitat and the fact that the variety of  bamboo 

is decreasing. Also they are hunted by man for their fur. 

S3:  ….. 

7. T: One of  the students have prepared very interesting information about wolves. Listen 

to him and remember all the numerals, be ready to explain the use of them. 

SS answers. 

8. Аfter the discussion of the ecological problems 3 of the teams presented their projects 

made at the lesson. 

 

            
 

9. Summing Up 

Teacher:  Fortunately, it's not too late to solve these problems. We have the time, the money 

and  the technology to make our planet a better, cleaner and safer place. What way can we help?  

S1: We can plant trees and create parks for endangered species. 

S2:  We can recycle litter.  

S3:  Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop 

polluting activities. 

S4:  …… 

Thanks for your active work. Your home assignment is to design a project how to protect one 

of the endangered species as a member of an ecological club. 

The lesson is over. 
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1 2 5 4 3 

Учителю математики 

Дмитрук Т. Ю., 

учитель-методист, учитель математики та інформатики Чернігівського ЗЗСО 

№3  

 

УРОК З АЛГЕБРИ ДЛЯ 10 КЛАСУ  

(ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ) 
 

Тема уроку. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень 

Мета уроку:  

- повторити графіки основних функцій; 

- розглянути геометричні перетворення графіків функцій; формувати вміння та 

навички побудови графіків функцій за допомогою геометричних перетворень; 

- розвивати логічне мислення; 

- виховувати культуру математичного запису, інтерес до математики. 

Обладнання: 

1) екран; 

2) комп'ютер для вчителя;  

3) мультимедійний  проектор; 

4) додаток до уроку: презентація – на  електронному  носієві. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент. Повідомлення теми й мети уроку. Початок показу 

слайдів.  

2. Актуалізація  опорних знань. Графіки основних функцій. 

I. Лінійна функція       .  

Графік – пряма. Для побудови достатньо знати дві точки.  

Якщо     – функція зростаюча,      – спадна.  

Якщо     – стала функція. Графік     – пряма, паралельна осі   .  

Якщо     – графік проходить через початок координат.  

y = x – бісектриса I і III координатної чверті,       – II і IV чверті. 

 

Встановити відповідність:  

 

 

 

 

 

 

 

 

а)       ;      б)     ;      в)      ;      г)       ;      д)    . 
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𝒚  
𝟏

𝒙
 𝒚  

 𝟐

𝒙


1 3 2 4 

II. Квадратична функція             або              
Графік – парабола з вершиною (   ). 

   
  

  
          

Якщо     – вітки параболи напрямлені вгору, якщо     – вниз. 

Встановити відповідність:  

а)       ;  

б)        ;  

в)             ;  

г)             

 

III. Обернена пропорційність   
 

 
 .  

Графік – гіпербола. 

Якщо     – функція спадна, 

графік у I і III координатних чвертях,  

якщо     – функція зростаюча, 

графік у II і IV координатних чвертях. 

 

 

IV.   √  ,    . Графік – вітка параболи. 

 

 

 

 

 

V.       . 

Графік – 

косинусоїда. 

 

 

 
VI.       . 

Графік – 

синусоїда. 
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VII.       . Графік – тангенсоїда. 

 

 

 

 

 
 

 

VIII.       . Графік – котангенсоїда. 

 

 

 

 

3. Пояснення нового матеріалу. 

Геометричні перетворення графіків функцій. 
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Паралельне перенесення графіків функцій вздовж координатних осей в певному 

напрямку можна замінити перенесенням координатних осей у протилежному напрямку.  

 

4. Розв’язування вправ. 

Побудувати графіки функцій:  

а)    
 

   
  . 

Побудова: 

1. Будуємо графік функції    
 

 
  на уявних осях. 

2. Будуємо графік функції    
 

   
. Вісь 𝑂  переносимо на 4 одиниці праворуч. 

3. Будуємо графік функції    
 

   
  . Вісь 𝑂  переносимо на 2 одиниці вгору. 
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2 

1 2 3 

5 5 3-4

1 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)   √   . 
Побудова: 
1. Будуємо графік функції   √  на дійсних осях. 

2. Будуємо графік функції   √  . Симетрія відносно осі 𝑂 . 

3. Будуємо графік функції   √   . Стиск у 2 рази вздовж осі 𝑂  до  точки (0;0). 
 

 
 

 

 

 

 

в)   |√| |     |. 

Побудова: 

1.   √  на уявних осях. 

2.   √   . Вісь 𝑂  переносимо на 1 одиницю праворуч. 

3.   √| |      Симетрія відносно осі 𝑂  для      

4.   √| |       Вісь 𝑂  переносимо на 2 одиниці вгору. 

5.   |√| |     |. Для    заміняємо графік на симетричний відносно осі 𝑂 .  

г)   |√|   |   |. 

Побудова: 

1.   √  на уявних осях. 

2.   √| |. Симетрія відносно осі 𝑂  для      

1-2
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4 
2 3

3 

1 

4 

1 

2 

3.   √|   |  Вісь 𝑂  переносимо на 1 одиницю праворуч. 

4.   √|   |     Вісь 𝑂  переносимо на 1 одиницю вгору. 

5.   |√|   |   |Для     заміняємо графік на симетричний відносно осі 𝑂 .  

 

 

д)             . 
Побудова: 

Перетворимо функцію:                   ( (  
 

 
))   

Будуємо       ( (  
 

 
))  

1.        на уявних осях. 

2.          Стиск у 2 рази вздовж осі 𝑂  до точки (0;0). 

3.           Розтяг у 3 рази вздовж осі 𝑂  від точки (0;0). 

4.       ( (  
 

 
))  Вісь 𝑂  переносимо на 

 

 
 одиниць вліво. 

5.  =3   (2   ) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Домашнє завдання. 

Підр. Мерзляк та ін. Алгебра і початки аналізу 10кл. п.8, 9 вивчити, № 182(2), 194(2), 

215(3). Побудувати графіки функцій, а потім перевірити правильність побудови, 

виконавши відповідні побудови за допомогою програми Advanced Grapher. 

6. Підсумок уроку. 

 

𝜋
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УРОК З ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ 10 КЛАСУ  
 

Тема уроку. Методи побудови перерізів многогранників. (профільний рівень, 90 хв.) 

Мета уроку:  

- ознайомити з методами побудови перерізів многогранників, формувати вміння побудови 

перерізів методом слідів і внутрішнього проектування; 

- розвивати просторове уявлення, логічне мислення; 

- виховувати культуру математичного запису. 

Обладнання: 

1) екран; 

2) комп'ютер для вчителя;  

3) мультимедійний  проектор; 

4) додаток  до  уроку: презентація – на  електронному  носієві. 

 

Хід уроку 

1. Організаційний момент. Повідомлення  теми  й мети  уроку. Початок  показу  слайдів.  

(Додаток 1.  Слайди  1,2)  

2. Актуалізація  опорних знань 
Дати відповіді на запитання: 

1) Назвати основні фігури в просторі. 

2) Якими способами можна однозначно задати площину? 

3) Сформулювати аксіоми стереометрії. 

4) Сформулювати наслідки з аксіом стереометрії. 

5) Сформулювати властивість паралельних площин. 

3. Пояснення нового матеріалу 

(Додаток 1.  Слайди   3-9) 

4. Розв’язування задач 

 

№1. Побудувати переріз, що проходить через вершину C і точки М і N, що лежать 

на гранях ADC і АВС тетраедра АВCD. 

 

Побудова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Додаток 1.  Слайд   10) 

 

5. Метод слідів          (Додаток 1. Слайд 11-14) 

 

6. Розв’язування задач на метод слідів 

 

 

..6

);(),(),(.5

;.4

);(),(),(.3

;.2

);(),(),(.1

перерізшуканийKTC

ADBKTтодіADBTADBK

TABCN

ABCCNтодіABCNABCC

KADCM

ADCСMтодіADCMADCС
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№2. Побудуйте переріз чотирикутної піраміди SABCD, заданий точками М, N і К, 

які належать ребрам DA, DC і SB відповідно.  

Побудова: 

 

 

 

 

 

(Додаток 1. Слайд  15) 

№3. Побудуйте переріз п'ятикутної призми, що 

проходить через точки M, N, K, які належать ребрам DD1, С1D1, АВ відповідно. 

 
Побудова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Додаток 1.  Слайд   16) 

7. Метод внутрішнього проектування  

(Додаток 1.  Слайд   17)  

8. Розв’язування задач методом внутрішнього проектування 

 

№4. Побудуйте переріз чотирикутної призми ABCDA1B1C1D1, заданий точками 

P, К, Т, які належать ребрам BB1,  AA1, CC1  відповідно.  

Побудова: .,,.1 основинижньоїплощинунаTKPточкиПроектуємо
 

).,,( CTAKBP 
 

.,.2 OBDACосновидіагоналіПроводимо 
 

.,.3 провестиможнаякуперерізудіагональПроводимо

.,.4 1111 OKTOOAAOO   

..5 11 MDDPO   

..6 перерізшуканийPTMK 
 

(Додаток 1.  Слайд   18) 

);(),(),(.1 111 CDCMNтодіCDCNCDCM 

..10 перерізшуканийQTNMFK 

;),(),(.2 1111 ZCCMNтодіCDCCCCDCMN  

;),(),(.3 11 XCDMNтодіCDCCDCDCMN  

);(),(),(,.4 ABCXKтодіABCKABCXтодіCDX 

;),(),(.5 FEDXKтодіABCEDABCXK  
;),(),(.6 YBCXKтодіABCBCABCXK  

);(),(),(.7 111 BCCYZтодіBCCZBCCY 

;),(),(.8 1111 QYZBBтодіBCCBBBCCYZ  

;),(),(.9 111111 TYZCBтодіBCCCBBCCYZ  

..8

;),(),(.7

);(),(),(,.6

;),(),(.5

);(),(),(,.4

;),(),(.3

;),(),(.2

);(),(),(.1

перерізшуканийMFKTN

FSAYKтодіSABSASABYK

SABYKтодіSABKSABYтодіABY

TSCXKтодіSBCSCSBCXK

SBCXKтодіSBCKSBCXтодіBCX

YABMNтодіADCABADCMN

XBCMNтодіADCBCADCMN

ADCMNтодіADCNADCM
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№5. Побудуйте переріз чотирикутної піраміди SABCD площиною (PМN), якщо 

точка Р належить ребру SA, а М і N – граням (ASD) і  (CSB) відповідно.  

Побудова: 

.,)(

,,)(

,,)(

:)(,,.1

11

11

NNNABCSN

MMMABCSM

APAABCSP

ABCплощинунаNMPточкиПроектуємо













..2 11 OBMAN   

..3 1OPNSO    

..4 1 FSBMO   

..5 TSDPM   

..6 KSCFN   

..7 перерізшуканийTPFK   

(Додаток 1.  Слайд   19) 

Переріз піраміди SABCD площиною (PМN) залежно від розміщення точок P, М, N 

може мати інший вигляд. 

(Додаток 1.  Слайди   20, 21) 

 

 

 

 

 

 

 

TPFKE – шуканий переріз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка F знайдена методом внутрішнього проектування, а 

точка Е – методом слідів. Отже, для побудови перерізу 

використовувались обидва методи (комбінований метод).  

 

 

9. Комбінований метод  

(Додаток 1.  Слайди   21, 22) 

10. Домашнє завдання: підручник Бевз Г. П. Геометрія 10, проф. рівень, §11 вивчити, 

№ 404, 405(а) побудувати двома методами. 

11. Підсумок уроку. 

.
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 
1 

Слайд 
2 

Слайд 
3 

Слайд 
4 
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Учителю економіки 

Боровик В. М.,  

учитель географії Чернігівського ЗЗСО №3  

 

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

Однією з наскрізних змістових ліній  НУШ є «Підприємливість і фінансова грамотність», 

метою якої є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо); сприяння розвиткові лідерських ініціатив (компетенцій), здатності 

успішно діяти в технологічному середовищі, що швидко змінюється.  

То що ж таке фінансова грамотність? Це – система знань та навичок, які дозволяють 

людині ефективно розпоряджатися своїм фінансовим потенціалом. 

Як цього досягти? 

Звичайно ж, формуванням певної теоретичної бази. Але якщо набуті знання не 

застосовувати на практиці, не отримувати від них користі, то це поінформованість. Володіння 

інформацією перетворюється на знання лише тоді, коли має практичне застосування. 

Навчання через практику. Це дозволяє отримувати особистий досвід, формувати власні 

враження, оцінку. Стимулює здобувати знання, яких не вистачає. А це вже зовсім інший підхід 

до навчання – зацікавлений у глибині, актуальності, з високим рівнем засвоєння.  

Маючи двадцятирічний стаж викладання економіки й майже тридцятирічний стаж 

роботи з дітьми, понад усе я прагну, щоб кожне наступне покоління було кращим за попереднє. 

Тобто витримувалась позитивна динаміка.  

Також я переконана в тому, що не можна навчити. Можна навчитись. А для цього 

повинна бути задіяна мотивація. І якщо на початку вона може бути зовнішньою, то з часом 

обов‘язково повинна стати внутрішньою. Адже тільки особиста зацікавленість у результаті дає 

максимальний результат. Тому хочу запропонувати батькам декі поради. Бо саме батьки мають 

прямий вплив на своїх дітей, саме батьки найбільше зацікавлені в розвитку своїх дітей, адже це 

прямо впливає на життя родини в майбутньому, на її емоційний, економічний стан.  

Поради вчителя батькам щодо формування фінансової грамотності дітей 

Розмовляйте з дітьми про гроші, бізнес, економічні поняття, економічну ситуацію в 

родині. Головне дотримуватись довірливої атмосфери. Це дозволить дитині засвоювати ази 

фінансових понять природнім шляхом і формуватиме нерозривність понять «фінансова 

грамотність» та «життя». А також сприятиме зростанню авторитетності батьків в очах дитини. 

У будь-якому віці дитина повинна відчувати себе повноцінним членом родини і мати 

право голосу. Тому доцільно обговорювати з нею родинний бюджет, список покупок тощо. 

Залучайте її до реального життя родини. 

Давайте дитині кишенькові гроші. Але краще за все – фіксовану суму на тиждень. Та 

визначайте її шляхом обґрунтованого розрахунку необхідних трат (проїзд, харчування й т. д.). 

Дитина зіштовхнеться з проблемою розподілу грошей. І навіть невдалий досвід, коли коштів до 

кінця тижня (придбала незапланований товар) не вистачить, буде корисним, адже вчитиме її 

особистої відповідальності. Головне не поспішати з «порятунком».  
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Запровадьте преміальний фонд за дотримання бюджету. Це стимулюватиме дитину й 

утримуватиме її від бездумних, незапланованих трат. 

Створіть скарбничку! Придумайте правила її поповнення. Наприклад, зовсім маленьким 

дітям можна видавати по монеті, щоб кожного дня вона клала її до скарбнички. Головне тут – 

системність. Ця, на перший погляд, нехитра дія дозволяє сформувати одну з найважливіших 

навичок – відкладати (накопичувати). Що в подальшому допоможе сформувати фінансову 

подушку безпеки, яка дозволить людині зберегти попередній рівень життя певний період часу 

за умови втрати джерела доходу з певних причин (переїзд, стан здоров‘я, економічна ситуація 

тощо). 

Якщо вам терміново потрібні кошти, не беріть з дитячої скарбнички. Діти пам‘ятають 

цю «крадіжку» все своє життя (чула про це від учнів неодноразово). Запропонуйте дитині 

покласти її заощадження «в банк». Тобто запропонуйте відсотки за користування її грошима з 

обговоренням терміну повернення боргу. Це збереже довіру між членами родини й дозволить 

дитині познайомитись з поняттями «депозит», «відсоток». 

Ознайомте дитину з законодавчою базою (стаття 21. Дитина і праця). Це дозволить їй 

зрозуміти важливість юридичних знань. 

Беріть дітей до себе на роботу. Звичайно, якщо є така можливість і це безпечно. 

Залучайте її в якості помічника. Але пам‘ятайте – праця повинна бути оплачена (інакше це 

може бути розцінено як експлуатація). Це дозволить їй познайомитись ближче з вашим життям 

і може вплинути на вибір професії в майбутньому.  

Створіть для дитини можливість спробувати свої сили в різних сферах діяльності. Це 

можуть бути як гуртки, так і справжні об‘єкти. Залучіть до цього рідних, знайомих. Це 

дозволить їй спробувати себе в різних галузях і сприятиме профорієнтації. 

Не соромтесь, коли ваша дитина проявляє свої підприємницькі здібності в ранньому віці, 

наприклад, продаючи свій продукт одноліткам. Страх того, що про вас подумають, начебто ви 

не здатні забезпечити дитину необхідним, дорівнює твердженню: «Я поганий батько/погана 

мати»  і змушує нас «відбити» бажання в дитини проявляти свій хист до бізнесу. А за 

статистикою лише 7% населення мають підприємницькі здібності. І, можливо, саме ваша 

дитина входить до їх числа.  

Але, безумовно, не забудьте познайомити юного бізнесмена з законодавчою базою, щоб 

дитина розуміла рамки, у яких вона діятиме, не порушуючи закон. 

 Надайте дитині можливість грати в бізнес-ігри. Їх багато. Вони стимулюють пам‘ять, 

увагу. Розвивають стратегічне мислення. Дозволяють прожити досвід помилок, не сплачуючи 

за них справжніми грошима.  

 Часто дітям здається, що батьки на них економлять, адже рахують у витрати на себе 

лише кишенькові гроші, які батьки їм видають. Часто це є причиною прихованих образ. Що 

робити? Рахувати. Сядьте і порахуйте річні витрати на дитину: особисті речі, проїзд, харчі, 

комунальні платежі, навчання, гуртки, відпочинок тощо. 

 Порахуйте вартість освіти дитини. Це дозволить підняти значимість освіти в її очах і 

сприятиме більш відповідальному ставленню до навчання в цілому. Коли я зі своїми 

старшокласниками рахую альтернативну вартість їх вищої освіти, вони вражені цією сумою. І  

починають розуміти свою відповідальність у виборі ВУЗу, майбутньої  професії, її окупності.  

 Розширюйте коло спілкування дитини з однолітками і дорослими. Це дозволить їй 

вдосконалювати комунікаційні навички, що необхідні кожному в повсякденному житті. Вчіть її 

бачити в кожній людині партнера. 

Вчіть дитину розглядати будь-яку ситуацію з позиції – «можливість», а не з позиції – 

«проблема». 

Ми всі мріємо про самостійних, активних, креативних, відповідальних дітей. Але ці риси 

не можуть узятися нізвідки. Їх потрібно розвивати.  
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Учителю  та асистенту інклюзивних класів 

 

Гальонка Л. М., 

методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського 

 

РЕАБІЛІТАЦІЯ, СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: 

ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  

(методичні поради для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, 

учителів інклюзивних класів, асистентів учителів) 
 

У дітей з порушенням опорно-рухового апарату провідним є недорозвинення, 

порушення або втрата рухових функцій.  

Порушення опорно-рухового апарату виникають внаслідок  певного захворювання, що 

призвело до розладу рухових функцій, унаслідок травми, ампутації. Діти з порушеннями 

опорно-рухового апарату відчувають труднощі під час пересування, користуються 

різноманітними допоміжними засобами: інвалідними візками, милицями чи ходунцями.  

Дитина не може керувати своїми рухами, як інші, не може навчитися самостійно сидіти, 

стояти, говорити і ходити. 

Домінуючим серед цих розладів є дитячий церебральний параліч.  

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – непрогресуюче захворювання головного мозку, 

яке вражає ті його ділянки, які відповідають за рухливість і положення тіла, виникає на ранніх 

етапах розвитку головного мозку. 

Церебральний параліч часто супроводжується різними порушеннями мовлення, психіки, 

зору, слуху, інколи – епілептичними нападами. 

Дитячий церебральний параліч є основною причиною первинної інвалідності в дитячому 

віці. На жаль, частота захворюваності ДЦП не має тенденції до зниження, як у всьому світі, так 

і в Україні. 

Часто це трапляється під час пологів через кисневу недостатність або в перші місяці 

життя дитини.  

У деяких випадках симптоми ДЦП можна помітити одразу після народження дитини, 

однак інколи вони виявляються поступово, і дуже важливо вчасно розпізнати їх та почати діяти.  

 

 

Коли потрібно звертатися за медичною допомогою 

 

Якщо дитина народилася недоношеною, з низькою масою тіла, або перенесла певні 

ускладнення під час пологів, за нею необхідно уважно стежити батькам та лікарям для 

виявлення ознак формування церебральних паралічів. Будь-який з нижче вказаних симптомів є 

достатнім для звернення до лікаря за консультацією: 
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 дитина має судоми; 

 рухи дитини виглядають незвичайно незграбними, ривкоподібними, некоординованими, 

повільними; 

 м‘язи виглядають надмірно напруженими, або навпаки - розслабленими і м‘якими; 

 дитина не кліпає очима у відповідь на голосний звук у віці одного місяця; 

 дитина не повертає свою голову в напрямку звуку у віці 4 місяців; 

 дитина не тягнеться рукою за іграшкою у віці 4 місяців; 

 дитина не сидить без підтримки у віці 7 місяців; 

 дитина не говорить перших слів у віці 12 місяців; 

 дитина має косоокість (страбізм – одне око спрямоване всередину, чи назовні); 

 дитина не ходить, або ходить скутою чи неприродною ходою, як наприклад хода на 

пальцях. 

Це деякі з найбільш очевидних симптомів, які можуть вказувати на розвиток дитячого 

церебрального паралічу. Тому необхідно проконсультуватися з лікарем щодо проблем, які 

можуть бути спричинені недостатнім контролем над роботою м‘язів та над рухами. 

 

 

Роль батьків у соціалізації дитини з ДЦП в освітньому просторі 

 

Батькам складно уявити майбутнє своєї особливої дитини. Якісна терапія та догляд 

можуть допомогти, але найважливішим за лікування є любов і підтримка батьками. Завдяки 

правильній комбінації підтримки, використання обладнання, додаткового часу та 

пристосування усі діти, які мають церебральний параліч, можуть бути успішними учнями та 

мати повноцінне життя. 

Батьки відіграють важливу роль у забезпеченні успішного навчання своєї дитини.  

Корекційно-реабілітаційна робота в сім‘ї з дитиною передбачає тривалу і послідовну 

допомогу в усуненні певних порушень: рухових, інтелектуальних, мовленнєвих, поведінкових 

тощо. 

Обов‘язково треба враховувати специфіку соматичного, неврологічного та психічного 

стану дитини, її індивідуальні особливості, інтереси. 

Корекційна робота базується, перш за все, на врахуванні структури первинних 

порушень, вторинно пов‘язаних з ними відхилень, а також збережених функцій і 

компенсаторних можливостей дитини. 

Одним з напрямів роботи з батьками є формування в них усвідомлення важливості 

корекції та стимуляції психічного розвитку і соціальної адаптації дитини, а також їхньої ролі в 

цьому процесі. 

Для успішної роботи з психологом, логопедом, соціальним педагогом у питаннях 

виховання та розвитку дитини батьки повинні отримувати нові знання й навички. 

Педагогічна просвіта батьків є необхідною умовою залучення їх до активної участі в 

психосоціальній реабілітації дитини. 

У першу чергу в батьків необхідно формувати такі переконання: 

 Усі діти з церебральним паралічем мають більш чи менш виражені особливості, які 

ускладнюють формування їхньої пізнавальної діяльності й особистості, тому вони потребують 

соціальної корекційно-розвиткової допомоги. 

 Чим більші психофізичні порушення має дитина, тим більше для її розвитку потрібна 

допомога дорослого, який спонукає її активність і організує діяльність. 

 Корекційно-розвиткова робота з дитиною буде успішною, якщо розпочата якомога 

раніше. 

 Успішність корекційно-розвиткової роботи з дитиною залежить від виявлення та 

використання всього здорового, позитивного, що є в дитини. 
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 Розвиток дитини неможливий без її активності, яким би не були її психічні чи фізичні 

порушення. Велику шкоду завдає гіперопіка, попередження її бажань та намірів, що заважає 

вияву її ініціативи і пошуків способів розв‘язання тих чи інших пізнавальних і практичних 

завдань. 

 Виховання і розвиток дитини здійснюється щодня і щогодини в спілкуванні з 

дорослими. Виконання гігієнічних процедур, годування, прогулянка з педагогічного боку 

можуть бути не менш корисними, ніж спеціальні заняття, які часто бувають короткочасними 

через надмірну втомлюваність дитини.  

Корекційно-реабілітаційна робота охоплює певні напрями роботи, спрямовані на 

поліпшення психофізичного розвитку та психолого-педагогічну допомогу в засвоєнні 

навчального матеріалу. 

Удосконалення рухової сфери прогнозує розвиток загальної та дрібної моторики, 

поліпшення координації рухів. Розвиток дрібної моторики дітей потребує таких видів роботи з 

нормалізації функцій дрібних м‘язів рук: масаж пальців обох рук; пальчикову гімнастику; 

корекцію дрібних рухів під час роботи з природним матеріалом (каштанами, горіхами, насінням 

квасолі, гороху, макарони тощо); розвиток сили  м‘язів рук (використанням еспандера, 

силоміра, розривання паперу, розминання пластиліну, глини, тіста тощо); розвиток координації 

рухів (ігри з м‘ячем, гімнастичною палицею, стрічкою, обручем та ін.); малювання пальчиками; 

конструювання; нанизування намистин; сортування ґудзиків, монет; складання піраміди, 

сортери, мозаїка, пазли. 

Корекція порушень рухової сфери відбувається комплексно, систематично, з залученням 

фахівців (лікар-невропатолог, реабілітолог). 

Ортопедичний режим під час занять забезпечує правильну поставу дитини за партою, 

столом, враховуючи положення рук, ніг, спини, голови, тулуба. Для цього використовують 

пристосування для фіксації на робочому місці кисті руки, ліктя, передпліччя, стопи, гомілки, 

стегна дитини. Для кожної дитини потрібні оптимальні допоміжні засоби, які покращують 

функціональні вміння, необхідні для навчання та повсякденного життя дитини. Це бандажі, 

корсети, фіксатори, спеціальні ортопедичні апарати для покращення пересування та утримання 

тіла й кінцівок у правильному положенні. Для покращення функцій ніг обов‘язково за 

рекомендаціями лікарів застосовують ортези, тутори, ортопедичне взуття, устілки, супінатори. 

Засоби пересування – палиці, милиці, ходунки (передньоопорні, чотирьохопорні, двохколісні, 

чотирьохколісні), спеціальні візки. При облаштуванні індивідуального спортивного куточка 

слід дотримуватися рекомендацій лікаря, вчителя ЛФК, з урахуванням ступеня та форми ДЦП. 

Необхідно, щоб у спортивному куточку були спортивна драбина, велотренажер, килим для 

релаксації, м‘ячі, іграшки тощо. 

 

 

Характеристика пізнавальних та когнітивних процесів дітей  

з дитячим церебральним паралічем 

 

Формування пізнавальних процесів при ДЦП характеризується затримкою і 

нерівномірним розвитком окремих психічних функцій. У багатьох дітей відмічаються 

порушення сприйняття, формування просторових і часових уявлень, будови тіла. 

Краще збереженим буває вербальний інтелект: здатність до оперування поняттями, 

логічними міркуваннями, інакше кажучи, словесно-логічне мислення. 

Найсуттєвішими для пізнання властивостей предметів і явищ навколишнього світу та 

подальшого розвитку дитини є зорові, слухові, тактильні, кінестетичні відчуття та сприймання. 

Усі вони тісно пов'язані з руховими функціями, які в дітей із церебральним паралічем 

порушені, тому й формування названих функцій у цих дітей відбувається неповноцінно. Так, 

недорозвиненість зорового сприймання пов'язана з обмеженням руху очей і порушеннями 
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фіксації погляду. Крім того, запізнілий розвиток предметних дій не дозволяє дитині активно 

розглядати предмети, що зумовлює запізніле формування зорових образів і впізнавання 

знайомих предметів. З цих же причин виникають труднощі у формуванні уявлення про форму, 

величину та застосування цих еталонів у пізнанні навколишнього предметного світу.  
Особливі ускладнення мають діти з порушенням зору, косоокістю чи обмеженими 

рухами очей, що досить часто властиві ДЦП.  
У деякої частини дітей може виявлятися порушення слуху та слухового сприймання. 

Дитина може не сприймати окремих звуків мовлення, а тому неправильно їх вимовляти, 

заміняти іншими звуками. Недоліки слуху суттєво ускладнюють розвиток мовлення дітей та 

їхній загальний психічний розвиток. 

У дітей із церебральним паралічем часто буває надмірна чутливість до слухових 

подразнень: вони здригаються від різких звуків, при цьому в багатьох посилюються спазми 

м'язів. 

У деякої частини дітей порушується дотикове або тактильне сприймання та кінестетичні 

відчуття – відчуття власних рухів. Усе це разом зумовлює труднощі розпізнавання предметів 

під час їх обмацування, що також обмежує різноманітність вражень від предметного світу. 

Узгодженість руху руки та очей – важливе досягнення в розвитку дитини, яке дозволяє 

їй активно діяти з предметами та керувати своїми рухами. У дітей із церебральним паралічем ця 

здатність формується з труднощами, внаслідок чого уповільнюється розвиток предметних дій, 

що веде до затримки загального розвитку. Крім того, такі діти потерпають від окремих 

специфічних труднощів під час малювання, конструювання, а також під час письма та читання: 

їм важко утримувати поглядом рядок, навчатися писати палички, елементи літер. 

З порушенням зорово-моторної координації тісно пов'язані порушення просторових 

уявлень і просторового орієнтування. Діти з такими порушеннями не можуть визначити праву й 

ліву сторони, не орієнтуються в будові власного тіла, не можуть показати його частини. Погано 

вони орієнтуються й у взаємному розміщенні предметів, тому довго не засвоюють понять 

«вгорі», «внизу», «поряд», «під», «над», «праворуч», «ліворуч», «позаду».  Навіть у шкільному 

віці деякі діти плутають ці поняття, не можуть ними керуватися в практичних діях. Через це 

вони погано орієнтуються на сторінці зошита, важко запам'ятовують і розрізняють літери, 

особливо – схожі за написанням. Дітям важко складати різні зображення з окремих частин. 

Недоліки зорово-моторної координації та просторового орієнтування ускладнюють 

засвоєння навичок самообслуговування, роблять дітей безпорадними. Вони плутають праве та 

ліве взуття, не можуть зав'язати шнурки, навіть достатньо володіючи рухами рук, неправильно 

одягають сорочку, плутаючи її лицеву та виворітну сторони. У них можуть виникати труднощі 

з орієнтуванням у приміщенні. Дитина може не знаходити свою парту в класі, не може пройти в 

їдальню. 

Вимушена обмеженість практичної діяльності, вузьке коло спілкування (переважно з 

дорослими), позначається на особливостях загальної обізнаності дітей, обсязі та змісті 

словника, яким вони користуються. Слово в них часто виявляється недостатньо наповненим 

реальним змістом, за яким стоять часом дуже неточні уявлення. Усі недоліки сприймання, 

характерні для дітей із церебральним паралічем негативно впливають на формування уявлень та 

уяви. Саме ця особливість значною мірою зумовлює труднощі дитини у визначенні конкретних 

понять, якими вона користується. 

Характеризуючи особливості інтелектуального розвитку дітей, з церебральним 

паралічем, багато дослідників звертає увагу на властивий їм так званий вербалізм, тобто 

схильність до тривалих розмов, часом на теми, невластиві їхньому віку, з якими вони мало 

обізнані. Це явище легко пояснюється, адже діти з вираженими фізичними обмеженнями 

позбавлені чи різко обмежені в інших формах активності. Їхнє спілкування майже повністю 

вичерпується товариством небагатьох дорослих. Від них діти переймають і зміст розмов, і 

мовні звороти. 
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Отже, інтелектуальний розвиток дітей із церебральним паралічем характеризується 

дисгармонійністю: недорозвиненістю перцептивних функцій, збідненістю й однобічністю 

досвіду, що накладає відбиток на словесно-логічне мислення та мовлення, які бувають відносно 

збереженими. Застосуванню наявних знань і вмінь суттєво перешкоджає дуже нестійка увага та 

невеликий обсяг оперативної пам'яті, зумовлені великою  виснажуваністю нервових процесів, 

низькою працездатністю. Навіть у тих випадках, коли говорять про нормальний 

інтелектуальний розвиток дитини з церебральним паралічем, у ньому все одно є чимало 

слабких ланок, для виправлення та компенсації яких потрібна систематична індивідуалізована 

педагогічна допомога. 

Практично у всіх дітей з ДЦП мають місце астенічні прояви: знижена працездатність, 

виснаженість всіх психічних процесів, уповільнене сприйняття, труднощі перемикання уваги, 

малий обсяг пам'яті. 

Для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату характерні деякі 

особливості у формуванні особистості: знижений фон настрою, тенденція до обмеження 

соціальних контактів, занижена самооцінка, відхід у хворобу, іпохондричні риси характеру.

Емоційно-вольові розлади проявляються в підвищеній збудливості дитини, надмірній 

чутливості до всіх зовнішніх подразників і лякливості. Деякі діти – неспокійні, метушливі, 

розгальмовані, інші – мляві, пасивні, безініціативні й загальмовані в руховій сфері.

Діти з ДЦП з граничними формами інтелектуальних порушень (за тестом Векслера IQ – 

71-89 балів) в основному характеризуються ознаками незрілості емоційно-вольової сфери, 

відрізняються недостатньою продуктивністю будь-якої сфери діяльності, де вимагається 

вольове зусилля. Ці діти надають перевагу грі, заняттям ЛФК, емоційно та інтелектуально 

інфантильні. У поведінці завжди переважають мотиви безпосередніх задоволень і бажань. 

Часто звертають на себе увагу надмірною залежністю від матері, несамостійністю, страхом 

перед медичною апаратурою, лікарями. Вони важко адаптуються до дитячого колективу, 

підвищено плаксиві, часто капризують. У школі важко зосереджуються на завданні, легко 

відволікаються, швидко втомлюються. За умови організації активної адекватної педагогічної 

допомоги можуть засвоїти програму закладів загальної середньої освіти, отримати відповідний 

їхньому вікові багаж знань і вмінь. Мовлення є достатньо правильним, словниковий запас 

відповідає віку дитини.  

Педагогом та батькам це потрібно враховувати під час організації освітнього процесу 

для дітей з ДЦП. 

 

Задоволення особливих освітніх потреб дитини 

Усі діти можуть навчатися, але не всі однаково, не в однаковому темпі чи з однаковими 

результатами. Навчання – процес індивідуальний. Задоволення особливих освітніх потреб 

дитини означає виявлення цих потреб, розробку індивідуальних цілей для дитини, вибір або 

створення належних послуг підтримки. Вибір форми навчання дитини з особливими освітніми 

потребами є прерогативою батьків, проте в центрі уваги мають стати інтереси дитини.  

На сьогодні пріоритетним є інклюзивне навчання, яке обирають більшість батьків. 

Провідне завдання інклюзивної освіти – розвиток  навичок і вмінь дитини з особливими 

освітніми потребами.  

Для визначення особливих освітніх потреб дитини батьки повинні звернутися до 

найближчого від їх місця проживання інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). 

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру визначають 

напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для 

дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації). 

З висновком ІРЦ батьки звертаються в заклад загальної середньої освіти для організації 

інклюзивного навчання. 
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Залежно від ступеня та характеру порушення дітям із ДЦП потрібно створити для 

навчання певні умови: безбар‘єрне середовище для тих, хто пересувається на візку; 

пристосування для письма або малювання, якщо в дитини спостерігаються розлади моторики 

тощо.  

З учнями класу обов‘язково потрібно проводити бесіди, тренінги  на цю тему, запросити 

до класу експертів – людей з інвалідністю, які зможуть переконливо розповісти про своє життя, 

проблеми, відповісти на запитання. 

Фахівці інклюзивно-ресурсного центру консультують та інформують педагогів закладів 

освіти, у яких навчають та виховують дітей з особливими освітніми потребами. Тож якщо 

педагог дезорієнтований і не знає, як спілкуватися з дитиною, як організувати свою роботу 

відповідно до її потреб і можливостей, він може звернутися до ІРЦ.  

Спеціалісти центру проконсультують як адаптувати й модифікувати навчання та освітній 

простір, які методи роботи слід обирати відповідно до освітніх потреб конкретної дитини, які 

системи психологічних та педагогічних послуг необхідні дитині з особливими освітніми 

потребами тощо. 

Супровід дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти 

Психолого-педагогічний супровід дитини є цілісною діяльністю, взаємодією фахівців 

команди супроводу (вчителів, асистентів учителя, батьків, практичного психолога, соціального 

педагога, логопеда, медичних працівників, реабілітолога, фахівців інклюзивно-ресурсного 

центру), яка створюється в закладі освіти та поєднує такі компоненти: 

 соціалізація дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та 

відповідних компетенцій; 

 формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей 

з особливими освітніми потребами до навчання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах; 

 розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, 

умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості;  

 вивчення психолого-педагогічного статусу дитини (відповідність тих вимог, які 

ставить перед нею школа, особливостям розвитку школяра), динаміки її психічного розвитку у 

процесі шкільного навчання; 

 створення соціально-педагогічних умов для розвитку особистості учнів та їхнього 

успішного навчання. 

Супровід навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

ґрунтується на наступних засадах:  

 доступність усіх форм навчання та освітніх послуг; 

 запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання; 

 індивідуалізація, адаптація та модифікація навчальних програм з урахуванням потреб 

і можливостей дитини; 

 поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами; 

 створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації дітей; 

 професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії. 

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами передбачає: 

 психологічну діагностику; 

 психологічну корекцію; 

 психологічне консультування; 

 психологічну реабілітацію; 

 психологічну підтримку батьків. 

 



2020 Педагогічні обрії № 1 (109) 



60 




Пріоритетними завданнями практичного психолога, який здійснює психологічний 

супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами є: 

 недопущення появи в дитини з особливими освітніми потребами психопатологічних 

рис особистості під впливом особливих умов її розвитку; 

 недопущення затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку  особистості, 

запобігання інфантилізму; 

 заспокоєння дитини, укріплення її вольових рис; 

 компенсація наявних порушень шляхом активізації аналізаторів зберігання; 

 стимулювання позитивного ставлення до порушення, віри в можливість його 

компенсації; 

 проведення просвітницької роботи з іншими дітьми та педагогами школи щодо 

особливостей дітей з порушеннями психофізичного розвитку і формування адекватного 

ставлення до них; 

 оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами; 

 допомога дітям в опануванні системи відносин зі світом і самим собою; 

 розробка і впровадження відповідних форм і методів роботи як умов успішного 

навчання дітей з особливими потребами. 

 

 

Участь батьків у команді супроводу дитини  

 

Батьки дітей з особливими освітніми потребами є важливими членами команди 

психолого-педагогічного супроводу, які формуються в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти. Так батьки, члени команди, надають інформацію про дитину (стиль, спосіб 

навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань); беруть участь у роботі команди, у 

тому числі в прийнятті рішень щодо складання ІПР; створюють умови для навчання, виховання 

та розвитку дитини.  

До складу команди супроводу також входять заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель початкових класів (класний керівник), учитель-предметник, асистент учителя, 

практичний психолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог, учитель-реабілітолог (з 

урахуванням освітніх потреб дитини з ООП). За потреби можуть бути залучені інші фахівці: 

медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального 

захисту населення, служби в справах дітей тощо.  

 

Мати інформацію та бути важливим членом команди супроводу дитини для батьків 

означає: 

• брати участь у прийнятті рішень, які впливають на освітній процес дитини;  

• надавати свій письмовий дозвіл на проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини фахівцями ІРЦ;  

• мати повну інформацію про психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги , які 

надають у закладі освіти;  

• надавати важливу інформацію про дитину, яка може вплинути на результати її 

навчання;  

• отримувати від учителів та інших спеціалістів інформацію про навчання та успішність 

дитини;  

• отримувати консультації перед залученням дитини до спеціальної програми навчання;  

• регулярно отримувати звіти про успіхи дитини впродовж навчального року;  

• отримувати консультації та надавати свідомий письмовий дозвіл на затвердження 

індивідуальної програми розвитку (ІПР) для дитини;  
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• оскаржувати рішення, які на думку батьків, не найкращим чином задовольнятимуть 

освітні потреби дитини та працювати з командою над пошуком кращих рішень. 

Для досягнення якнайкращого результату в навчанні, надзвичайно важливо налагодити 

процес обміну інформацією між членами цієї команди, адже від цього залежить створення умов 

для успішної інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в заклад освіти. 

Обмін такою інформацією дає змогу вчителям адаптувати освітнє середовище до потреб 

дитини.  

Це може бути:  

• інформація про стан здоров‘я дитини;  

• дані про успішні методи навчання, які застосовуються вдома;  

• інформація про зміни в сім‘ї (поповнення в родині, смерть родичів, розлучення, втрата 

роботи, загибель домашньої тваринки тощо), які можуть спричинити емоційну реакцію дитини;  

• повідомлення про минулий навчальний досвід вашої дитини;  

• інформація про визначені вами цілі для дитини, над досягненням яких ви працюєте 

вдома.  

Як спілкуватися?  

Чітка й постійна комунікація батьків та вчителів – ключ до успіху вашої дитини. Ви 

можете чути незрозумілі для вас терміни, такі як ІПР (індивідуальна програма розвитку), чи 

якісь інші слова. Завжди, коли вам щось незрозуміло, запитуйте. Для забезпечення ефективного 

спілкування всі учасники команди мають розуміти один одного.  
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практичний психолог КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» ЧОР 
 

ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ГУМОРУ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 


 Нова українська школа сьогодні потребує спеціалістів, які мають не лише достатній 

рівень освіти та набір професійних знань та навичок, а також інтелектуальні та комунікативні 

якості, що розвинені на високому рівні. Важливими є критичне мислення, творчість під час 

освітнього процесу та вирішення завдань. Пошук нових шляхів підвищення ефективності освіти 

стимулює й пошук нових педагогічних технологій, що дозволяють використовувати весь 

особовий потенціал учителя. Однією з таких технологій може стати використання гумору. 

 Відомо, що почуття гумору займає важливе місце в житті кожної людини, даючи ряд 

переваг у житті. Гумор, дотепність і сміх також представляють і особливу цінність у діяльності 

педагога. Почуття гумору фахівці ставлять в один ряд з іншими необхідними емоційними 

особливостями, що складають професійну компетентність педагога. Проте можливості гумору в 

педагогічній практиці вивчені ще не повною мірою. 

 Коли гумор займає в класі вагоме місце, бажання не пропускати заняття значно 

підвищується. Якщо діти очікують легкості та позитивного настрою, то вони менше 

відволікатимуться на уроці. Педагогам радять важкі теми подавати з гумором. Новітні 

дослідження запевняють: якщо в дитини в майбутньому буде вибір – пройти урок в інтернеті у 

формі гри з настановами штучного інтелекту або наживо поспілкуватися з веселим і дотепним 

учителем, вона обере останнє. 

 Почуття гумору педагога деякою мірою передається й учням. У них формується 

оптимістичне світосприйняття, що не може не сприяти створенню позитивної психологічної 

атмосфери в аудиторії. І навпаки, якщо жарт не викликає жодної реакції в слухачів, то це 

сигнал недоброзичливих відносин [5]. 

 Позитивний вплив гумору на освітній процес полягає у наступному: 

 Гумор знижує рівень стресу як в учнів, так і в учителя, створює атмосферу довіри в колективі. 

Дев‘ять наукових досліджень підтверджують позитивний зв‘язок між використанням гумору і 

довірою до викладача. 

 Гумор сприяє розвитку критичного мислення. 

 Гумор та його вдале застосування дає перевагу під час спілкування, а також дає можливість 

привернути до себе увагу (проте слід пам‘ятати, що як позитивну увагу, так і негативну). 

 Гумор привертає та утримує увагу учнів, тому що несподіваний гумор активізує зону мозку, яка 

відповідає за увагу, більше ніж решта інших видів занять у класі [2]. 

 Гумор покращує швидкість і тривалість запам‘ятовування матеріалу. Це довів під час наукового 

експерименту ще 25 років тому американський психолог Стенлі Шмідт [4].  

 Гумор підвищує готовність до ризику та виходу із зони комфорту. За даними вчених з 

американського Північно-Східного університету, більше словесних асоціацій (а це вимагає 

творчого мислення) згадують ті, хто переглядав перед тим комедії. Це порівняно з контрольними 

групами, які дивилися фільми жахів або наукові програми [2]. 

 Гумор поліпшує швидкість мислення. Під час експерименту одна група фахівців годину мала 

розказувати одне одному анекдоти, а інша – просто очікувала на початок роботи. Потім усім 

дали складне технічне завдання. Перша група впоралася значно швидше. 

 Розглянемо віхи розвитку почуття гумору, що припадають на шкільні роки. Умовно 

розподілимо їх на три етапи. 

https://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/using-humor-classroom
https://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/using-humor-classroom
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 Перший етап співпадає з початком навчання в школі і триває до 10 років (тобто, 7 – 

10 років). У цьому віці починають розуміти словесні жарти, комічні віршики, тобто сприймати 

вербальну інформацію і за допомогою уяви створювати картинки, які й відображають 

комічність. Добре розуміють жарти та анекдоти за формою схожі на казки. Наприклад, вовк – 

злий, лисиця – хитра, заєць – боягузливий, і т. д. Сміх може викликати нестандартну поведінку 

зазначених героїв, коли маленький перемагає великого, або дуже страшного, комарик – павука. 

Також у молодших школярів викликає сміх, якщо персонаж привласнює собі явно не властиві 

йому якості. Наприклад, заєць починає хвалитися своєю сміливістю та силою. Механізм 

смішного в цьому віці: протиріччя - розуміння. У випадку зі «сміливим» зайцем виникає 

протиріччя між образом маленької тваринки та його звичними якостями – слабкістю, 

боягузтвом, і якостями, які раптом приписуються – силою та відвагою. Виникає розуміння, що 

сила і відвага, може бути, швидше за все, у ведмедя, а зайцю це не властиво. Проте важливо 

пам‘ятати, що сміх з‘являється тоді, коли розуміння виникає швидко, якщо для цього потрібно 

тривалий час, то казка, анекдот не сприймаються смішними. Слід зазначити ще один вид сміху, 

властивий дітям 7-10 років. Це удаваний, наслідувальний сміх. Діти бачать, що дорослі, 

розповідаючи один одному анекдоти, сміються і радіють, це схвалювані усіма емоції. В силу 

віку зрозуміти сенс жарту складно, але якщо всі навколо сміються, то діти починають 

наслідувати і відтворюють сміх. Іноді, з'являється природна радість з двох причин. По-перше, 

дитина реагує не на сам анекдот, а на стан дорослих, які посміхаються, створюють атмосферу 

радості. По-друге, діти, часто, придумують свій сенс незрозумілих слів і фраз, які здаються 

комічними, що підтверджується реакцією дорослих, які, насправді сміються над іншим змістом 

анекдоту. 

 Другий етап  припадає на підлітковий вік – від 10 до 16 років. Він цікавий тим, що саме в 

цей період життя в дитини і з'являється «справжнє» почуття гумору, а сміх набуває 

індивідуальний характер. У цей час підліток не тільки повністю починає розуміти причини 

комічних ситуацій і анекдотів, але і починає сам генерувати жарти і кепкувати над іншими. З 

урахування того, що головним видом діяльності підлітка стає спілкування з однолітками, у цей 

період соціальна роль сміху особливо очевидна та важлива: сміх у підлітка це захисний 

механізм у випадках загрози психологічному благополуччю особистості, а також засіб 

згуртування малої групи. Також на цьому етапі сміх втілює підлітковий нонконформізм 

(приниження значущості авторитетів, норм, заборон), і засіб самоствердження і підвищення 

самооцінки. Ще одна важлива роль сміху в учнів підліткового віку полягає у тому, що він 

виступає засобом для приваблення та утримання уваги. 

 Третій період починається з 16-17 років, це вже період цілком «зрілого» почуття гумору, 

яке стає стійким. Учень має спектр тем, які викликають у нього відчуття комічного та спектр 

тем, які навпаки здаються непридатними для жартів. Він виявляється в умінні розуміти і 

створювати комічне через аналогії, метафори, асоціації. З'ясування суті контрасту, як механізму 

комічного, проявляється не тільки в здатності розуміти жарти, але і в здатності їх самостійно 

створювати через гру слів, словотворчість [6]. У гуморі  особистості починають з'являтися 

іронія, сатира і сарказм як прихований більш-менш категоричний протест проти поведінки 

інших людей. Можна вважати, що в кожної людини формується власне почуття гумору, у якому 

акцентується той чи інший вид сміху: від «невинних» жартів до жорсткого сарказму.  

 Як бачимо, під час навчання в школі, учень проходить кілька етапів у формуванні 

власного почуття гумору, а, отже учасники освітнього процесу повинні приділяти увагу даному 

аспекту. Значення має як використання гумору педагогами, психологами, так і заохочення 

використання гумору в навчальних групах. 

 Сміх як прийом педагогічної дії допомагає дотримуватися загальноприйнятих 

соціальних норм поведінки, дозволяє уникнути багатьох незручних ситуацій і обійти гострі 

кути в спілкуванні між учасниками освітнього процесу. 
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 Також сміх є засобом демократизації педагогічного спілкування на противагу 

авторитарним способам взаємодії. Що позитивно впливає на взаємовідносини між учителем та 

учнем, адже рівень довіри учня стає вищим, дитина може вільніше проявити ініціативу, не 

соромиться задавати питання. 

Наведемо приклади вдалого використання гумору під час освітнього процесу від Кліо 

Стернса (доктор філософії в педагогіці) та Еда Дункелблау (директор Інституту емоційно-

інтелектуального навчання) [4]. 

1. Неочікувані поєднання. Міксувати відео з класичними постановками творів 

літератури з сучасними мультиплікаційними жартівливими відео, математику з футболом. Буде 

позитивною смішна зустріч академічного світу зі світом, у якому живуть школярі. 

2. Спільна робота. На початку уроку зробити з учнями смішний колаж, плакат, 

написати спільний вірш – гарний поштовх до спільної творчості, а також налаштування на 

спільну роботу та позитивний настрій. 

3. Кумедний мультфільм або відео. Сьогодні в інтернет-просторі можна знайти 

дотичний матеріал до будь-якої теми уроку. 

4. Смішний плакат або кумедний мотиватор. Формує позитивне налаштування на 

роботу, а також сприятливий психологічний клімат у класі. Також можна використати листівки 

з різними емоціями дітей чи тварин під час оцінки роботи у групах. 

5. Смішний реквізит. Наприклад, у початковій школі можна провести день у капелюсі 

чарівника або день непарних шкарпеток.  

6. Спеціальне вітання. Для початкової школи можна розпочинати день з кумедних 

способів вітати одне одного, а для старших школярів – запропонувати представитися, склавши 

кілька рядків, що включатимуть ім‘я дитини (наприклад: «Мене звуть Катерина і я гарна як 

картина», «Мене звуть Іван я йду на таран»). 

7. Гра зі словами. Дотепний гумор у каламбурах сприяє збереженню в пам‘яті нових 

слів. Наприклад, на уроках з української мови можна зашифрувати звуки, які вивчають у розділі 

«Фонетика» в кумедні віршики. Вдало буде запропонуйте жарти, де задіяні різні значення слів.  

8. Журнал смішного. Можна записувати веселі речі, які відбуваються в класі. Школярі 

раз на тиждень заповнюють анкету з питанням: «Що сталося і чому це було смішно?». 

9.  Перерва на гумор. Мати час, коли учні можуть розповісти жарт, кумедну історію. 

Заздалегідь попросіть згадати щось смішне і пропонуйте охочим це зробити. Можна 

використати як міні-перерву між складними завданнями. 

10.  Поєднання гумору та філософії. Попросіть написати есе про кумедну ситуацію із 

життя та пофантазувати, до якого серйозного висновку можна дійти завдяки смішному. 

11.  Час для гри. Дайте дітям вікторину або навіть тест, де окрім правильних відповідей 

будуть чудернацькі. Учні використовують критичне мислення, щоб спробувати вирішити їх. 

12.  Веселі книги. Давайте завдання читати веселу літературу. Коли діти навчаються 

читати вголос, окрім звичних текстів, дайте прочитати кілька кумедних віршів. Серед 

української літератури можна знайти чимало кумедних книжок: твори Всеволода Нестайка, 

вірші Грицька Бойка, Галини Ткачук, Остапа Вишні. 

Гумор в освітньому процесі також використовується практичним психологами під час 

взаємодії з учнями,  які, виходячи зі своєї професійної інтуїції, винаходять технології, що 

допомагають їм досягати мети. 

Перший, найочевидніший, варіант застосування гумору пов'язаний з ідеєю емоційного 

приєднання до дитини й створення сприятливої емоційної атмосфери. З цією метою 

використовують жарти, які не обтяжені значним смисловим навантаженням. Метою таких 

жартів є зняття психологічної напруги. 

Другий варіант пов'язаний з особливою інтелектуальної переробкою інформації, що 

надходить від здобувача освіти, і тією, яку йому треба повідомити. У психологічній практиці 

широко використовуються такі методи як казкотерапія, психодрама, ігрова терапія тощо. У 
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випадках застосування вказаних методик зміст гумористичних фраз, комічних рис героїв має 

особливий сенс, який розуміється в контексті проблеми дитини, з якою вона і звернулася до 

психолога [6]. 

Третій варіант покликаний використовувати принцип позитивного мислення. Позитивне 

перефразування це переказ проблеми іншими словами (як правило, з гумором), який допомагає 

побачити найкращий варіант її вирішення, а також підвищити рівень оптимізму. 

У четвертому варіанті гумор використовується в якості зброї і виходить з принципу «чим 

гірше, тим краще». Проблема свідомо посилюється, «доводиться до абсурду», що допомагає 

змінити стан, близький до сліз, в стан, близький до сміху. Звичайно, людині, що потрапила в 

складну життєву ситуацію, «не до сміху». Проте комічне при певних умовах межує з трагічним, 

і на зміну сильних негативних емоцій приходять не менш сильні позитивні.  Це варіант відомої 

техніки В. Франкла, в основі якої лежить «парадоксальна інтенція» [6]. Він був переконаний, 

що використання гумору допомагає людині дистанціюватися від своїх проблем, побачити себе з 

боку, стати «вище», «над» проблемою, а значить, ставши сильніше і розумніше, знайти спосіб 

позбавлення від страждань.  

П'ятий варіант передбачає використання гумору для психодіагностики. Гумор у кожної 

людини проявляється по-різному, набуваючи рис стійких станів або акцентуації. Оригінальне, 

«нестандартне» почуття гумору може бути як ознакою хвороби, так і ознакою унікальності 

людини [3]. Завдання психолога – звернути увагу на особливості ставлення людини до гумору і 

вміло їх проінтерпретувати. 

 Проте, важливо пам‘ятати кілька правил у застосуванні гумору під час освітнього 

процесу: 

1. Слід сміятися разом з учнями але не над учнями. Приклад дорослого гумору повинен 

бути м‘яким, інтелігентним. У жодному разі не можна висміювати невдачі дитини та 

жартувати над слабкими сторонами дитини.  

2. Не перетворюйте навчання на суцільний жарт. Завжди можна знайти час для гумору, 

проте не можна перетворювати заняття на гумористичне шоу весь час. Інакше учні не 

сприйматимуть учителя та предмет серйозна, а сама цінність гумору – втратиться. 

Привчайте дітей, що є час для роботи та відпочинку. 

3. Не будьте клоуном. Дорослий повинен роз‘яснити, які жарти допустимі, а які – ні. А 

також тримати власні кордони. 

4. Сміх та жарти повинні бути щирими, якщо ви не можете віднайти комічного – не слід 

використовувати заготовлені фрази та жарти. Діти завжди відчувають нещирість. 

Аналізуючи вищезазначене, ми доходимо висновку, що гумор займає вагоме місце в 

освітньому процесі та може стати ключем до взаєморозуміння між дитиною та педагогом. 
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Позакласна робота 

Дьомкіна С. А., Вовк О. М. 

учителі української мови та літератури Ріпкинської гімназії імені Софії Русової Ріпкинської районної 

ради Чернігівської області 

 

СЦЕНАРІЙ СВЯТА  

«Багатогранність таланту Т. Шевченка» 
 

Вступ 

Ведучий 1.  

Щовесни, коли тануть сніги 

І на рясті засяє веселка, 

Повні сил і живої снаги 

Ми вшановуєм пам’ять Шевченка. 

 

Ведучий 2. Тарас Шевченко – велика й невмируща слава українського народу.  

Ведучий 1. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас, і щороку новим, 

неповторним.  

Ведучий 2. Як весна оновлює природу, так Тарасове слово оновлює наші душі. 

(Читці. «Летим. Дивлюся, аж світає», «За сонцем хмаронька пливе») 

Ведучий 1. Сьогодні ми зібралися в цій залі, щоб вшанувати Великого Кобзаря. 

Ведучий 2. Сьогодні ми зібралися, щоб глибше пізнати багатогранність його таланту. 

Ведучий 1. Уже для багатьох поколінь українців Шевченко означає так багато, що ми 

думаємо, ніби все про нього знаємо, а він – невичерпний, нескінченний.  

Ведучий 2. Тарас Шевченко прийшов у життя універсально обдарованою особистістю: 

поет, прозаїк, драматург, художник, майстер офорту і графіки, ілюстратор, мислитель, 

громадський діяч, педагог, співак, народний умілець. Він пробував себе ще й у скульптурі та 

різьбленні.   

Ведучий 1. Він умів робити ляльки-мотанки. Одного разу на весіллі у свого друга 

попросив у дівчат хустину і тут же на очах розгублених та здивованих дружок зробив із хустки 

мотанку.  

Ведучий 2. А в містечку Форт – Шевченко (в Казахстані) можна доторкнутися до 

виготовленої самим Тарасом лави із черепашнику.  

Ведучий 1. У 1861 році він склав та видав «Буквар» для недільних шкіл.  

 

Частина 1. Видатний художник 

Ведучий 2. Обдарований від природи, Шевченко рано відчув тягу до малювання. Талант 

художника проявився значно раніше, ніж талант поета.  

Ведучий 1. Ще змалку крейда й вуглина були для нього неабиякою радістю. Все ними 

малює: стіни, лави, стіл, малює в хаті й надворі, вдома і в гостях.  Якось прийшла сестра 

Катерина додому й не впізнала своєї хати: візерунками розмальовані стіни, долівка й навіть 

призьба. Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей.  

Інсценізація уривка 

Посеред сцени сидить хлопчик босий, у капелюсі і малює. До нього підходить дівчина 

Оксана. Сідає коло нього. 
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Оксана. Тарасику, чого зажурений? Не сумуй, адже кажуть, найкраще від усіх ти 

співаєш, найкраще від усіх ти читаєш, ще й кажуть, малюєш ти. (Бере малюнок). От 

виростеш і будеш малярем, еге ж? 

Тарас. Еге ж, малярем (усміхнувся). 

Оксана. І ти розмалюєш, Тарасе, нашу хату, еге ж? 

Тарас. Еге ж… а всі кажуть, що я ледащо і ні на що не здібний. Ні, я не ледащо, я буду 

таки малярем!  

Ведучий 2. Талант художника не дав загубитися хлопчині в кріпацькій безвісті, він вивів 

його в мистецьку еліту.  

Ведучий 1. Ранній малюнок, що дійшов до нас, відомий під назвою «Погруддя жінки». З 

цієї юнацької роботи й розпочалася творчість видатного художника.  

(Слайд) 

Ведучий 2. Дослідники творчості стверджують, що мистецька спадщина Тараса 

Шевченка складається з 1 200 робіт, з яких дійшло до нас близько 800. Серед них живописні 

полотна, ескізи, офорти, сепії, 150 портретів, 210 акварелей-пейзажів, які за рівнем 

досконалості стоять у ряду світових здобутків художньої культури.  

Ведучий 1. Уже за життя Шевченко мав заслужену славу портретиста. Вважалося за 

честь замовити в нього портрет. До вашої уваги портрети, виконані Шевченком. 

(Слайди з портретами) 

Ведучий 2. Відомі також автопортрети талановитого майстра пензля. Перший був 

написаний олійними фарбами. Він найдорожчий для Шевченка.  

(Слайд. Автопортрет) 

Ведучий 1. За час навчання в Петербурзькій Академії мистецтв Шевченка тричі 

нагороджують срібними, а потім золотою медалями за малюнки з натури й живописні твори. У 

Тараса було дві мрії: поїхати до казкової Італії, щоб ознайомитися із всесвітньо відомими 

шедеврами живопису, скульптури й архітектури. Та ця мрія не збулася, власних коштів у 

Шевченка не було. Друга – повернутися назавжди в Україну.  

Ведучий 2. Під час першої подорожі  в Україну 1843 року любов до рідного краю 

надихнула Тараса Григоровича на створення цілої серії картин під назвою «Живописна 

Україна», на яких відображено історичні місця, побут і природу України.  

Ведучий 1. «Я рисую тепер Україну», - пише він другові в одному з листів. У Петербурзі 

Шевченко на власні кошти видає альбом «Живописна Україна».  

(Слайд. «Живописна Україна») 

Ведучий 2. Шевченко робить ілюстрації до своїх власних творів. 

(Слайд, картина до однойменної поеми  «Катерина», «Циганка-ворожка») 

Ведучий 1. Тарас Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру, 

зображує краєвиди та селянські садиби. Він був одним із перших художників, які проклали 

реалістичний напрям у мистецтві.  

(Слайд. Картина «Селянська родина») 

Ведучий 2. Шевченко прекрасно володів усіма відомими тоді засобами графічного 

зображення, однотонного малюнка, виконаного переважно олівцем, пензлем, пером, вуглем або 

гравіруванням на дошці й відбитого на папері.    

(Слайд. «Батьківська хата») 

Ведучий 1. Ще в Академії мистецтв він опановує техніку гравюри, друкованим 

відбитком вирізьбленого малюнка. 

(Слайд. Портрет полководця Суворова) 

Ведучий 2. З особливою силою виявився талант поета в офорті, виді гравірування, при 

якому лінії малюнка роблять різцем або голкою на смоляному покритті металевої дошки і 

протравлюють кислотою, а також відбиток з такої дошки. Він один із перших у тогочасній 

Російській імперії – автор офортів на класичні та власні сюжети. Досяг високого ступеня 
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досконалості. На офортах «Дари в Чигирині», «Судня рада», «Старости» відображено історичні 

місця, побут і природа України. 

(Слайди) 

Ведучий 1. Під час перебування в Новопетровському укріпленні Шевченко виконав 

багато акварельних пейзажів. 

(Слайд) 

Ведучий 2. 1848 року Тарас Григорович узяв участь в Аральській експедиції. Учасники 

експедиції стали свідками пожежі в степу. Шевченко створив акварель «Пожежа в степу».  

(Слайд. «Пожежа в степу») 
Ведучий 1. В останні роки заслання Шевченко виконав значну кількість сепій, малюнків 

фарбою сіро-брунатного кольору.  Вони присвячені міфологічним, історичним, літературними 

темам і  свідчать про великі художні досягнення майстра.  

(Слайди. Сепії «Робінзон Крузо, «Казашка Катя»») 

Ведучий 2. До останніх хвилин життя Шевченко працював у своїй майстерні при 

Академії мистецтв. У ній він і помер.  

Ведучий 1. Як бачимо, талант художника Тараса Шевченка багатогранний. Його 

мистецька спадщина займає визначне місце в історії не тільки українського, а й світового 

мистецтва.  

Частина 2. Геніальний поет 

(Уривок із повісті Ольги Цибаньової «Євген Гребінка. Життя славетних») 

(Діалоги інсценізовані). 

Сцена 1 

Читець. Через кілька днів блідий, виснажений хворобою Тарас завітав до свого 

покровителя і друга. Він приніс книжки. Крім книжок у руках у нього був ще сувій паперів.  

- А то що? - запитав Гребінка.  

- Малюнки. Іванові несу… 

- Покажи мені.  

Читець. Шевченко віддав Гребінці сувій. Євген розгорнув папери на столі й став 

розглядати.  

- А це що таке? - Гребінка тримав у руках невеличкий клаптик синього паперу з 

обірваними краями. Прочитав уголос. (Читає) 

Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі,  

Горами хвилі підійма… 

- Що це, Тарасе? Де ти взяв ці вірші? 

- Сам написав, - відповів Шевченко, ніяково всміхаючись. 

- У тебе ще є? 

- Є… 

- Де вони? 

- Вдома. 

- Одягайся! Їдьмо! 

Читець. Гребінка наказав швиденько одягатися і їхати до Шевченка.  

Увійшли до кімнати. Тут усе, як і раніше: на столі папери, пензлі, на підлозі відра з 

фарбою. 

- Де вірші? 

- Тут, - Тарас витягнув з-під стола ящик, витрусив на стіл списані папірці. 
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Гребінка швидко зібрав усе до клаптика, сховав до бічної кишені. Вдома цілу ніч 

розбирав білі, зелені, рожеві аркуші.  Читав і перечитував написане. Йому допомагали Гудима й 

Мокрицький.   

- Євгене, ось ще чотири рядки про Дніпро. Куди їх? – спитав Єгор.  

- Сюди давай.  

- А тут про матір молодую, - Аполлон простягнув руку з аркушем.  

- Поклади окремо. 

- А про могилу серед степу? 

- Сюди.  

Читець. Нарешті роботу закінчено. На столі кілька акуратно складених купок. 

- Ціла збірка! І яка збірка! Хлопці, ви розумієте, що за скарб лежить отут перед вами? 

Нічого ви не розумієте! 

Читець. У Гребінчиній голові зародилась ідея: він вирішив надрукувати Тарасові вірші, 

щоб привернути увагу громадськості до поета-кріпака. Вранці Гребінка ще раз перечитав вірші. 

Відібрав найкращі, простягнув Аполлонові.  

- Покажи ці вірші Карлу Брюллову. Прочитай йому! Скажи, що ждати далі не можна. 

Треба рятувати Шевченка, бо загине в ньому не тільки художник, а й поет. 

- Обов‗язково переговорю з Великим Карлом сьогодні ж, - пообіцяв Мокрицький.   

Читець. Ця розмова відбулась 30 березня 1837 року. Мокрицький виконав свою 

обіцянку. Увечері він пішов до Брюллова.  

 

Сцена 2 

- А я вам зараз, Карле Павловичу, прочитаю вірш зовсім невідомого автора, - сказав 

Мокрицький.  

(Читає напівголосно ) 

 

Ой три шляхи широкії 

Докупи зійшлися. 

На чужину з України 

Брати розійшлися. 

Покинули стару матір, 

Той жінку покинув, 

А той сестру. А найменший –  

Молоду дівчину.  

 

Читець. Шевченкова поезія справила на Брюллова сильне враження.  

- Написати це може тільки той, хто знає людську душу, розуміє, що таке горе.  Зразу 

видно, що поет дуже талановитий. Хто ж він, цей український Гомер. 

- Тарас Шевченко.  

- Отой кріпак, що малює в класах Академії? Це ж справжній «алмаз у кожусі»… 

Ведучий 1. 1840 року сталася подія, що не лише близьким друзям, але й усьому світові 

засвідчила: народився Поет.  

Ведучий 2. За сприянням Євгена Гребінки в Петербурзі була видана перша  невелика за 

обсягом книжечка під назвою «Кобзар».  

Ведучий 1. Шевченкове слово нуртувало, не давало спокою, змушувало завмирати 

серце. Воно й сьогодні бентежить, хвилює наші душі.  

Ведучий 2. До вашої уваги віночок Кобзаревого слова. 

 

(Виходять читці, утворюють на сцені  півколо й по черзі читають вірші «І золотої, й 

дорогої», «І виріс я на чужині», «Якби ви знали, паничі»). 

 

Частина 3. «Знать од Бога і голос той, і ті слова…» 

Ведучий 1. Мабуть, не знайдеться жодного українця, який би не любив співати. Співав і 

наш Великий Тарас протягом усього свого життя. У народній пісні він знаходив розраду й 
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відчував втіху й задоволення. У вірші «А.О. Козачковському» поет згадує своє сирітське 

дитинство: 

Там собі у бур’яні, 

Щоб не почув хто, не побачив, 

Виспівую та плачу. 

Ведучий 2. Палку любов до народної пісні прищепили йому мати, яка співала колискові, 

з вуст діда лунали чумацькі пісні, сестра Катерина наспівувала ліричні. Шевченко міг слухати 

пісні годинами в якомусь молитовному настрої. Спів для нього був органічною потребою. «Під 

час зустрічі зі своїми друзями, - згадує літературознавець М. К. Чалий, - завжди був в ударі: 

жартував, говорив компліменти і співав». Улюбленими його піснями були «Сірі гуси», 

«Зіронька», «Тяжко – важко в світі жити», «Ой на горі жито», «Зацвіла в долині червона 

калина» та інші.  

(Звучить одна з пісень у виконанні учнів) 

Ведучий 1. «Шевченко мав прегарний драматичний тенор. Слухаючи його пісні, 

присутні плакали, а сам Шевченко, особливо, коли співав «Тяжко – важко в світі жити», просто 

ридав», - згадує Лазаревський. Цікаві спогади П. Куліша: «На моєму весіллі став співати, 

позакладавши назад руки, почав ходити по залі, мов у гаю, і заспівав «Ой зійди, зійди, зіронько 

вечірняя». Як же почули його співання, ущухли всі так, наче зостався він один». Такого співу не 

чув я ні в Україні, ні по столицях. Порвалися разом усі розмови між старими й молодими. 

Посходились із усіх світлиць гості до зали, мов до якої церкви. Пісню за піснею співав наш 

соловейко, справді, мов  у «темному лузі серед червоної калини».  

(Звучить пісня «Зійди, зійди, зіронько».  

Ведучий 2. Шевченко не міг жити без пісні. Співав, ховаючись від дяка, співав у 

панському передпокої, порушуючи наказ пана, співав, коли його заарештували. Повернувшись 

із заслання, поет знову зворушив друзів своїм співом.  

(Вірш Ліни Костенко «Кобзар співав в пустелі Кос – Аралу») 

Ведучий 1. Співаючи, Шевченко не раз пускався у швидкий танок, який зігрівав зболілу 

поетову душу. А вже вночі з‘являлися на папері безсмертні рядки поезій.  

Ведучий 2. А ще любив слухати поет, як співають у супроводі ліри, кобзи, бандури. 

( Звучить мелодія пісні «Чом, чом?» у виконанні учениці - бандуристки ) 

Ведучий 1.Тарас Шевченко – наймузикальніший поет у світовій літературі. Доказом 

цього є дивовижний факт: більшість поетичних творів дістали друге, музичне життя.  На тексти 

віршів «Кобзаря» композитори світу створили близько 500 творів.  

Ведучий 2. Першим є солоспів «Сирота» («Нащо мені чорні брови», Маркевич, 1847 р.), 

перша опера «Катерина» (Микола Аркас, 1891), перший балет «Лілея»  

(К. Данькович,1939). Лише один Микола Лисенко написав музику більше ніж до ста 

поезій. Композитор Людкевич писав: «Коли б не поезія Шевченка, я, мабуть, взагалі не став би 

композитором». Найпопулярнішими стали пісні на слова Великого Кобзаря «Думи мої, думи», 

«По діброві вітер виє», «Садок вишневий коло хати», «Реве та стогне Дніпр широкий» . 

Ведучий 1. Ми, українці, йшли, йдемо й будемо йти до нього, нашого Кобзаря, з 

нев‘янучою любов‘ю, пошаною та вдячністю. Як доказ цього – пісня на слова Шевченкового 

«Заповіту» у виконанні сучасного гурту. 

(Звучить пісня ) 
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Юрченко І. М., 

учитель зарубіжної літератури Бобровицький ЗЗСО І – ІІІ ступенів № 2, директор школи 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ САЛОН  «ПОЕТИ РІДНОГО КРАЮ»  
 

Тема. «І рости, і діяти нам треба» 

Мета: ознайомити здобувачів освіти із творчістю поетеси Бобровиччини Світлани Скрипки; 

поглибити сприйняття краси українського слова; розширити знання вихованців української 

поезії; виховувати любов до мистецтва 

Обладнання: збірка віршів і прози «Слав‘янська земле»; макет яблуньки; колаж «Природа 

Бобровиччини» 

                                      

Ведуча 1.                                           
В чарівному Чернігівському краї 

Є чудо-місто, що Бобровицею зветься, 

А через нього до Дніпра 

Бистриця річка протікає,  

Між хатами і вулицями в‘ється, 

В нас дуже зелено, так гарно-гарно, 

і в цій красі таланти процвітають, 

на всю Украйну наше місто прославляють. 

Ведуча 2. 

Сьогодні, дорогі гості, до нашого закладу завітала чарівна жінка, чудовий знавець 

художнього слова, пристрасна шанувальниця рідної мови, авторка збірки віршів і прози 

«Слав‘янська земле» Світлана Валентинівна Скрипка.   

1-а дівчинка:    Подія незвичайна нас зібрала:  

                            До школи поетеса завітала.  

                            Прекрасна жінка, мати, трудівниця,  

                            В минулому – чудова учениця.  

2-а дівчинка:    В її віршах - веселка кольорова,  

                            Сокирки в полі, тиша вечорова....  

                            Яскраві чорнобривці під дощем...  

                            У хаті пахне зіллям й чебрецем.  

3-а дівчинка:    Пекучий сум, непрохана сльозина..  

                            І та, що в рідний край веде стежина,  

                            Тремтливий спогад про п'янке кохання,  

                            Душі палкої ніжні поривання.  

4-а дівчинка:    Ріка життя несе дитинства човен,  

                            Він повен мрій, натхнення повен,  

                            А Щастя впевнено трима весло, 

                           і на душі так весело і чисто… 

                           Прямує човен у Бобровицькеє місто...  

Ведуча 1. Слухаючи  поезію Світлани Скрипки, неможливо приховати захоплення красою і 

вишуканістю поетичного вислову. Вона шукає нові теми, проблеми, барви, тони й напівтони 

для своєї творчої палітри. 

Ведуча 2. Справді, до чого б не зверталася поетеса у своїх поезіях, все оживає і 

проявляється  несподіваними гранями. Увесь світ Світлана Валентинівна пропускає через себе. 

Це дуже важливе і складне завдання в боротьбі за цілісність людської душі. 
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Ведуча 1. І сьогодні ми всі зібралися в «Літературному салоні» на тему «І рости, і діяти нам 

треба», щоб ближче познайомитися з поетесою, послухати її вірші, поділитися думками про 

поезію, а також своїми враженнями. Тож нехай перепусткою нашою на цю зустріч будуть 

відкриті душі і серця. 

Ведуча 2. Презентуємо живе слово збірки. 

Читець 1.  «Україні» 

О, Україно мила, 

Стоголоса, стоозерна, стокрила, 

Мовою, родом сильна, 

Вірю, пребудеш вільна. 

Понад тобою квітне 

Сад із розлогими вітами, 

Земля пахуча, розкішна 

Нас врожаями втішить. 

Поруч стежина рідна 

Одарує незбагненним світлом, 

Росами, квітами, ніжністю, 

Ранковою свіжою вільгістю, 

Стеблами, зеленню, просинню… 

Миру для світу просимо. 

Як від біди захиститись, 

Аби в щасті зростали діти? 

 

Ведуча 1.  Про рідну Бобровиччину пише наша гостя: про  рідний край, батьківську хату  і 

береги  річки дитинства, про росяні стежини, якими бігала, коли була малою, і криницю, з якої 

пила цілющу, найсмачнішу у світі воду. Про  рідні дорогі обличчя, які  виринають у пам'яті  і 

кличуть до себе у снах.  

Читець 2. «Бобровиці» 
Місто – маленька річка, 

Біля обеліска – квіти, голуби 

І дотик вічності. 

Над садками квітень 

Сонце розлив, 

Над Бобровицею 

Вітер голубий. 

В ніжних липах – 

Тихий шепіт горлиці, 

До Бобровиці 

Світ весняний горнеться. 

Бобровичани наші невтомні, 

У нас квітка щастя –  

Цвіт картоплі, 

Бобровичани наші щирі, 

Творці молока, цукру, миру 

І щедрого колосу. 

Поцілувати б ваші долоні 

І низенько за працю 

Вклонитись 

Та прихилитись 

До сестриці-вербиці. 

Бобровиця, 

Місто бобрів і добра, 

Ти майбутнього 

Щедра колиска. 

Сто вітрів, сім доріг, 

Квітка сонечка на обеліску.. 

О, Бобровице, 

Хто б тебе не беріг, 

Із тобою далекі і близькі.

(пісня «Бобровиця») 

Ведуча 2. Ми живемо в прекрасному світі, який кожного дня чарує нас своєю красою: чи 

пролітають сніжинки, чи падають на долоньки крапельки дощу, чи тримаємо в руках польову 

ромашку, чи спостерігаємо за танцем осіннього листя – завжди милуємося, думаємо, що знаємо, 

який буде завтрашній день, але ніколи з точністю не можемо вгадати. Бо ж природа – це казка, а 

розуміє, бачить і читає Світлана Валентинівна її серцем.  

(танок) 

Читець 3. «Відмолоджується трава» 
Відмолоджується трава,  

Все пробуджується, ожива, 

Свіжістю, медом пахне повітря, 

На всі кілометри 

Радість світла, 

Сонце розлите 

У всіх шибках, 

Ранковою вільгістю вітер пропах, 

Весну стрічають 

Розбуджені віти, 

Світ прибирається,  

Зелено квітне. 
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Читець 4. «Над містом не вечір»  
Над містом не вечір - 

Таїна нерозкрита: 

То просто квітують 

Бобровицькі липи. 

У кожного деревця 

Своя музика й пісня, 

Працюють, стараються 

Бджоли-хористи. 

Сонячні гілки – струни медовії. 

Святого літечка щедрі обнови. 

І знов на душі просторо і чисто – 

Відмолюють липи 

Все недобре зі світу. 

Читець 5. «Канікули, канікули». 

Канікули, канікули… 

Як вільно, легко дишеться, 

Повітря, мов нектар, 

А діти враз повищали – 

На личеньках – загар. 

Канікули, канікули, 

Щасливая пора, 

Як солов‘ їно, радісно 

Щебече дітвора. 

Читець 6. «А осінь ворожить»  
А осінь ворожить, 

Тепла просить, 

Вітрів проводжає, 

Кожним листочком своїм 

Промовляє: 

- Добридень вам, люди, 

Зроблю вам красивими будні 

Встелю вашу 

Землю золотом, 

Сміятимусь сонячно, молодо 

Квітками, хмаринами, росами, 

Безмежною, вічною просинню, 

Хай буде просторо й радісно 

Бабиним літом бавитись. 

Читець 7. «А над нашим містом» 
А над нашим містом 

Розкинула свої шатра 

Княгиня-зима. 

Пишна, урочиста. 

Засніжено-ніжна. 

Зарожевіла рум‘янцями 

Опалого кленового листя, 

Забіліла сніжинками-блискітками, 

Спалахнула сонячними бризками, 

Одяглась у холодні ризи, 

Багата, красива, 

Сказано-княгиня 

Ось тепер у нас буде 

По-княжому зимно. 

А рано ще, ой, рано. 

Ведуча 1. Так щиро, зворушливо й трепетно-ніжно про рідне місто може писати лише той, 

хто його по-справжньому любить, для кого воно — невід'ємна частина життя і власне «я». 

Ведуча 2. Світлана Валентинівна щиро закохана не тільки в красу рідного краю, у природні 

витоки щедрої української землі, а й у навколишнє життя, у людей, які її оточували. Свідченням 

цього є її поезії. 

Читець 8. «Любові Хіміч» 

Люба, Любонька, Любаша, 

Найдорожча гордість наша, 

Добра, сонячна, чутлива, 

Радісна, душевна, мила, 

З тобою здійснюється неможливе. 

Скільки тебе знаю - 

Все когось рятуєш, 

Не тільки вакциною-ласкою, 

Лікуєш, лікуєш, лікуєш. 

Найвищу у світі посаду маєш – 

рак відвертаєш. 

Знайшли з колегами вакцину – 

Великий вклад у медицину. 

Бо в мого друга море любові 

До життя, людей, Бога. 

В світі існує 

Вічний закон: 

Війни, нещастя, зло 

Перемагає любов. 

Ведуча 1. Уїльям Джеймс сказав: «Ми прийшли в цей світ, щоб допомагати один одному в 

нашій подорожі по життю». 
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Світлана Скрипка вірить і має намір своїми поезіями та прозою вселити людям віру в те, що 

на світі існує прекрасне, треба його бачити, розуміти і берегти. 

Читець 8. Інсценізація «Дивитись по-хорошому на світ» 

Яблунька вгиналась від рясної, молодої сили плодів. 

- Яке щедре деревце, - радісно подивувалась одна жіночка. 

А через хвилину стежкою пройшла інша: 

- Скільки від цієї яблуні сміття… 

Після зливи на стежках, траві ясні зблиски крапель, наче маленькі сонця. І все ж знайшовся 

хтось, покривдив сміливу красу природи: 

- Скільки після цього дощу грязюки… 

Два погляди на сутнє – злий і добрий. І все ж, як би там не було, вважаю – треба дивитися 

по-хорошому на світ, то й зникне в людях зло на сотні, тисячі років. 

Читець 9. «Скільки треба людині»   

Скільки треба  

людині для радості… 

Трішки білого снігу, 

Трішки дитячого сміху, 

Знати, що завтра буде хліб 

На столі, 

Вірити, що мир 

не покине землі. 

Ведуча 2. Землею сонячною і хлібною, краєм білої акації та пишних бузків називають наш 

чарівний куточок України. Тихий плин Бистриці, ніжний шелест кучерявих верб бринять 

срібною струною. 

Ведуча 1. Кожного, хто загостить сюди, Бобровиччина, наче дівчина-красуня у веселково 

гаптованій сорочці, зустріне добром і ласкою. І поведе в глибину віків, у правічно слов'янську 

землю... 

(Музика  Зінаїди Гузій, слова Світлани Скрипки «Слов’янська земле») 

 

Слов‘янська земле, 

Ніжна і свята, 

В тобі бентежність 

Весняного шуму, 

Дозволь схилитись 

До твого чола 

І мовчки 

Розділить одвічні думи. 

Тоді в душі 

Прадавнє оживе: 

Посіять хліб, 

Зібрати стиглий колос. 

Коло твого 

Слов‘янського тепла 

Добром і ніжністю 

І я наповнюсь. 

Дозволь схилитись  

До твого чола, 

Слов‘янська земле, 

Щедра, наче мати. 

Дозволь на полі 

Поміж тихих трав 

Малою гілкою  

В тобі зростати. 

Ведуча 2. Світлано Валентинівно, ми з захопленням познайомились із Вашими творами. 

Вони вчать нас любити рідну Україну, нашу мову колискову, наш рід від діда і прадіда, земну 

красу в різні пори року, дивитись по-хорошому на світ. 

Учениця.  

Наш Чернігівський рідненький край, 

Бобровиччино, земле рідна 

Земле сонячна і хлібна… 

Ти як матір – найрідніша, 

Наша отча сторона… 

Ніде так не пахне акація біла, 

Ніде так не квітнуть пишні бузки… 

Найкращі люди у нас на Чернігівщині 

Таланти вирують на нашій землі! 

 

(пісня) 
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СТОРІНКА МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

 

Що таке медіа?  
 

Медіа (англ. Media – засоби, способи) — це канали та 

інструменти, які використовують для зберігання та передавання 

інформації або даних (традиційні (друковані, телебачення) та цифрові 

(інтернет, мобільні)). 

Медіаграмотність – рівень медіакультури щодо вміння 

користуватися інформаційно-комунікаційною технікою, спілкуватися 

за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати й критично тлумачити 

інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто 

розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами. 

 

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа (Mass media): 

 преса (газети, журнали, книги); 

 радіо; 

 телебачення; 

 інтернет; 

 кінематограф; 

 звукозаписи та відеозаписи;  

 відео текст; 

 телетекст; 

 рекламні щити та панелі;  

 домашні відеоцентри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрахуйте, скільки 

часу щоденно ви 

витрачаєте в 

інформаційному 

просторі? 

 

 

 

 

 

 

Дослідники підрахували, як багато часу люди проводять онлайн на ПК і смартфонах. 

Виявилося, що за рік накопичується значна кількість навіть не днів, а місяців. 

Сьогодні в Україні, за даними дослідження Factum Group, 71% громадян регулярно 

користуються інтернетом, а у віковій групі до 35 років цей відсоток перевищує 96%. 


МОЄ  

МЕДІАПОЛЕ 

Соціальні медіа: 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

інше 

Радіо: 

Новини 

Авторські передачі 

Музика  

інше 

Друковані медіа: 

Новини 

Професійні чи наукові 

Книги  

Хобі 

інше 

Інтернет (вебсайти): 

Новини 

Довідкова інформація 

Навчальні та 
саморозвиток 

Форуми 

інше 

Телебачення: 

Новини 

Музика 

Політика 

Спорт 

інше 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Дивовижні Статистики в Інтернеті та соціальних медіа в 2020 році 

 

Використання Інтернету є найпоширенішим у Північній Америці, а також у Північній та 

Західній Європі, де рівень поширення становить більше 90%, а в Центральній та Східній 

Африці залишається низьким, менше 20%. 

Люди в Таїланді проводять більше часу в Інтернеті за день, аніж будь-де у світі – у 

середньому 9 годин 38 хвилин онлайн кожен день, а середній американець витрачає набагато 

менше часу – 6 годин 30 хвилин. 

Коли мова йде про браузери, то Chrome випереджає всі інші. 

90,61% користувачів вибирають Google як пошукову систему за вибором, недарма фраза 

―загуглити‖ стала настільки знаменитою. 

Facebook все ще є найпопулярнішою платформою соціальних мереж, адже більше 

1 мільярда людей активно використовують цю соціальну мережу. 

Чим більш освічена людина, тим більше вона схильна використовувати соціальні медіа. 

Хоча для цього немає очевидних причин, це може бути пов‘язано з тим, що більш освічені 

люди працюють з комп‘ютерами, мережею або маркетингом. Люди, що мають диплом коледжу 

використовують соціальні мережі в середньому на 10% більше, ніж ті, хто має нижчу освіту, та 

на 20% більше, ніж ті, хто має свідоцтво про закінчення середньої школи або подібних закладів. 

Настільні пристрої частіше використовуються протягом дня з 10 до 17, коли працівники 

знаходяться в їхніх кабінах або офісах, тоді як мобільні пристрої користуються більшою 

популярністю, коли люди знаходяться поза домом, особливо після 20 години. 

59% людей, як і раніше, вважають за краще читати новини в Інтернеті, а не слухати або 

дивитися. Найпоширеніші способи спілкування людей із новинами в соціальних мережах – це 

ті, що вимагають найменших зусиль, наприклад, натискання посилань (60%) або ―вподобання‖ 

(58%). Показники знижуються для більш трудомістких варіантів, таких як публікація новин 

(36%) або обговорення поточних подій (31%). (За даними https://uk.wizcase.com/blog) 

 

Матеріал підготувала Ємець О.О., методист 

відділу інформаційної та видавничої діяльності 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 
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