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Питання управлінської діяльності в закладах  
загальної середньої освіти 

 

Єрмак Н.В.,  

завідувач відділу (2002-2015 рр.), методист відділу керівних кадрів 

та координації діяльності методичних кабінетів (центрів) 

Чернігівського ОІППО імені К. Д.Ушинського 
 

 

ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 
 

 

Ключовою особою в закладі загальної середньої освіти є її директор. 

Забезпечення закладів освіти компетентними керівниками – важлива 

умова реформування освітньої галузі, розбудови Нової української школи. Чернігівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені  К. Д. Ушинського та місцеві 

органи управління освіти в тісній співпраці створюють освітнє середовище регіону, яке 

сприяє професійному росту директорів шкіл, розвитку їх творчого потенціалу з управлінської 

діяльності, формуванню інноваційного мислення. 

Цей напрям роботи інституту завжди був одним із найважливіших. Тому в інституті 

створено окремий структурний підрозділ, що займається організацією методичної роботи з 

керівними кадрами. Свій трудовий шлях я починала в 1993 році методистом лабораторії 

управління освітою і нових педагогічних технологій. Упродовж років назва цього 

структурного підрозділу кілька разів мінялася − «Лабораторія управління освітою», «Кабінет 

управління освітою та координації методичної роботи», «Кабінет управління освітою», 

«Кабінет управління та керівних кадрів освіти», «Відділ управління та керівних кадрів 

освіти», «Відділ керівних кадрів та розвитку освіти». Нині цей структурний підрозділ 

називається «Відділ керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів 

(центрів)». Проте, яку б назву цей структурний підрозділ не мав, його працівники завжди 

організовували цілеспрямовану й системну роботу з підвищення професійної компетентності 

керівників закладів загальної середньої освіти, формування їх інноваційної культури.  

Нині, в умовах реформування освітньої галузі працюємо над реалізацією науково-

методичної 

проблеми 

«Підвищення 

професійної 

компетентності, 

формування 

інноваційної 

культури 

керівників 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

в умовах 

розбудови Нової 

української школи».  
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В основу її організації покладено кваліфікаційні вимоги до директора 

загальноосвітнього навчального закладу, визначено сукупність знань та вмінь, якими він 

повинен володіти для успішного управління. Уже розроблено проєкт Державного стандарту за 

професією «Керівник закладу загальної середньої освіти» відповідно до якого буде 

забезпечуватися підвищення професійної 

компетентності керівників закладів освіти.  

Упродовж 27 років роботи в 

інституті проводилися дослідження 

значимих якостей, якими має володіти 

особистість, щоб стати успішним 

керівником, пошуки оптимальних форм 

роботи з директорами освітніх закладів з 

метою підготовки їх як 

висококваліфікованих керівників, 

здатних забезпечити ефективне 

управління в закладі освіти, реалізацію 

завдань реформаційних процесів, що 

визначаються Урядом та Міністерством 

освіти і науки України.  

Система методичної роботи з керівними кадрами спрямовувалася на виконання таких 

завдань: 

 створення умов для безперервного навчання керівників щодо специфіки 

управління й організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти; 

 розвиток інноваційної культури директорів закладів загальної середньої освіти 

шляхом пропаганди, упровадження інноваційних технологій та перспективного 

педагогічного досвіду з управлінської діяльності; 

 формування потреби в керівників закладів загальної середньої освіти потреби в 

постійному самовдосконаленні рівня компетентності з управлінської діяльності; 

 надання методичної допомоги директорам закладів загальної середньої освіти, 

працівникам органів управління освітою, проведення групових та індивідуальних 

консультацій з питань освітнього менеджменту; 

 вивчення перспективного педагогічного досвіду з упровадження ефективних 

технологій освітнього менеджменту в діяльність закладу загальної середньої освіти як 

важливого чинника його розвитку;  

 поширення серед керівників закладів загальної середньої освіти перспективного 

педагогічного досвіду з управлінської діяльності, схваленого науково-методичною радою 

інституту; 

 підготовка друкованих матеріалів 

на допомогу керівникам закладів загальної 

середньої освіти. 

В умовах стрімкого розвитку 

інформаційного суспільства, масового 

поширення інформаційно-комунікаційних 

технологій в житті кожної людини, однією із 

складових професійної компетентності 

керівника освітнього закладу стало 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, інтерактивних та мультимедійних 

засобів в управлінні закладом загальної середньої 
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освіти, у організації освітнього процесу. Тому, враховуючи вимоги часу, багато зусиль 

спрямовувалося на реалізацію завдання – опанування директором школи даних технологій, 

уміння створити сайт закладу освіти чи персональний блог як можливості для презентації 

власної діяльності, діяльності педагогічного колективу, спілкування з колегами, поширення 

здобутків з актуальних проблем управління закладом.  

У будь-які часи завданням директора школи була організація освітнього процесу на 

високому рівні, забезпечення школярів якісною освітою. Тому, кожен директор школи 

повинен оволодіти мистецтвом управляти закладом освіти на високому рівні, забезпечивши 

якість освіти в закладі, яким він керує.  

Мистецтво управління – це менеджмент. Отже, директори області почали опановувати 

основи освітнього менеджменту на курсах підвищення кваліфікації, під час проведення 

семінарів, засідань творчих груп, участі у виставках різного рівня тощо. Дієвою формою 

методичної роботи з керівними кадрами стала опорна школа з управлінської діяльності. У 

кожному районі (місті) було визначено опорний заклад з управлінської діяльності як 

«взірцевий навчальний заклад, що має сучасну навчально-матеріальну базу, 

висококваліфікований творчий колектив, успішно розв’язує завдання, поставлені перед 

сучасною освітою, апробує та впроваджує інноваційні технології, досягає високої 

результативності». Опорні заклади з управлінської діяльності стали своєрідним центром 

організації методичної роботи з керівними кадрами. Це були найкращі заклади освіти, які 

очолювали підготовлені, висококваліфіковані директори. У закладі, що отримав статус 

опорного, можна було отримати необхідну консультацію, поспілкуватися з колегою-

наставником, переглянути документацію з управлінської діяльності, відвідати показові уроки, 

позакласні заходи, де реалізуються сучасні освітні технології тощо. 

Система роботи з керівними кадрами також включала роботу з новопризначеними 

директорами та резервом керівних кадрів. Підготовці майбутніх директорів приділялася 

велика увага. 

Упродовж тривалого 

часу працювала 

Обласна школа 

резерву керівних 

кадрів. До її складу 

зараховували 

вчителів-лідерів, 

заступників 

директорів шкіл. 

Особи, які пройшли 

відповідне навчання, 

були цілком 

підготовлені до 

управління закладом 

освіти. На час 

відпустки директора 

школи, ця людина 

забезпечувала управлінський процес. Як правило, на посаду директора школи призначали 

осіб, які пройшли відповідну підготовку в Школі резерву.  

Соціально-економічні процеси в країні, у області стали причиною зміни в мережі 

освітніх закладів. Враховуючи специфіку Чернігівщини – сільськогосподарська область, 

велика за площею і з низькою густотою населення – кількість шкіл щорічно зменшувалася та 

знижувався їх ступінь. Виникла потреба у створенні освітніх округів та опорних шкіл у них.  

У 2004 році відбувалася апробація Примірного положення про освітній округ у 

Ріпкинському районі. На той час у кожному районі (місті) відділами (управліннями) освіти 
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було виділено по 3-6 опорних закладів. Сьогодні статус опорного закладу надається 

засновником. Це, як правило, той заклад освіти, де створено всі умови для забезпечення 

здобувачів освіти саме якісною освітою, оскільки відповідно до чинного положення − це 

заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення 

здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до цього закладу і у зворотному 

напрямку, а також забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на 

належному рівні здобуття початкової та базової середньої освіти.  

В умовах децентралізації, стрімкої динаміки закладів загальної середньої освіти в бік 

зменшення кількість опорних закладів змінилася з 121 у 2012 році до 45 у 2020 році. Частина 

закладів загальної середньої освіти стала філіями − територіально відокремленими 

структурними підрозділами закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на 

підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти. На 

сьогоднішній день 22 заклади загальної середньої освіти області мають такий статус. 

На виконання рішення Колегії Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації від 15.12.2016 (протокол № 6, п. 3.1), наказу Управління освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації від 27.12.2016 № 476, «Про виконання рішення Колегії 

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації з питання «Про забезпечення 

доступності та якості освітніх послуг в умовах малокомплектної школи», наказу 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського від 11.01.2017 № 02 «Про виконання рішення 

Колегії Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації» та з метою підвищення 

професійної компетентності керівників малокомплектних навчальних закладів було 

організовано роботу обласного постійно діючого семінару-практикуму для директорів 

малокомплектних шкіл згідно з затвердженою тематикою. 

Упродовж 2017 року проведено п’ять засідань з основних питань щодо удосконалення 

управління навчально-виховним процесом для 27 керівників малокомплектних навчальних 

закладів з усіх районів області та Деснянської, Кіптівської, Макіївської, Парафіївської 

об’єднаних територіальних громад. Кожне заняття – це поєднання теоретичної складової з 

практичною.  

Учасники семінару-практикуму мали змогу поспілкуватися з Соронович О.Ю., 

заступником начальника Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації – 

начальником відділу загальної середньої та корекційної освіти; Заліським А.А., ректором 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського, кандидатом філософських наук, доцентом; Лисенко І.В., проректором 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидатом педагогічних наук, доцентом; Усік 

І.А., завідувачем відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів 

(центрів), Меркуловим Д.С., юристом Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського та 

іншими працівниками інституту.  

Актуальні питання організації фінансово-господарської діяльності в малокомплектній 

школі розкрила Ботяй Ю.В., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Чернігівської райдержадміністрації.  

Практичну складову наповнили змістом із власного досвіду роботи щодо реалізації 

управлінських функцій для забезпечення доступності та якості освітніх послуг в умовах 

закладу освіти сільського регіону Шолох Н.Т., директор Жавинської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Чернігівської районної ради, Позняк Т.А., директор Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Ріпкинського району, Павловська Н.В., директор Лісконогівської ЗОШ І-ІІ ступенів Новгород-

Сіверської районної ради, Сергієнко Н.О., заступник директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу «Седнівський навчально-виховний комплекс» Чернігівської райради.  

Ефективною формою методичної роботи з керівними кадрами стали авторська творча 

майстерня і творча група. Авторська творча майстерня – добровільне об’єднання педагогів із 

високою творчою активністю, діяльність якого передбачає систематизацію та популяризацію 
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педагогічного досвіду, розв’язання актуальних освітніх проблем та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Авторську творчу майстерню з проблеми «Створення 

інноваційного освітнього простору як форма його розвитку» було організовано на базі 

Бобровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. До її складу ввійшли досвідчені, 

творчі директори загальноосвітніх шкіл Бобровицького району.  

Метою її діяльності стало удосконалення професійної та науково-методичної 

підготовки керівників шкіл, прискорення процесу впровадження наукових розробок, ідей 

перспективного педагогічного досвіду в практику загальноосвітнього навчального закладу, 

забезпечення якісної освіти через активне впровадження інноваційного управління, 

збагачення творчого потенціалу членів авторської творчої майстерні. 

Члени авторської творчої майстерні вирішували такі завдання:  

- моделювання та апробація авторської моделі упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську діяльність директора навчального закладу; 

- створення сприятливих умов для дослідження та пошуку власних оригінальних 

підходів до вирішення проблем інноваційного розвитку освіти; 

- удосконалення змісту, форм й методів управлінської діяльності директора школи 

завдяки створенню і впровадженню авторських технологій; 

- підвищення рівня управлінської компетентності керівників шкіл; 

- забезпечення науково-методичного та інформаційно-технологічного супроводу 

занять авторської творчої майстерні. 

Підсумком роботи авторської творчої майстерні були методичні рекомендації 

«Створення інноваційного освітнього простору в закладі загальної середньої освіти як форма 

його розвитку».  

З метою професійного розвитку директорів загальноосвітніх шкіл, упровадження нових 

освітніх технологій у практичну діяльність навчальних закладів керівники залучаються до 

роботи у творчих групах. Упродовж 2015-2017 рр. працювала творча група з проблеми 

«Інноваційна діяльність в умовах сільської школи».  

На виконання рішення Колегії Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації від 24 грудня 2019 року з питання «Створення опорних шкіл − 

пріоритетний напрям у підвищенні рівня якості освіти» на період 2020-2023 рр. організовано 

роботу творчої групи директорів опорних закладів загальної середньої освіти з проблеми 

«Інноваційна культура опорного закладу загальної середньої освіти». Уже проведено перше 

засідання в онлайн-форматі з теми «Інноваційно-розвивальне середовище опорного закладу 

загальної середньої освіти», на якому презентовано систему роботи комунального закладу 

Михайло-Коцюбинської гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського 

району Чернігівської області. 

Нині методистами відділу проводиться цілеспрямована робота з директорами опорних 

закладів загальної середньої освіти з управлінської діяльності та директорами опорних 

закладів загальної середньої освіти, що визначені засновником як центри надання якісних 

освітніх послуг. 

Пріоритетною формою методичної роботи з керівними кадрами є семінари-

практикуми. Проте, в умовах пандемії набуло поширення онлайн-спілкування в 

дистанційному режимі (вебінари, навчання з підвищення кваліфікації).   

Так, 3 березня 2020 року в Чернігівському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбувся обласний семінар директорів опорних 

закладів освіти з теми «Діяльність опорного закладу освіти в умовах реформування освітньої 

галузі», у якому взяли участь 40 керівників опорних закладів освіти із 29 об’єднаних 

територіальних громад та 6 районів області.  

На семінарі було розкрито актуальні питання щодо інноваційних підходів до 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників як складової внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, важливості процесів забезпечення якості освіти в опорній школі, 
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мети та змісту інституційного аудиту, алгоритму розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, основних складових якісного управління закладом освіти, 

результати участі здобувачів освіти опорних закладів освіти в учнівських інтелектуальних 

змаганнях. 

24 листопада 2020 року проведено обласний вебінар директорів опорних закладів 

загальної середньої освіти з теми «Освітнє середовище опорного закладу як один із напрямів 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти».  

Увагу учасників вебінару було акцентовано на важливості освітнього середовища як 

платформи для надання якісних освітніх послуг, як сукупності умов, способів і засобів для 

організації навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і 

можливостей; сучасних вимогах до освітнього середовища закладу загальної середньої освіти; 

змісті проєкту Державного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої 

освіти». 

Практику роботи щодо розвитку освітнього середовища в комунальному закладі 

«Городнянський ліцей №2» Городнянської міської ради Чернігівської області презентували 

Світлана Хоменко, директор, Тетяна Давиденко, заступник директора з виховної роботи, 

Тетяна Висоцька, учитель початкових класів, голова МО.  

Постійно надається консультативна допомога директорам опорних закладів загальної 

середньої освіти, завідувачам Р(М)МК(Ц) з питань забезпечення умов для надання якісної 

освіти в опорному закладі. Проводилися групові та індивідуальні консультації з питань 

освітнього менеджменту. 

Інноваційною формою роботи в умовах широкого впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій є управлінська майстерня – віртуальна форма надання методичної 

допомоги щодо підвищення професійного рівня керівників опорних закладів. 

Цікавою формою роботи є участь директорів закладів загальної середньої освіти у 

всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у номінації «Керівник закладу освіти». Вперше 

відповідний конкурс проводився у 2014 році. На обласному етапі конкурсу п’ять найкращих 

директорів шкіл області презентували Інтернет-ресурс, власний досвід роботи, виконували 

творче завдання, проводили майстер-клас, робили повний аналіз уроку, самопрезентацію. 

Переможцем у конкурсних змаганнях став Віталій Ралко, директор Бобровицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Бобровицького району. Віталій Михайлович достойно 

представив Чернігівщину на всеукраїнському етапі і посів шосте місце серед учасників 

конкурсу. 

У 2020-2021 навчальному році такий конкурс проводиться вдруге. Для участі в 

конкурсі зареєструвалося 24 директори, 22 – взяло участь у першому турі, 6 – буде брати 

участь у другому. Завдяки сучасному інформаційно-освітньому середовищу регіону конкурсні 

випробування «Управлінський практикум», «Освітній проєкт» будуть проводитися 

дистанційно. І лише, за пропозицією Управління освіти і науки, конкурсні випробування 

«Управлінська задача» та «Фасилітаційна сесія» будуть проводитися очно. 

У другому турі конкурсу візьмуть участь 6 керівників закладів загальної середньої 

освіти. Це найкращі керівники, які боротимуться за перемогу. 

Традиційно двічі на рік здобутки творчої діяльності закладів освіти, їх керівників 

презентуються на міжнародних виставках, що організовуються компанією «Виставковий 

Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

педагогічних наук України. Мета виставки: презентація найкращих досягнень інноваційної 

діяльності освітніх закладів, створення нових інструментів співробітництва, обмін 

практичним досвідом інноваційного розвитку, упровадження в педагогічну практику освітніх 

інновацій, електронних освітніх ресурсів, визначення і обговорення пріоритетних проблем 

подальшого реформування галузі освіти, її міжнародної інтеграції. 

Чернігівський ОІППО імені К.Д. Ушинського долучався до участі в цих заходах: 

готували творчу роботу, долучалися до проведення заходів (майстер-клас, круглий стіл, 
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панельна дискусія). Робота працівників інституту завжди була відмічена відповідними 

нагородами – золотими чи срібними медалями, дипломами, що додавало оптимізму і бажання 

працювати.  

Час пролітає дуже швидко… Але кожен день, кожна мить спрямовані на пошуки 

цікавих ідей, втілення їх у практику роботи, розвиток творчої діяльності керівників закладів 

загальної середньої освіти, підтримку позитивного іміджу інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодій Т.М.,  

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності 

методичних кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО 

імені  К.Д.Ушинського 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

ЧОІППО ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО  

В 2020 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 2020 році на 4 засіданнях науково-методичної ради було заслухано та схвалено 3 

досвіди заступників директорів із навчально-виховної роботи, учителів, психологів регіону з 

актуальних проблем освітнього процесу. 

Сучасні процеси в освіті вимагають створення в школі такого інноваційного освітнього 

середовища, якому властиве позитивне ставлення педагогів до нового, здатність окремих 

учителів і всього педагогічного колективу до творчості; наявність у колективі партнерських і 

дружніх відносин, налагодженого зворотнього зв'язку із учнями, сім’ями, соціумом. 

Досвід роботи Ігнатенко Н.М., заступника директора з навчально-виховної роботи 

Анисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І. Я. Франка, з теми «Упровадження інноваційних форм 

методичної роботи в діяльність закладу загальної середньої освіти» представила 

Пригодій Т.М., методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів). 

Координація системи методичної роботи в закладі здійснюється Ігнатенко Н.М., 

заступником директора з навчально-виховної роботи, неординарною творчою особистістю, 

педагогом за покликанням, талановитим керівником. Наталія Миколаївна, наслідуючи 
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правило «Почни з себе», є прикладом для колег у застосуванні інноваційних технологій, 

апробації на практиці нових ідей.  

Наталія Миколаївна − досвідчений педагог, творча, неординарна особистість, 

компетентний заступник директора з навчально-виховної роботи, регіональний тренер Нової 

української школи для заступників директорів із навчально-виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти Чернігівського району, керівник опорної школи з методичної 

роботи для заступників директорів із навчально-виховної роботи Чернігівського району. 

Чотири роки забезпечувала проведення педагогічної практики на базі свого закладу для 

заступників директорів із навчально-виховної роботи, які проходили навчання із підвищення 

кваліфікації на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. 

Під керівництвом Наталії Миколаївни впроваджуються інноваційні форми методичної 

роботи. Зокрема, педагогічний колектив Анисівського освітнього закладу першим у районі 

презентував нову форму методичної роботи – День відкритих сердець з теми «Поле 

комфортного навчання». Цікаво та креативно проведено ряд інших методичних заходів: День 

відкритих дверей для батьків та громадськості  «Шкільний вернісаж», методичний фестиваль 

«Пошуки. Знахідки. Досягнення», Тиждень наставника «Ідеї життєтворчості – в життя», 

консультпункт «Використання технічних засобів та комп’ютерної техніки на уроках», 

психолого-педагогічний тренінг «Запрошуємо на каву», для молодих учителів «Сучасний 

урок у системі шкільного навчання», засідання методичної ради у формі ділової гри з теми 

«Про організацію участі керівників шкіл у творчих конкурсах», спільне засідання Школи 

передового педагогічного досвіду та Школи молодого учителя з проблем «Методика 

здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень школярів», «Вивчення стану 

викладання навчальних предметів», психолого-педагогічні семінари з тем: «Готовність 

вчителя до інноваційної діяльності», «Робота над методичною проблемою у закладі загальної 

середньої освіти». 

Ігнатенко Н.М. уміє презентувати ідею, налагодити зовнішню комунікацію. Вона 

ділиться досвідом з колегами: неодноразово проводила майстер-класи на семінарах для 

заступників директорів району (2017, 2018, 2019 р.р.), на обласному вебінарі з питання 

організації роботи з молодими вчителями, організованому ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

(2017 р.), під час проведення педагогічної практики для заступників директорів із навчально-

виховної роботи області.  

Наталія Миколаївна на високому методичному рівні провела тренінги із підвищення 

кваліфікації для 32 директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, 

виховної) роботи Чернігівського району та громад району у зв’язку із запровадженням 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа». 

Стратегічним завданням сучасної правової освіти є формування компетентної в 

правових відносинах особистості, яка має правові знання, правові вміння й позитивний 

соціально-правовий досвід у правовій сфері та виявляє особистісно-ціннісне ставлення до 

правових явищ, процесів, подій. 

Захищаючи досвід роботи Леонтієвої Л.В., учителя правознавства Макошинського 

закладу загальної середньої освіти Менської міської ради Менського району Чернігівської 

області, з теми «Формування вмінь розв’язувати правові ситуації як практична складова 

набуття навчального досвіду учнів з правознавства», Поцелуйко Ю.І., методист відділу 

суспільно-гуманітарних дисциплін, звернула увагу на те, що одним із пріоритетних напрямків 

у роботі вчителя є розвиток логіки, критичного мислення, уміння  проводити самоаналіз, 

самооцінювання та взаємооцінювання, формування правових компетентностей. Програмові 

вимоги до рівня підготовки учнів із правознавства передбачають, що здобувачі освіти повинні 

аналізувати та розв’язувати юридичні ситуації для формування правових умінь як 

ефективного регулятора суспільних відносин. 
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Учитель використовує різні інтерактивні форми роботи, зокрема, імітаційні та рольові 

ігри, спрощене судове слухання, «Уявний мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Коло ідей», 

«Мозковий штурм», «Прес-метод». Робота із вирішення правових ситуацій здійснюється 

індивідуально, у парах, у малих та великих групах.   

Уроки Людмили Василівни мають чітко визначену мету відзначаються використанням 

творчих завдань, значна увага приділяється відбору навчального матеріалу для моделювання 

правових ситуацій. На уроках учителя панує атмосфера взаєморозуміння, співпраці, творчого 

пошуку. Високу результативність роботи Леонтієвої Л. В. підтверджують перемоги її учнів на 

інтелектуальних змаганнях з історії та правознавства. 

Освіта дітей з особливими потребами передбачає включення їх у загальну діяльність 

разом з іншими дітьми, починаючи вже з дошкільного віку. Отже, педагогічний колектив та 

психологічна служба закладу мають надати допомогу в психологічній та соціальній адаптації 

учнів, підготовці до повноцінного життя в суспільстві дітей з особливими освітніми 

потребами. Адже навчання дітей з особливими потребами спільно з їхніми здоровими 

однолітками сприяє їх соціальній адаптації. 

На засіданні ради матеріали досвіду роботи Шевчун Н. Г., практичного психолога 

Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської 

області, представила Лісовецька І.М., методист Навчально-методичного центру психологічної 

служби в системі освіти Чернігівської області. 

Неля Григорівна здійснює психологічний супровід обдарованих дітей з особливими 

освітніми потребами. Однією із складових успішної роботи в цьому напрямку є тісна 

взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу. Психолог упроваджує авторську корекційну 

програму «Подолання тривожності в дітей з особливими освітніми потребами», яка увійшла 

до збірника корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання (Збірник 

корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання (з досвіду роботи практичних 

психологів і соціальних педагогів) / упоряд. І.М. Лісовецька. Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 

2013. 90 с.). Проводить тренінги: «Успішна особистість», «Стратегія успіху»; заняття з 

елементами арт-терапії, казко-терапії, тілесно-орієнтованої терапії. Ці заходи дають дітям 

поштовх до саморозвитку, самовдосконалення; допомагають створити власну формулу успіху; 

виразити свої почуття, розкривають творчий потенціал  дитини. На базі закладу психолог 

реалізує авторську програму виявлення та розвитку творчих здібностей здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами «Творча особистість». 

Із метою формування адекватної самооцінки учнів з особливими освітніми потребами, 

підвищення впевненості в собі, проводить конкурси, фестивалі, змагання, персональні 

виставки, святкові концерти, тематичні акції, вечори як загальношкільні, так і селищні, 

районні. Так, діти закладу є постійними учасниками конкурсів, фестивалів-конкурсів: 

«Перлина громади», «Майбутнє Чернігівщини – талановиті діти», «Талант року»; 

Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Моя заповітна мрія» (2020 р.). 

Матеріали перспективних педагогічних досвідів педагогічних працівників занесено до 

електронної бази перспективного педагогічного досвіду освітян Чернігівщини за 2019-2020 н. р., 

яку розміщено на сайті інституту; зроблено відеопрезентації у форматі інтерв’ю (відеоблог 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (канал Дмитро Покришень) на сервісі відеохостингу YouTube). 

Нині чимало говорять про інтегрування дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в загальноосвітній простір України як один із напрямів гуманізації системи освіти, 

створенні рівних можливостей для дітей та молоді в здобутті якісної освіти, відповідно до 

здібностей та індивідуальних можливостей. Саме з цього напряму члени ради заслухали та 

схвалили звіт про хід і завершення експериментальної роботи з теми «Інклюзивна освіта: від 

рівних прав до рівних можливостей (інтеграція дітей із особливими освітніми потребами в 

освітній заклад)», проведеної на базі Новгород-Сіверського навчально-виховного комплексу 

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» «Дзвіночок» 
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Новгород-Сіверської міської ради Зленко Л.О., завідувач відділу інтернатних закладів та 

інклюзивного навчання, презентувала досвід роботи закладу із використання таких форм 

роботи як інсценізація, сюжетно-рольові ігри, лялькотерапія, казкотерапія, театралізовані ігри, 

пальчикова гімнастика, квіткотерапія, театр зцілювальних дотиків тощо. 

Бондарець О. В., заступник директора з навчально-виховної роботи Новгород-

Сіверського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради 

Чернігівської області, розкрила присутнім перебіг та особливості кожного етапу 

експериментальної роботи. Вона відзначила, що педагогічний колектив у достатньому обсязі 

забезпечений відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, 

сучасними засобами індивідуального та колективного призначення. Зокрема, створена 

сенсорна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, яка наразі стала ресурсною, 

кімната фізичної реабілітації та логопедичний кабінет. Батьки інших дітей мають можливість 

по-новому подивитися на явище інтеграції та бачать докази того, що діти з особливими 

освітніми потребами не лише не зашкодять їхнім дітям отримувати повноцінний розвиток, а 

навпаки, нададуть додаткові можливості щодо цього. Таким чином учителі закладу формують 

позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями в суспільстві. Отже, можна 

зробити висновок про позитивний вплив експериментальної роботи на підвищення 

ефективності освітнього процесу та професійної діяльності педагогічних працівників.  

Необхідною умовою формування соціально-активної й духовно багатої особистості є 

оволодіння мовою, як засобом спілкування. Сьогодні у діяльності початкової освіти 

утверджується ідея практичної спрямованості курсу української мови. Тому актуальними для 

сьогодення були представлені на раді матеріали експериментальної роботи з теми 

«Інноваційні аспекти формування мовленнєвої компетентності учнів молодшого шкільного 

віку», яка здійснювалась на базі Малодівицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Малодівицької селищної 

ради Прилуцького району Чернігівської області. Зокрема, Красногор Т.Ф., методист відділу 

дошкільної та початкової освіти, зосередила свою увагу на важливості формування 

мовленнєвої компетентності учнів молодшого шкільного віку. 

У своєму виступі про перебіг експерименту Деркач В. С., учитель початкових класів 

Малодівицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради Чернігівської області, розповіла 

про практичні заходи щодо реалізації завдань експерименту. Зокрема, було організовано 

роботу постійно-діючого психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми, проведено 

педагогічну раду «Розвиток мовленнєвих компетентностей молодших школярів», оформлено 

довідково-інформаційний стенд з даного питання; проведена методична рада «Удосконалення 

навчально-виховного процесу на основі реалізації мовленнєвої компетентності  учнів 

молодшого шкільного віку», показано роботу творчої групи вчителів, які зацікавилися 

викладанням курсу «Робота з текстом: вчимося аналізувати, розуміти,  створювати» тощо. 

Педагогічний колектив організовує процес навчання так, щоб викликати, підтримати й 

розвинути в учнів природну потребу в текстотворчій діяльності в процесі спілкування. Кожен 

вчитель – творча особистість і може самостійно творити мовленнєві ситуації, які б спонукали 

учнів до спілкування, виходячи з теми уроку. Таким чином, важливо, щоб робота над 

формуванням мовленнєвої компетентності учнів початкової школи здійснювалася 

систематично, комплексно і поетапно.  

Про хід і завершення експериментальної роботи з теми «Інноваційні аспекти 

формування мовленнєвої компетентності учнів молодшого шкільного віку» на базі Дідівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради Чернігівської області, 

поінформувала присутніх Красногор Т.Ф., методист відділу дошкільної та початкової освіти, 

та Назарова К. І., учитель початкових класів Дідівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Прилуцької районної ради Чернігівської області. Тетяна Федорівна акцентувала свою увагу на 

важливості виховання особистості, яка гармонійно поєднує освіченість, професіоналізм, 



2021 Педагогічні обрії № 1 (115) 
 

14 

креативність, високу духовність та моральність, що неможливо здійснювати без опанування 

рідної мови й мовлення.  

Цікаво та змістовно Ксенія Іванівна презентувала присутнім матеріали зошитів з 

друкованою основою для учнів 3 та 4 класів, що призначені для організації роботи з текстом, 

зміст яких націлює на формування текстотворчих умінь учнів молодшого шкільного віку. 

Розроблено різні типи завдань, які поєднують компетентнісний, когнітивний і комунікативний 

підходи. Доцільними є завдання на розвиток творчих здібностей: доповнення, прогнозування 

змісту тексту, порівняння власного тексту із запропонованим, придумування вчинків героїв, 

внесення в текст заданих змін, ілюстрування прислів’їв і приказок, складання партитури 

почуттів та колориту поезії тощо. 

Основною метою освіти сьогодення є формування в учнів  компетентностей, адже вони 

є своєрідними індикаторами знань, умінь і ставлень, що набуваються в навчанні, і дозволяють 

людині розуміти та оцінювати в різних контекстах проблеми, що є характерними для різних 

сфер діяльності.  

Членам науково-методичної ради було презентовано матеріали експериментальної 

роботи з теми «Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного 

процесу Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської 

області», проведеної на базі Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської 

ради Чернігівської області. 

Красногор Т.Ф., методист відділу дошкільної та початкової освіти, у виступі 

зосередила увагу на інформаційному та організаційно-методичному забезпеченні формування 

творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу гімназії.  

Результати експериментальної роботи закладу представила членам ради Ліпіна Н. М., 

заступник директора з навчально-виховної роботи Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія 

Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області. Зокрема, у своєму виступі вона 

охарактеризувала заходи закладу освіти, спрямовані на реалізацію завдань експерименту: 

спільне засідання науково-методичної ради міського методичного центру та постійно діючого 

семінару для заступників директорів із навчально-виховної роботи ЗЗСО на тему 

«Формування інноваційного освітнього середовища в межах навчально-виховного процесу в 

Прилуцькій гімназії №1», науково-практичний семінар у рамках підготовки майбутніх 

учителів Нової української школи для вчителів Срібнянського, Варвинського та 

Талалаївського районів із теми «Експериментальна робота в початковій школі», обласний 

семінар «Інноваційна освітня діяльність в умовах розбудови Нової української школи». 

Основні напрацювання експерименту описані в «Методичних рекомендаціях до занять гуртка 

«Логіка-1» та «Скарбничці логічних завдань для учнів 2-4 класів», схвалених науково-

методичною радою ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського (протокол № 1 від 02.03.2020р.). 

На раді рекомендовано до використання методичні рекомендації (77 назв) педагогічних 

працівників області, 19 програм гуртків закладів позашкільної освіти, 4 корекційно-розвиткові 

програми навчально-реабілітаційних центрів, 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. 
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До ювілею письменників 

 

Мазурок М.В., 

методист кабінету редакційно-видавничої діяльності  

Рівненського ОІППО, магістр педагогіки вищої школи 

 

ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ… 
(погляд на творчість Лесі Українки  

крізь призму музики) 
 

У статті аналізуються життя та творчість Лесі Українки в 

контексті музичного мистецтва, що є важливим джерелом реконструкції 

загального уявлення про тогочасну культурну епоху. Схарактеризовані 

окремі етапи життя поетеси, що пов’язані з музикою, її внесок у фіксацію 

та збереження кобзарського репертуару. Зроблено спробу простежити музичний шлях  Лесі Українки 

від періоду дитинства до останнього прижиттєвого твору. Означено музичні сторінки творчості 

поетеси, її обізнаність із різноманітними музичними жанрами. Продемонстровано внесок Лесі 

Українки у розвиток українського музичного мистецтва загалом. 

Ключові слова: поетеса, музика, музичне мистецтво, пісня, фольклор, кобзарський репертуар. 

 
Якби мої думи німії  

та піснею стали без слова, 

тобі б вони більше сказали,  

ніж вся отся довга розмова 

Леся Українка «Lied ohne Klang» 

 

 Ім’я Леся Українки в більшості з нас асоціюється з поезією, лірикою, класикою 

української літератури. Проте крім літературних талантів, вона 

була надзвичайно освіченою особистістю, знала декілька мов, 

робила переклади творів Гомера, Вільяма Шекспіра, Генріха 

Гейне, Джорджа Байрона та інших, а також мала неабиякий 

талант до музики. Саме музика була першим покликанням 

поетеси, а мрією всього її життя, якій так і не судилося сповна 

реалізуватися, – стати музикантом, композитором, присвятити 

життя музиці:  
Хотіла б я піснею стати 

У сюю хвилину ясну, 

Щоб вільно по світі літати, 

Щоб вітер розносив луну. 

(«Хотіла б я піснею стати..») 
 

Різностороння творча діяльність Лесі Українки неодноразово ставала предметом 

дослідження багатьох науковців та мистецтвознавців. Особливе значення мають розвідки, 

присвячені зв’язкам творчості поетеси з музичним мистецтвом та музикою зокрема. Серед 

них праці Є. Кротевича, Л. Мелеха, Г. Кисельова, Л. Яросевич та ін. Окремі аспекти 

своєрідного Лесиного музичного світобачення вивчали Карась Г., Щукіна І., Бобечко О., 

Кочерга С. та ін. Важливим джерелом вивчення зв’язку музики із біографічними моментами 

життя поетеси є унікальні спогади членів родини, листи Лесі Українки в різні періоди свого 

життя, архівна спадщина.  
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Метою статті є узагальнити матеріали, які висвітлюють глибоке творче зацікавлення 

поетеси в зазначеному напрямі, продемонструвати внесок Лесі Українки в розвиток 

українського музичного мистецтва загалом.  

Отже, щоб зрозуміти весь спектр відчуттів, настроїв, переживань у поетиці Лесі 

Українки, тональність її душевного стану, мелодійність лірики, варто зазирнути у той час, 

коли жила поетеса, походити її стежками, зрозуміти, у якому оточенні вона творила, чому 

музика займала особливе місце в її житті? У виданні музикознавця Григорія Кисельова «Сім 

струн серця», присвяченому питанню музики в житті та творчості Лесі Українки, 

зазначається, що із багатьох відгуків, зокрема двоюрідного брата Лесі Українки – Антона 

Борисовича Шимановського, рід Драгоманових, до якого належала мама Лесі Українки, Олена 

Пчілка, загалом відзначався прихильністю до мистецтва, і музики зокрема. Старший брат 

Олени Пчілки – Микола Драгоманов, відомий вчений-історик, етнограф і громадський діяч, 

мав хороші музичні дані. Олена Пчілка теж була надзвичайно музикальною людиною. Вона 

любила українську народну пісню, славилася як її виконавиця, і сама компонувала мелодії в 

дусі народної творчості. Деякі створені нею мелодії довгий час вважалися багатьма знавцями 

музичного фольклору народними. Так, Климентій Квітка зазначає, що мелодія пісні «Без тебе, 

Олесю» в збірнику Лисенка, вся створена Оленою Пчілкою. Співаючи цю пісню Лисенкові 

для запису, вона одразу не зізналася в цьому, а потім, як вона пояснювала, їй було ніяково це 

сказати». Вона ж була автором мелодій на слова веснянки «Розлилися води на чотири броди» і 

дитячої пісні «Танець», вміщеної в збірнику Лесі Українки і Климентія Квітки [6, с.7].  
 

         
 

 

Розвитку музичного таланту сприяло й все домашнє середовище, насичене творчістю 

талановитих інтелектуалів. У домі часто збиралися письменники, художники, музиканти, 

проводилися численні театральні, музичні вечори, які нерідко переростали в домашні 

концерти. Як згадує Олена Пчілка, їхня хата була повна пісень, ще дівчинкою Леся 

наспівувала з мамою українські мелодії, зачаровано слухала веснянки, щедрівки, весільні та 

обжинкові пісні рідного волинського краю, любила співати. Крім того, Олена Пчілка 

спеціально возила старших дітей – Михайла та Лесю – в село Жабориці на Звягельщині, щоб 

вони «пройнялися там українським народним духом». 

Про любов маленької Лесі до народних пісень свідчать і спогади її двоюрідної сестри, 

Лідії Шишманової-Драгоманової. Описуючи літні розваги в сім'ї Косачів, вона змальовує таку 

картину: «Діти бігали по лісі... Леся, тим часом, сиділа і плела віночки з квіток та жита, 

співала вже трошки зі мною та мамою своєю українських пісень. І пісні ці я теж пам'ятаю, 

пісні інші, як ті, що співали на Полтавщині: «Виступцем тихо іду», «Посію я рожу, поставлю 

Творча родина поетеси 
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сторожу», «Бувайте здорові, шляхи та дороги... » От так-то сидить маленька Леся, держить 

віночок з волошок і співає з нами тихесеньким голосом» [6].  

Леся Українка ще в дитинстві запам’ятала безліч пісень: «Пам'ятаю, – розказує сестра 

Лесі Ольга Косач-Кривинюк, – як я ще зовсім мала була.. Леся заспіває якусь пісню.., та й 

каже: цю пісню співала Мотря, а цю – Килина... (все це люди зі Звягеля, знайомі мені за 

розповідями старших») [8] . Як відомо, у Звягелі (Новоград-Волинському) сім'я Косачів жила 

до 1878 року, отже, усі ці пісні Леся Українка запам’ятала у віці до семи років.  

Загалом поетеса знала і могла наспівати біля 500 народних пісень, що теж є досить 

унікальним явищем. Вона записувала пісні від простих людей, а перед текстом кожної пісні 

клеїла стрічку нотного паперу з нотами мелодій до неї.  
Час, моя пiсне, у свiт погуляти, 

Розправити крильця, пошарпанi горем, 

Час, моя пiсне, по волi буяти, 

Послухать, як вiтер заграв понад морем. 

(«Грай, моя пісне!..») 
 

За спогадами сестри поетеси, «дуже любила Леся музику та була до неї вельми здатна» 

[8], часто ходила до Луцького кафедрального собору, щоб послухати гру на органі. Проте для 

цього необхідно було пройти довгими, темними коридорами, минаючи розмальовані статуї в 

нішах костьолу. І хоча Леся дивилася на них з острахом, але прагнення почути великі звуки 

було сильнішим за дитячий страх.  

Наголоси на Лесиній музикальності з’явилися ще в дитинстві, коли вона сприймала світ 

як музику, наділяючи слова 

мелодійним звучанням: 

"хмарки пливли і пливли 

крізь місяць одна за одною 

піцикато", або "у садку 

стояла така співоча тишина, 

ніби грали піанісимо в 

найніжнішому адажіо". А 

пізніше в одному з листів з 

Італії вона писала: "Вчора 

тут вибухнула суто 

вогнегірська гроза, громи 

народжувалися крещендо". 

Уже в п’ять-шість 

років, помічаючи неабияке 

зацікавлення доньки 

музикою, мама купила їй 

фортепіано, до якого в Лесі 

було особливе ставлення. 

Згодом у родині його так і 

називали – «Лесин рояль». 

Першою неофіційною вчителькою поетеси з музики стала сестра Лесиного батька Олександра 

Антонівна Косач-Шимановська, яку Леся ніжно називала «тьотя Саша». Хоча спеціальної 

музичної освіти вона не мала, проте на фортепіано грала відмінно і зуміла настільки 

зацікавити Лесю музикою, що згодом фортепіано вона називала своїм другом, а «розмови» з 

ним стали для неї справжньою духовною потребою. Пізніше уроки музики Леся Українка 

брала в дружини Миколи Лисенка Ольги О’Коннор, що змогла назавжди зачарувати її світом 

звуків. 

Актуальний стан своєї душі Леся завжди проектувала в музику. За спогадами очевидців, 

вона часто сідала за рояль та імпровізувала музику до своїх віршів. «Її музику було 

Картина Василя Забашти  

―Лисенко слухає гру Лесі на фортепіано‖ 

(1961)  
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надзвичайно приємно слухати, далеко приємніше, ніж багатьох блискучих техніків – 

віртуозів. Грала так найчастіше вечорами, без світла, у темряві, коли не дуже хто слухав, свої 

імпровізації, – згадувала сестра письменниці Ольга, – власне, імпровізації, а не зафіксовані 

композиції, бо кожен раз це було щось інше. Це була наче не музика, а розмова» [8]. 

Навчившись майстерно грати і компонувати на фортепіано, Леся навчала цьому мистецтву 

своїх сестричок, найбільш успішно – Оксану, бо та, як полюбляла говорити її навчителька, 

«має добрі вушка і лапки». 

Коли Лесі не виповнилося ще й десяти, сталося те, що назавжди змінило її життя: вона 

застудилася, почався туберкульоз кісток, на той час майже невиліковна хвороба. І навіть у цей 

період свої відчуття, настрої, переживання вона відтворює в музичних образах: 
Все ожило, усе загомоніло – 

Зелений шум, веселая луна! 

Співало все, сміялось і бриніло, 

А я лежала хвора й самотнá. 

(«Давня весна») 
 

З недугою вона боролася довгі три десятиліття, що безумовно вплинуло і на майбутнє, 

пов’язане з музикою. Відволікатись від болісних думок допомагає фортепіано: 
 Мій давній друже! мушу я з тобою 

Розстатися надовго... Жаль мені! 

З тобою звикла я ділитися журбою, 

Вповідувать думки веселі і сумні. 

(«До мого фортепіано») 
 

Через хворобу Лесі доводилося лежати із загіпсованими руками і ногою місяцями. 

Одного разу її тітка, яка вчила дівчинку грі на фортепіано, помітила, що Леся, лежачи в ліжку, 

досить упевнено вибиває вільною від гіпсу ніжкою такт. Тобто, незважаючи на обставини, 

вона не кинула грати. Це видно хоча би з листа Олени Пчілки, у якому вона писала про 

чотирнадцятирічну доньку братові: «Вона дуже добре, не по-аматорському грає на 

фортепіано, особливо українські речі, грає й інше, притому вона тільки одну зиму брала уроки 

музики»[6]. 

Як тільки рука дозволяла – одразу сідала за інструмент, торкала хворими пальцями 

слухняні клавіші – і з-під них зринали чудодійні звуки. У 19 років, після двомісячного 

безперервного лежання з витягуванням хворої ноги (на 11-й день після зняття пов’язки), стала 

грати на фортепіано, перемагаючи біль при сидінні [14]. «Одна тільки й потіха серед копи лих, 

– пише поетеса до брата Михайла в листі від 30 травня 1890 року, – що я на фортепіано немов 

трохи лучче стала грати (се все, бачиш, мені так здається)».  

Хоча хвороба не давала можливості продовжувати систематичні заняття, Леся оволоділа 

технікою гри настільки, що могла вільно читати і виконувати окремі сонати Бетховена, 

ноктюрни і вальси Шопена, п’єси Шумана, Шуберта, твори Лисенка, Завадського. За словами 

українського письменника Євгена Кротевича, «Леся Українка часто мислила музичними 

образами, музику прекрасно розуміла — і, напевно, коли б не хворість рук, з неї б вийшла 

першорядна піаністка...» 

Дуже часто, пишучи вірші чи поеми, поетеса схоплювалася від столика до фортепіано, 

сідала за нього й починала імпровізацію, одночасно стиха виголошуючи вірші і граючи на 

роялі. Бувало, так працювала, що в неї навіть підвищувалася температура.  

У листі до М. Драгоманова Леся писала: «Мені часом здається, що з мене вийшов би 

далеко кращий музикант, ніж поет, та тільки біда, що натура удіяла мені кепський жарт». 

Нереалізований повною мірою музичний потенціал ще більше наповнював Лесю 

Українку спрагою до музики. З юних літ вона часто подорожувала до Європи, відвідала майже 

всі найкращі європейські театри, слухала найславетніших музик, була в курсі світових 

музично-театральних новин. Подорожі до Німеччини, Австро-Угорщини, Італії, Єгипту, 

кількаразові перебування на Полтавщині, Одещині, у Криму, на Кавказі збагачували її ліричну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9_(%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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душу. Перебуваючи далеко від дому, поетеса обов’язково винаймала помешкання з 

фортепіано, адже навіть хворою рукою намагалася грати бодай для себе…«Чи привезли вже 

фортепіано? Ах, який жаль, що тут у мене ніякого інструмента нема!» – бідкається вона під 

час переїздів. 
Коли я смуток свій на струни клала, 

З'являлась ціла зграя красних мрій, 

 Веселкою моя надія грала, 

Далеко линув думок легкий рій. 

(«До мого фортепіано») 
 

До «любого друга» поетеса поверталася при найменшій нагоді, аж поки її чоловік 

Климент Квітка якось необачно критично висловився про Лесину гру, натякнувши на її 

дилетантизм… " Він, певно, коли-небудь, при Лесі сказав щось неприємного про 

недосконалих музик-дилетантів, знеохотив її цим до музики і вона перестала грати. Але це 

лише мій здогад, може і невірний", – зауважувала сестра Ольга [8]. Щоправда, це сталося в 

останнє десятиліття її життя.  

До краю наповнена музикою, творчість Лесі Українки свідчить про широку обізнаність 

письменниці з різноманітними жанрами музичного мистецтва, глибоке розуміння стильових 

особливостей як народної, так і професійної музики. В більшості віршів, поем і драм вона 

апелювала до музичних і звукових образів, що підтверджують промовисті назви її творів. 

Приміром, перша збірка поетичних творів Лесі Українки так і названа – «На крилах пісень» Є 

в неї й окремі поезії, що співзвучні з музичними творами: «Пісня флорентійська», «Східна 

мелодія», «Ein Lied ohne Klang», «Голосні струни», «Сім струн», «Мелодії», «Ритми», 

«Романс» та ін. Приміром, цикл «Сім струн», присвячений Михайлу Драгоманову, 

побудований на семи нотах музикальної гами (тут і гімн, пісня, колискова, сонет, рондо, 

ноктюрн, багатоголосся). Загалом він нагадує невеликий музичний твір, засвідчує зближення 

поезії і музики, що стало властивим усій подальшій творчості Лесі Українки. Щодо цього 

можна й згадати драму-феєрію «Лісова пісня».  

Літературознавець Г. Кисельов розмірковує з цього приводу:«Якщо треба назвати Лесин 

твір, у якому неможливо відокремити музику від поезії і філософської глибини, то це – 

«Лісова пісня». І якщо багато ліричних творів поетеси можна прирівняти до пісні, а інші – до 

романсу, то «Лісова пісня» з її величезним багатством поетичних образів й органічністю їх 

розвитку нагадує симфонію» [6].  

У багатьох творах Леся Українка передає свої емоції в образах музичних інструментів: 

фортепіано як символ неоспіваної мрії, арфа, орган, сопілка в «Лісовій пісні». 
Якби оті проміння золоті 

у струни чарами якими обернути, 

я б з них зробила золотую арфу, – 

в ній все було б ясне – і струни, й гуки, 

і кожна пісня, що на інших струнах 

бринить, мов голос вітряної ночі, 

бриніла б на моїй злотистій арфі 

тим співом, що лунає тільки в снах  

дітей щасливих. 

(«Якби оті проміння золоті…») 
 

Питаннями музики цікавився і літературний гурток «Плеяда», який створила в Києві 

Леся Українка. Загалом поетеса все життя стежила за розвитком музичної культури в Україні і 

за рубежем, часто бувала на концертах видатних піаністів. У роки ранньої молодості 

організовувала селянам свята, присвячені Т. Шевченку, на яких часто виконувала українські 

пісні: «Після виголошування співали, отак собі без музики, у кілька голосів «Садок вишневий 

коло хати» на звісний мотив Лисенка …» 
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Неабияка заслуга Лесі Українки в розвитку етнографії. Залишена нею фольклорно-

етнографічна спадщина має вагоме значення для досліджень історичного розвитку кобзарства 

й бандурного мистецтва сучасності. 

Разом із своїм чоловіком, відомим 

дослідником української народної 

музики Климентом Квіткою, поетеса в 

1908 році на власні кошти організовує 

фольклорну експедицію. Її метою був 

порятунок дум від зникнення і забуття. 

Дослідники її творчості зауважують, 

що «в роки спільного сімейного життя 

з К.В. Квіткою музично-етнографічні 

інтереси і заняття посідали все більше 

місце в житті Лесі Українки, головний 

зміст музичної біографії письменниці». 
Загалом Леся Українка і Климент 

Квітка були першими українськими фольклористами, які почали записувати виконання 

народних співів на фонограф та воскові валики – таким складним був звукозапис у доцифрову 

епоху. На одному з таких валиків, які поетеса просила берегти, як зіницю ока, зберігся і голос 

самої Лесі. 

Подружжя горіло ентузіазмом, але справи не йшли так легко як хотілося. 

Експедицію фінансували з приданого Лесі, виділили 300 рублів, що на той час було 

шаленою сумою, адже середня зарплата становила 30–40 рублів на місяць. На початку 

джерело фінансування вони тримають у секреті, зсилаючись на якогось таємничого спонсора. 

Правда з'ясується лише у 1927 році.  

Спершу Леся Українка з чоловіком мріяли купити власний фонограф останньої моделі і 

дуже здивувалися, коли дізналися його ціну – 9 тисяч рублів, тобто як три-чотири автівки на 

той час. Тому вирішили звернутися до влади за офіційним дозволом подорожувати селами та 

записувати пісні з вуст бідних старців і дуже здивувалися, коли їм навідріз відмовили. 

Довелося користуватися гостинністю художника Опанаса Сластіона, який радо надав своє 

приміщення в Миргороді і власний фонограф [10].  

На запрошення до співпраці відгукнувся ще молодий тоді, але вже відомий вчений-

фольклорист, один із засновників української етномузикології – Філарет Колесса. В 1908 р. 

завдяки Лесі він зміг записати багато дум до свого фундаментального видання. 

 Як згадує музикознавець Колесса, запис на фонограф потребував особливого підходу до 

виконавців: «перед початком записування доводилося всяково розважати й заспокоювати 

кобзаря; від сього бо залежить і вартість та здобуток самої праці». Під час самого запису 

фольклористи боялися пальцем поворухнути, адже будь-що могло збити музиканта. Техніка 

теж була вередливою. Потрібно було зважати не тільки на мінімальну звукоізоляцію, а й 

навіть на температуру в кімнаті — якщо надто жарко, віск на валику починає танути [3].  

Фонограф, за допомогою якого зроблено записи, був першим у світі засобом, який давав 

можливість зафіксувати і відтворити аудіосигнал. Якість запису була значно нижчою 

порівняно з сучасними засобами. Цей спосіб був повністю акустичним – без 

використовування мікрофона: виконавець співав у рупор, до якого прикріплена голка, що 

наносила коливання на восковий циліндр. При кожному програванні на фонографі якість 

запису погіршувалася, оскільки матеріал, з якого зроблені циліндри, досить м'який. З плином 

часу й інші чинники починали негативно впливати на якість циліндрів, з’являлися тріщини, 

пліснява.  

Леся Українка разом з К. Квіткою зробила декілька записів від кобзаря з Харківщини 

Гната Гончара (Гончаренка). У листі від 4 грудня 1908 року до Ф. Колесси поетеса писала: 

«Аж ось нарешті удалося нам з чоловіком спровадити сюди з Севастополя кобзаря 

Фонограф – один із перших пристроїв для 

звукозапису, за допомогою якого в 1908 р. Лесею 

Українкою були здійснені етнографічні записи 
 

https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp/1908/19081217fmk.html


2021 Педагогічні обрії № 1 (115) 
 

21 

Гончаренка, а з Миргорода фонографа Сластьонова, а з Москви та з Києва валки до 

фонографа, навчитися орудувати тією недосконалою машиною і таки записати репертуар 

Гончаренковий. Той репертуар у формі валків фонографічних посилаю тепер до Львова до 

Етнографічної комісії, а вона передасть його Вам».  

У 1910 році вийшов друком І-й том підготовленого Ф. Колессо видання «Мелодії 

українських дум». Одержавши цінну книгу, Леся Українка з радістю писала вченому: «Тепер 

уже справді можна сказати: «Наша пісня, наша дума не вмре, не загине!» ІІ том «Мелодій…» 

вийшов уже після смерті поетеси, у вересні 1913 року. 

У наш час, коли сучасне життя нерозривно пов’язане з використанням комп’ютерних 

технологій, з’явилася можливість ознайомитися зі згаданим епічним творчим доробком у 

всесвітній мережі Інтернет. Так, у грудні 2013 р. Інститутом проблем реєстрації інформації 

НАН України виконано оцифрування фонографічних записів (репертуар кобзарів і лірників), 

які були зроблені впродовж 1904-1912 р. Ця подія стала знаковою, адже дала можливість 

кожному охочому послухати записи, зроблені Лесею Українкою, Ф. Колессою, К. Квіткою, 

О. Сластіоном та О. Бородаєм. Унікальна фоноколекція складається з 56 фонографічних 

валиків із записами українських дум, народних пісень, інструментальних композицій та низки 

інших творів, а також голосу Лесі Українки і Ф. Колесси. Нині вона оприлюднена для широкої 

громадськості без жодних обмежень авторського права [1]. 

 Залишена Лесею Українкою фольклорно-етнографічна спадщина має вагоме значення 

для досліджень історичного розвитку кобзарства й бандурного мистецтва сучасності. Означені 

етапи музичної творчості поетеси були актуалізовані на Міжнародному фестивалі  

«Бандура-2000», що відбувся 17–19 березня 2000 року в Оаквілі поблизу Торонто (Канада). 

 Свідченням того як глибоко Леся Українка любила пісні рідного краю є й скромна на 

вигляд  книжка «Народні мелодії з голосу Лесі Українки», яку записав і впорядкував Климент 

Квітка. Як він сам зазначав, «сі пісні приймала Леся від свого і рідного, і коханого 

Волинського краю в дитячі літа і ранній молодості». За складанням цього збірника її застала 

смертельна стадія хвороби. 

Варто відзначити, що у  своїх фольклорних записах Леся Українка всіляко намагалася 

зберігати діалектні форми і характер вимови певних слів та виразів, приміром, вечера, гочі, 

горати, гонучі, гулиця, хлопци, горел, год, типові для Волині слова керез – через, брацю – 

брате, тутеки – тутечки, оно – лише та ряд інших. У власних іменах – Мар’юся, Гмитро, 

Віхтор. 

Загалом у поняття «пісня» Леся Українка вкладає надзвичайно глибокий зміст. Вона 

досить часто висловлювала думку про те, що слова безсилі передати все, що криється в душі 

людини:  
Якби мені достати струн живих, 

якби той хист мені, щоб грать на них, 

потужну пісню я б на струнах грала, 

нехай би скарби всі вона забрала, 

Ті скарби, що лежать в душі на дні… 

(«Якби мені достати струн живих…») 

Незважаючи на всі життєві обставини Леся Українка неабияк посприяла розвитку 

українського музичного мистецтва. Достатньо зазначити, що на її слова (чи перекладені нею 

іншомовні тексти) створено десятки (якщо не сотні) пісень композиторами: М. Лисенко, 

К. Стеценко, Я. Степовий, М. Вериківський, Г. Верьовка, П. Гайдамака, Ф. Надененко та ін. 

На її слова писали музику композитори Росії, Грузії, Вірменії та інших країн. 

Варто згадати і створені балети «Досвітні вогні» Людмили Дичко, «Камінний господар» 

Віталія Губаренка, «Лісова пісня» Германа Жуковського, на цій же літературній основі балет 

Михайла Скорульського, про який японська газета «Асахі сімбун» опублікувала рецензію-

захоплення «Молодість, завзятість, сила і краса». Такої ж високої думки зарубіжний глядач і 

про оперу «Лісова пісня» Віталія Кирейка. Крім того, композитору А. Штогаренкові належить 

п’ятичастинна сюїта «Пам’яті Лесі Українки».  
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Інколи здається, що музиканти точніше і глибше прочитують Лесю Українку, ніж навіть 

літературознавці. Ще за життя поетеси видатні співаки світу виконували музичні твори на її 

слова. Серед них – Соломія Крушельницька, Ганна Крушельницька, Денис Січинський, 

Григорій Алчевський, Іван Григорович, Іван Алчевський, Іван Гичка-Андрієвський. А якщо 

укласти перелік сучасних співаків, музик і диригентів, які за останнє півстоліття доносять до 

мільйонів слухачів музичні твори на Лесині слова чи на сюжети її творів, або присвячені їй, це 

були б сотні і сотні імен.  

Отже, звуки поезії Лесі Українки зливаються в єдину мелодію, у кожному вірші чи прозі 

наявний особливий «музичний підтекст». Через усе своє життя вона пронесла любов до 

музики, що яскраво доводить мелодійність її поетичної мови. В передмові до видання 

народних мелодій, записаних з голосу поетеси, К. Квітка писав: «…За складанням сього 

збірника застала її остання смертельна стадія її хвороби. Вона диктувала сі тексти ще кілька 

днів після того, як покинула від знесилення свою останню повість «Екбаль-ганем». Отже, її 

життєва праця, почавшися з народної пісні і, відбігши потім дуже далеко, скінчилася 

народною піснею». Так справдилося передбачення, зроблене самою поетесою ще в юності:  
 

Бажаю так скінчити я свій шлях, 

Як починала: з співом на устах! 

(«Мій шлях» зі збірки «На крилах пісень») 
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Іванівської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У ТВОРЧОСТІ  

ПАВЛА ТИЧИНИ 
 

Геніальність, талант – це найбільший дарунок людині від Бога. 

Але щоб повністю розкрився талант, кожен повинен пройти через 

страждання, уміння боротися й долати перешкоди. Саме таким є життєвий діапазон,який 

випав на долю нашого славнозвісного земляка Павла Григоровича Тичини, поета, публіциста, 

критика й історика літератури, перекладача, редактора, видатного громадського й державного 

діяча, академіка, одного з перших лауреатів Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, Міністра 

освіти. 

Ще знаємо його як сердечну й надзвичайно чуйну людину, яка вражала всіх, хто з ним 

спілкувався, благородством душі й винятковою скромністю. 

Павло Григорович Тичина – новатор і модерніст української поезії, один із найкращих 

ліриків, який зробив вагомий загальнонаціональний внесок у скарбницю української 

літератури. 

Мабуть, не знайдеться у світі жодної людини, яка була б байдужою до подій, які 

відбуваються в її країні. 

Вірний син українського народу  був очевидцем складних подій на теренах рідної його 

серцю землі: в період Першої  світової війни, революції, громадянської війни, становлення та 

втрати незалежної української держави, пережив страхіття голодоморів, зазнав бурхливих 

трагедій у роки Другої світової війни. Усе це  позначилося на щемному серці поета, голос 

якого разюче відгукувався на болісні віхи історії. 

Павло Тичина, так само як і багато його сучасників, бачив усі труднощі тогочасного 

життя, і серце його так само обливалося  кров’ю… 

І він пише про те, як до нього прийшли гості з Пісок – а він не знає, чим розважити 

їхню печаль. Вони скаржаться на нужду, злидні, втому від громадянської війни: 

Сини нас потішають: 

Ось… воля і земля. 

А що за тую землю 

Та безконечна кров… 

І трудно відповісти щось веселе, бо навіть «на стінах плачуть Шевченко і Франко». 

Так, ці гості з Пісок були. Та у вірші сказано не все. Тичина не написав про те, як оддав 

весь гонорар за «Сонячні кларнети» на купівлю трієра для Пісок, а сам підв’язував свої 

черевики дротом, щоб не відпала підошва. [3, с.104] 

У тривожному, розтерзаному протиріччями світі він не мав права бути тільки співцем 

калини, фіалки, вишневого цвіту. Він був борцем за щастя всіх людей на землі, він чув не 

тільки солов’їв, а й всесвітні громи. 

Бо не в собі ж я, а увесь – на людях, 

бо все моє – чи зблизька, чи здаля. 

Тому – земля кипить, як серце в грудях, 

І серце стогне, як уся земля. 

Він жив для людей, для планети, що боролася й бореться за світлий день… 

Великий поет XX сторіччя, майстер найтоншої лірики, він явив приклад служіння 

народові, його ідеалам. У його голосі широченного діапазону – громи й шепоти. Він справді 
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тримав у своєму поетичному серці всю землю – від стежинок у лісі до трас у космосі… [3, 

с.323] 

Девізом співця було: «Тобою хочу я звучати, народе рідний, любий мій!». Поет щиро 

вірить у національне відродження рідної України. Вірний син свого народу у важкі часи 

народження української державності й незалежності був з трудовим  людом, жив його надіями 

й сподіваннями. Уже в ранніх його поезіях звучить мотив любові й співчуття до своєї 

стражденної Вітчизни, народу, але він ще не знає, як допомогти: 

Україно моя, моя люба Вкраїно, 

Чим я втішу тебе, чим тебе заспокою? - 

Чи про те розкажу, як тебе я люблю, 

А чи піснею горе твоє я присплю, 

Чи слізьми розіллюсь, мов сирітська дитина… [5, с.317] 

Агатангел Кримський у статті «Золота сторінка української поезії» зазначає, що 

Тичина – поет глибокої культури, блискучий майстер і художник. Його велике серце 

наповнене любов’ю до життя, до людей, весь свій прекрасний талант віддає народу, а талант 

його розсипає алмази і сяє діамантами. [1, с.87] 

Ще в перших його творах («Не знаю і сам я, за що так люблю», «Україно моя, моя люба 

Вкраїно», «Не бував ти у наших краях») з’являється одухотворений образ рідної землі, з якою 

пов’язані думи, мрії, сподівання ліричного героя. Ранні твори Павла Григоровича Тичини 

сповнені радісних очікувань, віри в національне відродження України. Про це говорить і 

сповнена радісних почуттів пейзажна лірика, у якій прихід весни, відновлення природи 

символізує відновлення країни. 

Поет часто вдається до образів-символів. Так, за допомогою образів сонця, вітрів 

Тичина говорить про поступові зміни в Україні, про ті сили, що впливали на відродження 

політичної ситуації – «Дума про трьох вітрів».  

Ясне Сонечко – то людські надії на відродження країни. 

А спасибі Богові, що Сонечко на весну повернуло, 

А то б земля була навік схолонула, заснула…» [5, с.59] 

1918 року виходить збірка Павла Григоровича «Сонячні кларнети», вірші якої 

випромінюють світлий оптимізм, тверду впевненість у перемозі світлого, сонячного, 

довгоочікувані мрії народу бути господарем на рідній землі. 

«Це не була книжка дебютанта. Це була книга зрілого майстра, прекрасний пролог 

дальшої творчості поета, який весь час іде по висхідній лінії, який не зупиняється у творчих 

пошуках…», – так високо поцінував збірку П.Г.Тичини «Сонячні кларнети» український 

літературознавець, академік Олександр Білецький. [1, с.264] 

Євген Маланюк писав: «Тичина починав так, що крізь його «Сонячні кларнети» 

промовила збуджена душа нації і починав промовляти її дух». Так, будівництво українським 

народом власної держави поет сприймав як особисте щастя. Тож піднесений настрій, віра в 

національне та соціальне відродження України звучить найвиразніше в ліричній поемі 

«Золотий гомін», написаній 1917 року з нагоди проголошення на Софійському майдані Києва 

Універсалів Центральної Ради, які сповістили «Однині самі будемо творити наше життя!» 

В усьому творі виразно відбилися настрої нації. Цікавим є історичний образний ряд. 

Величним героєм поеми стає Київ, місто, де жив на той час поет, і яке було свідком колишньої 

слави української землі. Нібито з людьми і місто, і вся природа радіють звістці про 

незалежність: 

І засміялись гори, 

Зазеленіли… 

І ріка мутная сповнилася сонця і блакиті – 

Торкнулися струни. 

Святковий настрій передає поет за допомогою образу «золотого гомону», що утворився 

й струнами природи, й «дзвоном Лаври і Софії». П.Г.Тичина звертається й до сивої давнини, 
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уводить образ апостола Андрія Первозванного, який освятив Київські гори й передбачив 

виникнення міста. 

Але несподівано у творі з’являється образ-символ чорного птаха «із гнилих закутків 

душі, із поля бою прилетів. Кряче…». Це є пророче бачення Тичини трагічного повороту 

історії. Проте є в поемі і впевненість, що усе зможе подолати народ, який став на шлях свого 

відродження, відчуває себе вільним, дужим, молодим: 

Я – Невгасимий Огонь Прекрасний, 

Одвічний Дух. 

Вітай же нас ти сонцем, голубами. 

Я дужий народ! – з сонцем, голубами. 

Вітай нас рідними піснями! 

Я – молодий! [5, с.63] 

За кілька століть українці вперше заговорили про незалежність. 

Особливу, всеперемагаючу любов до неньки-України, надії на її майбутнє відродження  

висловив Павло Тичина  в поезії «Мадонно моя…»: 

Мадонно моя, Мати Пречиста, 

Мій Цвіте Голубий! 

Вступає в вік новий душа чиста. 

Дзвенить залізо. Мовчать бетони. 

За літами літа. 

Брини ж у серці, Мріє Золота, 

На різні тони… 

У цих рядках – код України, код нації, код нашого прапора з його синьою і жовтою 

барвами (в Тичини – «Мій Цвіте Голубий», «Мріє Золота»), і тільки з ними потрібні ми 

будемо собі й світові. 

За спогадами дружини поета Лідії Петрівни Папарук: 

«У видавництві готувалася до друку книга Павла Григоровича. Олексій Довгий 

вирішив, що книга має бути в жовтій палітурці, бо, мовляв, він, як сонцепоклонник мусив 

любити золотий колір… Але Лідія Петрівна додала: більше любив він і жовтий, любив і 

блакитний. Ще 16 – річним написав такі рядки: 

Блакить мою душу обвіяла, 

Душа моя сонця намріяла, 

Душа причастилася кротості трав – 

Добридень я Богу сказав! 

Струмок серед гаю як стрічечка. 

На квітці метелик мов свічечка. 

Хвилюють, малюють, квітують поля – 

Добридень тобі, Україно моя! 

До речі, четвертий рядок скрізь друкується в такому варіанті: 

«Добридень я світу сказав!». В оригіналі було «Богу…»». [2, с.208] 

А ось наступні поетові рядки дозволяють кожному свідомому українцеві збагнути, 

наскільки глибоко-мислячий митець зумів запримітити й віками утверджену українську 

символіку, й радісний передзвін воскреслих мелодій: 

Гей, вдарте в струни, кобзарі, 

Натхніть серця піснями! 

Вкраїнські прапори вгорі – 

Мов сонце над степами…[5, с.343] 

 

В українській поезії вперше постає образ народу, молодого, дужого, який прагне 

творити власну історію. Але мрійливо-вразлива душа поета передчуває щось лихе. Уже в 

поезії «Одчиняйте двері» образ революції як нареченої набирає темних барв: 
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Одчиняйте двері – 

Всі шляхи в крові! 

Незриданними сльозами 

Тьмами 

Дощ… [5, c.51] 

У зраненім поетовім серці гострим болем відізвалися події братовбивчої війни, 

свідченням якої є тетраптих Павла Григоровича «Скорбна мати» (1918), присвячений матері  

Марії Василівні. Але образ покійної матері переростає в образ Скорбної матері, у якому 

узагальнено і долю Божої Матері, і долю  стражденної України. 

У творі ясно звучить думка про неможливість України звільнитися (воскреснути, адже 

її райська земля надто ласий шматочок для сусідів – окупантів). Трагічно звучать слова 

Богородиці: 

Ідіте на Вкраїну, 

Заходьте в кожну хату - 

А чей вам там покажуть 

Хоч тінь його розп’яту… 

Христос воскрес? Не чула, 

Не відаю, не знаю. 

Не буть ніколи раю 

У цім кривавім краю. [6, с.46] 

З гіркотою у серці поет говорить про національну руїну України, яка висловлюється 

сльозами Божої Матері: 

Не місяць, і не зорі, 

І дніти мов не дніло. 

Як страшно!... людське серце 

До краю обідніло. [5, с.51] 

Тема громадянської війни та більшовицького нашестя звучить і в поезії «Хто ж це так 

із тебе насміяться смів?»: 

Хто ж це так із тебе насміяться смів? 

Хто у твоє серце ніж загородив? 

Виростали діти в хаті як гаю 

Без ясного сонця в рідному краю. 

Накипіла злоба, сповнились серця – 

Гей,  курки спустили в матір і отця! 

На жаль, УНР немала навіть армії, щоб захищатися. 

 

У поезії «Пам’яті тридцяти» (1918) відображена страшна подія покарання «мучнів 

українців». У нерівному бою під залізничною станцією Крути 29 січня 1918 року загинули 

переважно учні Другої української гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства та 

Київського університету імені святого Володимира. Проти незначної кількості дітлахів 

виступила чотирьохтисячна, озброєна до зубів, армія петроградських матросів – більшовиків 

під командуванням  полковника М.Муравйова. 

Павло Тичина акцентує увагу на несправедливості, що й досі існує у світі, у 

суспільстві. Адже, понад усе «вони любили свій край», життя, але, на жаль: «На Аскольдовій 

могилі поховали їх». 

Якщо при вивченні сторінок «Історії стародавнього світу» діти захоплюються битвою 

спартанців під Фермопілами, то як нам, сучасним українцям, можна залишитися байдужими 

від тієї кривавої, трагічної сторінки історії доби УНР, що замовчувалася понад 70 років у добу 

СРСР? 

А Павло Григорович Тичина своїм віршем-реквіємом увіковічнив пам’ять героїв. 

Поет до останку вірив у перемогу свого народу. У його силу, у його відродження. 
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Олесь Гончар у статті «Людині гімн» щиро й правдиво сказав: «Кревний зв’язок з 

народом забезпечив вільний і всебічний розвиток великого природного хисту митця… Тільки 

поет, який всіма своїми нервами почуває себе органічною частиною народу, його голосом, 

його правдивими вустами, міг в часи лихоліття від імені народу сказати горді й мудрі слова: 

 

Я єсть народ, якого правди сила 

Ніким звойована ще не була. 

Яка біда мене, яка чума косила! – 

А сила знову розцвіла». [1, с.26] 

 

Павло Григорович Тичина – визначний український національний поет, у творчості 

якого болюче відбилася доля українського народу. 

Про кревний зв’язок поета з народом свідчить запис у щоденнику: «Мені запала в 

пам’ять одна думка, сказана на конгресі (Франція)… Ця думка звучала приблизно так: чим 

більше література є національна, то тим більше вона є інтернаціональна. Я це положення 

розумію так: чим більше у літературі виявляється душа народу, тим більше ця література 

близька іншим народам».  [2, c.92] 

Від  народу поет узяв багатобарвне слово, його невичерпні можливості. 

«Це був справді народний письменник, що поєднав у собі найглибші національні 

традиції та досягнення світової культури» (С.Тельнюк). [3, с.323] 

Нині наша країна переживає не кращі часи, адже на сході – війна. Тож найяскравішими 

барвами нехай засяють і стануть пророчі слова П.Г. Тичини, які він проголосив у добу 

лихоліття й великого подвигу нашого народу в Другій світовій війні: 

 

«Перемагать і Жить!» 

 

Щоб зрозуміти поезії Павла Григоровича Тичини, їх треба осягнути розумом, відчути 

всім серцем і душею, бо в них – велика художня правда! 

У день смерті поета, 16 вересня 1967 року, Борис Олійник зі скорботою в серці 

проговорив: 

Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, 

Ми старієм на рік за законами вічного права. 

Та коли помирають в нас дивні поети – 

Повірте: на цілу епоху старіє народ і держава. 
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До року МАТЕМАТИКИ 

 

Ємець О.О., 

методист відділу інформаційної та видавничої діяльності 

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

МАТЕМАТИКОФОБІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 
 

Анотація. Статтю присвячено аналізу феномену математичної 

тривожності, охарактеризовано причини та прояви; розглянуто фактори, 

що впливають на її розвиток; окреслено вплив педагогів і батьків на 

зниження математичної тривожності. 

 

Триває навчальний рік, оголошений Роком математичної освіти в Україні. Уперше 

математика стане обов’язковим предметом ЗНО і ця тема викликає неабиякий резонанс у 

суспільстві. За словами М. Андрєєва, в.о. голови Громадської ради при МОН, члена 

експертної комісії зі встановлення порогового балу «склав/не склав» зовнішнього незалежного 

оцінювання, даний факт – перемога, адже протягом останнього десятиліття рівень знань 

українських абітурієнтів з математики катастрофічно прямував на дно. А математична 

компетентність є однією з найважливіших згідно з Європейською довідковою рамкою 

ключових компетентностей. 

Абітурієнти гуманітарних університетів, які отримають лише результат ДПА, і лише за 

спрощеним тестом, планували уникнути математики і в даних обставинах відчувають тривогу 

та навіть стрес.  
 

Поняття математичної тривожності та її 

прояви 

Терміном «тривожність» (anxiety з англ.) 

називають індивідуальну властивість особи, рису 

характеру, що проявляється схильністю до 

надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, 

які загрожують, на думку цієї особи, 

неприємностями, невдачами.  

Математична тривожність – це занепокоєння, що виникає від думок про математику та 

виконання математичних завдань, характеризується фізіологічними і когнітивними 

симптомами (підвищенням серцебиття, спітнінням, появою нав’язливих негативних думок) й 

суттєво впливає на якість засвоєння академічних знань учнями (Ф.К. Річардсон, Р.М. Суїн) [1] 

Фобія – це сильний нав’язливий страх, який може загостритися за певних обставин. 

Через фобії людина уникає предметів, заходів і ситуацій, так чи інакше пов’язаних із 

відповідним страхом. Страх заважає роботі нашої оперативної пам'яті, і отже, чим більше ми 

тривожимось, тим менше здатні сфокусуватися на завданні. 

Термін «математикофобія», який описує стан, подібний до фобій, але пов’язаний 

виключно з математикою, був започаткований учителем математики Мері де Лелліс Гоф у 

1953 році. Інші дослідники описують це явище як «паніку, безпорадність, психічну 

плутанину, яка виникає в людей, коли їм не вдається вирішити математичну проблему», або 

просто «страх перед математикою».  

Ще до терміну математичної тривожності (math anxiety) існувала гіпотеза про числову 

тривожність (number anxiety), яку в 1957 році висунули американські психотерапевти. Вони 

виявили, що числова тривожність не впливає на загальну, може існувати окремо і прямо 

https://www.facebook.com/nikita.andreev.549
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://www.psychologicalscience.org/observer/nervous-about-numbers
https://www.psychologicalscience.org/observer/nervous-about-numbers
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корелює з успішністю, але не з інтелектом. Інакше кажучи – побоювання математики ніяк не 

пов’язане з рівнем інтелекту. 

Діапазон емоцій, які супроводжують стан математичної тривожності, коливається від 

неприязні до страху. «Математика – це недавній винахід. Цифри з’явилися до 10 тис. років 

тому і наш мозок не звик думати таким чином. Тому математика дається нам не так легко, як 

мова, хоча говорити незрівнянно складніше, ніж робити елементарні математичні 

розрахунки», – пояснює дослідник Стенфордського університету, автор книги «Математичний 

ген» К. Девлін. 

Існує два стани, у яких людина «вмикає» тривогу: виклик і загроза (В. Мендес, доцент 

кафедри психіатрії Каліфорнійського університету). Коли ми відчуваємо виклик, наше 

збудження в процесі розв’язування задачі стає продуктивним, а не руйнівним 

(деструктивним). Коли ми відчуваємо загрозу, наша нервова система також працює 

напружено, але витрачає ресурси на оборону, а не на завдання. 

Недавні дослідження з використанням сканерів мозку показали, що математична 

тривожність впливає на частини мозку, які використовуються для розуміння математики. 

Тривога ніби перекриває робочі області пам’яті, які важливі для вирішення математичних 

задач. Тривога заважає робочій пам’яті, оскільки мозок надто зайнятий перейманням із 

приводу математики, а не реальним розв’язанням задач. Негативний досвід із «царицею наук» 

у минулому означає, що мозок іноді асоціює її з болем, тому ділянки мозку, пов’язані з 

обробкою болю, активізуються при думці про цю науку.[2] 

Математична тривожність пов’язана з гіршими показниками успішності в математиці. 

PISA-2012 засвідчує, що в країнах та економіках, де учні повідомляють про більш високий 

рівень тривожності, як правило, результати з математики гірші. 

«Щодо українських школярів, то тема математичної тривоги не привертає вартої уваги, 

і вчителі часто не усвідомлюють, що учні мають математичну фобію. Останні моніторингові 

дослідження PISA показали, що математика є слабкістю українських школярів. Справа не 

тільки в тому, що кількість годин математики була скорочена або що сучасна математична 

програма досить складна і, очевидно, повинна бути змінена, щоб відповідати віковим 

здібностям учнів. Крім цих методичних проблем, важливу роль відіграє математична тривога 

учнів», – вважає І. Большакова, методистка Новопечерської школи та експертка громадської 

спілки «Освіторія». 

 

Причини математичної тривожності 

Загалом, науковці стверджують, що математична тривожність пов’язана з 

індивідуальними здібностями людини до арифметики. Наприклад, до математичної 

тривожності схильні люди з акалькулією – порушенням розвитку кори мозку, що не дає 

людині розв’язувати математичні задачі взагалі. Причина полягає в ураженні тієї ділянки 

головного мозку, яка відповідає за кількісну оцінку предметів. Але ця вроджена нездатність 

до математики зустрічається досить рідко (3,5% - 6,5% населення шкільного віку). [3] 

О. Рубінстен, Р. Таннок виділяють три основні причини математичної тривожності: 

- довкіллєві: зумовлені негативним досвідом, отриманим на уроках математики та 

взаємодією із учителем даного предмета; 

- особистісні: базуються на низькій самооцінці, невпевненості в собі та спогадами про 

негативний досвід, пов'язаний із математикою; 

- когнітивні: стосуються браку здібностей до точних наук. 

 

Математична тривожність є похідною традиційної методології викладання математики, 

базованої на вчительському шаблоні «поясни-зроби-запам’ятай», де саме запам’ятовування, а 

не розуміння та міркування відіграють ключову роль. У даному випадку мова йде про те, що 

знаючи основи математики і вміючи виконувати певні обрахункові операції, учні не мають 

уявлення про загальну структуру даної науки, її суспільне та практичне значення. [1] 

https://behavioralandbrainfunctions.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-9081-6-46
javascript:;
javascript:;


2021 Педагогічні обрії № 1 (115) 
 

30 

Досліджено фактори, що впливають на розвиток математичної тривожності:  

- вік учнів: пік припадає на середню школу і завершується в останньому семестрі 

навчання. Нескладно помітити, що в 1-му класі всі діти люблять математику, у 3-4 класах 

таких дітей менше, у 5-6 – ще менше, адже в середній школі математичне навантаження 

зростає, завдання ускладнюються, а коли потрібно вступати до університетів, то з’являється 

проблема недобору на математичні спеціальності. Діти відмовляються навіть від ідеї складати 

математику. Не тому, що вони нездатні, а тому, що школа певними кроками розвиває страх 

перед математикою;  

- зв’язок з особою вчителя: суворий (не співчутливий/недоброзичливий) учитель 

або занадто швидке викладання матеріалу можуть істотно вплинути на розвиток 

математикофобії в дітей. Крім того, як тільки учень відчуває занепокоєння з приводу 

математики, він починає уникати цього предмета і ніби потрапляє в замкнуте коло. 

«Математика – це фундаментальна наука. Якщо ви пропускаєте будь-яку тему, засвоїти 

наступну буде складніше. Незабаром можна відстати в матеріалі настільки, що математика 

стане найбільш тривожним із предметів»,  говорить Д. Галлетт, канадський психолог і 

вчений; 

- вплив батьків: часто батьки наголошують на тому, що в дитини нематематичний 

склад розуму, і ці слова запам’ятовуються. Через негативне ставлення дорослі можуть як 

передати дитині тривогу з приводу математики, так і, навпаки, показати привабливість цієї 

науки; 

- культура: згідно з дослідженнями за однакової успішності азійські діти більш 

схильні до математичної тривожності, аніж діти з країн Скандинавії. Науковці пов’язують це 

із тим, що на дітей азійських країн більше тиснуть дорослі щодо оцінок з математики; 

- стать: існує думка, що математикофобія розвивається частіше в дівчаток, хоча 

серед видатних математиків, які розвивають цю науку, почесне місце  посідають жінки.  

 

Шляхи подолання математичної тривожності формуються через елімінацію причин 

проблеми: 

- удосконалення особистості вчителя та стилю викладання. Як правило, на уроках 

математики викладачі приділяють велику увагу запам’ятовуванню формул і виконанню 

стереотипних задач – тобто механічному застосуванню вивчених напам’ять правил. Акцент на 

запам’ятовуванні, а не на розумінні та міркуванні, має вирішальне значення для формування 

математичної тривоги. Діти, які розуміють і розмірковують у процесі розв’язання задачі, 

менше хвилюються, тому що вже оволоділи цими математичними знаннями. А ті, хто 

запам’ятали, бояться, що в потрібний момент не згадають формулу. Тому необхідно змістити 

методику викладання математики в бік практикоорієнтованого навчання, де задачі будуть 

стосуватися життя, наблизити математику до дитини. Це комплексна проблема: якщо дитина 

зі страхом ставиться до математики, це впливає на її успіхи в математиці та інших науках. 

Більш того, математична тривога не закінчується в школі – людина живе з нею все життя і 

потім боїться перевірити чек у магазині (К. Кисельова, викладач Новопечерської школи, 

експертка громадської спілки «Освіторія»). 

Викладач Норвезького університету науки і техніки Е. Скаалвік також вважає, що роль 

викладача в сприйнятті математики дуже вагома. Його дослідження показують, що 

найважливішим є відчуття безпеки в класі та здатність ставити запитання: «Учні з 

математичною тривогою дуже стурбовані тим, як вони будуть виглядати в класі перед 

однолітками, тому вони, як правило, не задають питання, коли чогось не розуміють. Учителі 

повинні підкреслити, що помилки є частиною навчання, і створити атмосферу, яка заохочує 

навчання, а не показувати хороші результати. Коли вчителі та школа кажуть, що мають 

значення лише оцінки, це викликає занепокоєння і маскує індивідуальні досягнення учнів». 

https://www.researchgate.net/figure/Math-anxiety-factor-score-means-for-all-countries-that-participated-in-the-Programme-for_fig1_222272569
https://osvitoria.media/ru/author/kate/
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Математика вимагає від учителя тонкої роботи. Він має зацікавити учня, дати йому 

задачу відповідного рівня, а не вбити бажання навчатися складним прикладом. Це як дати 

людині, яка вперше прийшла в спортзал, важку штангу.  

Українські вчителі часто не усвідомлюють проблеми математичної тривоги в дітей і не 

розуміють, що за психологічним станом учнів потрібно стежити. Вчитель математики 

повинен подбати не тільки про процес викладання і результати дітей з цього предмета, але і 

звернути увагу на те, як відчувають себе учні на його уроках. Якщо дитина знаходиться в 

стані тривоги, його мозок не вчиться. 

Учителі можуть допомогти послабити тривожність учнів, повідомляючи їм у класі, як 

добре вони працюють, даючи відгуки про сильні та слабкі сторони у вивченні математики 

та/або радячи їм, що вони мають зробити, щоб покращити свої результати: 

- зміна поведінки батьків: варто не тиснути на дитину і не лаяти за «двійки», а 

зорієнтувати дитину, показати приклад. Не обов'язково власний, це можуть бути рольові 

моделі, на які дитина могла б орієнтуватися. Постійні прояви тривожності та стресу 

потребують консультації фахівця, адже можуть призвести до захворювань як серцево-

судинної, так і нервової систем. Математичну тривожність не варто недооцінювати, адже 

панацеї немає, а шкідливих наслідків – достатньо. 

-  формування мотивації до вивчення математики: дорослі, які несуть 

відповідальність за дитину, мають викласти своє захоплення математикою через математичні 

ігри та спільні заняття. Наприклад, розказати, що математичні розрахунки допомогли людям 

побудувати піраміди та освоїти космос; показати, що математика потрібна в повсякденному 

житті – розрахувати бюджет, йдучи за покупками, підрахувати кількість необхідних 

матеріалів для ремонту, продуктів для приготування їжі тощо.  

Пропонуйте ігри, у яких необхідно рахувати – настільні чи комп’ютерні.  Із настільних 

ігор можна обрати різні варіанти ―Монополій‖, ―Числобіг‖, практично будь-які перегони, у 

яких треба рахувати фішки, очки чи клітинки. З комп’ютерних варто звернути увагу на 

онлайн-тренажери на додавання, віднімання, множення та ділення, танграми, розмальовки за 

номерами, де треба вирішити приклад, щоб дізнатися, яким кольором розмалювати певну 

деталь, математичні пазли. 

Дозволяйте дитині розв’язати задачі різними способами. 

Читайте разом або пропонуйте для самостійного читання книжки, де є цікаві розповіді 

про математику чи героїв з гарними математичними здібностями. Це мотивує. Наприклад, 

можна почитати «Задачник з математики» Григорія Остера (в українському перекладі 

Олександра Ірванця) чи «Історію з вузликами» Льюїса Керрола, «Думай як математик» 

Барбари Оаклі.  

Усталеної методики з лікування математикофобії немає, упевнений А. Сабинич. Але є 

добрі спроби – 1984 року в Каліфорнійському коледжі запустили курс «Математика без 

страху». Він тривав один семестр, а викладали водночас психолог і математик. Хоча й у назві 

фігурує математика, курс був більше схожим на групову терапію. За основу взяли методи 

когнітивно-поведінкової терапії, які сьогодні використовує більшість психотерапевтів. 

Результат – рівень тривожності зменшився на третину. 

Дослідження Журналу Прикладної Психології 2014 року підтверджує, що допомогти 

проблемі може письмова терапія: висловлення своїх емоцій та почуттів у письмовій формі; це 

допомагає учням із математичною тривожністю перед іспитом і загалом стимулює подолати 

страх невдачі. 

Ф. Джеймісон знайшов поліпшення математичних показників у тих учнів, які знали, що 

тривога не обов’язково заважає, але також стимулює, тобто через нагадування про користь 

тривоги. 

Експерти Німецького інституту когнітивних досліджень і науки про мозок ім. Макса 

Планка дійшли висновку, що на розвиток математичних здібностей у дітей впливає генетична 

мінливість мозку. На думку фахівців, ген, пов’язаний із розвитком математичних здібностей, 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009155218401200206?journalCode=crwa
https://www.apa.org/pubs/journals/features/xap-0000013.pdf
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/1037/Avramchuk_The%20practice%20application%20of%20psychoanalytic%20personality%20diagnosis_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/1037/Avramchuk_The%20practice%20application%20of%20psychoanalytic%20personality%20diagnosis_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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впливає на обсяг сірої речовини в правій тім’яній частині кори. Це говорить про те, що 

математичні здібності успадковуються. 

 

Висновки. Страх перед математикою формується в школі, але людина живе з ним 

надалі. Щоб побороти цей страх, учитель і учень мають йти назустріч, у кожного має бути 

мотивація. Тобто, учні повинні сумлінно працювати над вправами, відпрацьовуючи тему за 

темою та нарощуючи інтелектуальні м’язи. 

Для сучасних дітей батьки та вчителі не є автоматично авторитетами, бо вони старші. 

Тому важливо зрозуміти потреби дитини та провести її шляхом зацікавлення до науки.  

Сучасні діти народилися з ґаджетами в руках, колишні підходи педагогіки зазвичай не 

підходять для них. Це виклик учительській спільноті, бо вони мають опановувати нові 

методики. Знаходити нові ключики до дітей – їх робота. 

Математика цікава та прекрасна. Але складна. Це головна причина. Вивчення 

математики відрізняється від багатьох предметів і вимагає СИСТЕМНОСТІ. В математиці 

неможливо опанувати нову тему без попередніх знань. Математика вчить нас, що нехтування 

однією темою призводить до нерозуміння наступної, відбувається нагромадження прогалин. 

Це щодо внутрішньої мотивації не вступати на математичні спеціальності. 

Зовнішньої мотивації вивчати такий предмет в учнів немає через відсутність запиту від 

держави на спеціалістів математичних, природничих спеціальностей. Висококваліфіковані 

спеціалісти виїжджають за кордон, де зі своїми hard-skills (професійними навичками) 

отримують високу зарплату. В Україні ще залишилися потужні осередки математичної освіти, 

тому ми продовжуємо готувати кваліфікованих студентів, частина яких все-таки залишається 

в Україні. Але на загальну ситуацію це впливає слабко (К. Терлецька, керівник лабораторії 

прикладної математики Малої академії наук, доктор фізико-математичних наук). 

Попри примітивне сприйняття математики деякими людьми переважно гуманітарної 

спрямованості, математика присутня в нашому житті скрізь і всюди. Кожен наш день, хвилина 

чи мить – це реалізація одного з нескінченної кількості варіантів, вірогідність якого 

безперечно змінюється в залежності від появи/зникнення певних змінних. Знання математики, 

уміння на підсвідомому рівні користуватися математичним апаратом дозволяє бути 

заможнішим, здоровішим, краще планувати свій час, розподіляти ресурси. Логіка, якої бракує 

багатьом людям, теж «донька» математики. 

Математика – це не про знання формул, інтегралів, аксіом тощо. Це про спосіб 

мислення, про модель прийняття рішень. Заняття математикою мають таку ж користь для 

мозку, як і силові навантаження для м’язів. Тобто, регулярні заняття математикою дозволять 

прокачати мозок і розвинути математичне мислення. 
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Лєдова Н.К.,  

учитель математики Хмільницького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Хмільницької сільської ради  

Чернігівського району 
 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ НА ОСНОВІ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОПОРЦІЙ 

(орієнтовний конспект уроку з математики, 
шостий клас) 

 

Мета уроку:  

 формувати інформаційні та предметні компетенції – розв'язування рівнянь із 

використанням основної властивості пропорції; 

 розвивати словесно-логічне мислення, увагу, емоційну сферу, обчислювальні навички; 

 виховувати старанність, організованість, активність. 

Тип уроку: формування вмінь і навичок. 

Обладнання: дошка, мультимедійне обладнання, презентація.  

Очікувані результати: учні навчаться розв’язувати рівняння на основі властивостей 

пропорції. 

Перебіг уроку 

I. Організаційний момент 
1. Привітання. Підготовка учнів до уроку 

Діти, ви знаєте, що найбільша 

цінність будь-якої держави – це люди. 

Але вони є не тільки цінністю, але й 

творцями. Для цього потрібно бути 

розумною й освіченою людиною. 

Стати такою можна тільки тоді, коли 

розум не знає ні хвилини спокою, а 

силу розуму додають вправи і 

постійний пошук. Цим ми і будемо 

сьогодні займатися. 

Ми сьогодні продовжимо 

працювати над пропорцією й покажемо свої знання, уміння та навички в розв’язанні рівнянь 

за допомогою властивості пропорції.  

2. Оголошення плану уроку 

II. Перевірка домашнього завдання. Усний рахунок 

Наявність та правильність виконання домашнього завдання перевіряють асистенти на 

початку уроку. Звіт асистентів. 

III. Актуалізація опорних знань 

1.Усний рахунок (записано на дошці)                              

                                  Відповіді: 
1м : 100 см = 

1 дм : 10 см = 

2 км : 1000 м = 

300 кг : 1 ц = 

0,5 т : 100 кг = 

1 доба : 3 год = 

13 год : 60 хв = 

 

1м : 100 см =1; 

1 дм : 10 см = 1; 

2 км : 1000 м = 2; 

300 кг : 1 ц = 3; 

0,5 т : 100 кг = 5; 

1 доба : 3 год = 8; 

13 год : 60 хв = 13. 
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2. Перегляд презентації 

Якщо уважно розглянути отриманий ряд чисел і продовжити його за правилом: де кожне 

наступне число дорівнює сумі двох попередніх тоді утвориться ряд 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,... і 

т.д., який називається рядом Фібоначчі. 

Італійський математик Леонардо Пізанський (1180-1240) за прізвиськом Фібоначчі, що 

означає «син добродушного», гуляючи лісом, звернув увагу на те, що, коли паросток ахілеї 

пробивається з-під землі, у нього 

виростає тільки один маленький 

листочок, потім на стеблі з'являється ще 

один, потім – два, а потім – три, а потім, 

число листків наростає у відповідності: 

1,2,3,5,8,13,21,... Таку ж саму 

закономірність він отримав, 

контролюючи кількість пелюсток у 

різних квітів. Так, лілії та іриси мають 

по 3 пелюсточки; лютики мають по 5 

пелюсток; деякі дельфініуми – по 8; 

золотоцвіт – 13; у деяких айстр їх 21, у 

маргариток їх майже завжди 34, 55 або 

89 пелюсток.  

Ще однією властивістю ряда Фібоначчі є те, що коли знайти відношення наступного 

члена на попередній, то воно буде наближатися до числа 1,618. 

1/1=1; 2/1=2; 3/2=1,5; 5/3=1,667; 8/5=1,6; 13/8=1,625; 21/13=1,615; 

34/21=1,619; 55/34=1,618 

Чим далі ми рухаємося до наступного послідовного розрахунку, ми 

помічаємо, що отримане значення все більше наближається до істинного 

«золотого числа», яке називається числом «фі».   

Чого ми це число називаємо «золотим» або «золотим перетином»? Тому, що золотий 

перетин – це співвідношення двох величин, яке має свою формулу. Використання такого 

співвідношення при створенні форми 

допомагає зробити її  максимально красивою 

і гармонійною для людського тіла.  

Золотий переріз не є штучним. Він 

поширений у природі: золотий переріз можна 

знайти у багатьох рослин, у будові тіл 

тварин, а також морських раковин і 

пташиних яйцях. Але найбільш вражаючий 

приклад «застосування» природного 

принципу золотого перерізу – людське тіло. 

Воно цілком та його частини (обличчя, руки, 

кисті рук і т. інш.) наскрізь пронизані пропорцією 1,618.  

Відношення довжини руки від плеча до 

кінчиків пальців та відстані від ліктя до 

кінчиків пальців дорівнює 1,611. Так само, 

якщо поміряти відстань від стегна до 

підлоги та від коліна до підлоги й поділити 

ці числа, то одержимо 1,6. 

Пропорції чоловічого тіла ближче 

підходять до «золотого відношення», ніж 

жіночого. Саме тому жінки носять підбори, 

щоб здаватися вищими й красивішими. 
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1,618 – найважливіший показник «золотого перерізу» в людини, чим ближче воно до 

1,618, тим досконаліша статура людини. Це стосується дорослої людини, бо дитина росте.  

Принцип золотого перерізу був відкритий у 

глибокій старовині. Знамениті єгипетські піраміди в Гізі 

засновані на пропорції золотого перерізу. Із золотим 

перерізом пов’язано ім’я італійського математика 

Фібоначчі. Видатні майстри живопису та скульптури 

Фідій, Леонардо да Вінчі, Тиціан, Рафаель в основу своїх 

безсмертних творінь поклали золоту пропорцію або 

золотий переріз.  

Літературознавці звернули увагу, що найбільш 

популярна кількість рядків у віршах пізнього періоду 

творчості Пушкіна відповідає ряду Фібоначчі – 

5,8,13,21,34. 

Діє правило золотого перетину і в окремо взятих 

творах російського класика. Кульмінаційним моментом «Пікової Дами» є драматична сцена, 

що закінчується смертю. У повісті 853 рядки, а кульмінація припадає на 535 рядок 

(853:535=1,6 ) – це і є точка золотого перетину. 

У математиці золотий переріз (божественна пропорція) – це пропорційне ділення 

відрізка на нерівні частини так, що менший відрізок відноситься до більшого, як більший до 

всього відрізка.  
 

 

Ми запропонували учням класу розділити відрізок довжиною 13 см на дві частини так, 

щоб це було красиво. Учні виконували поділ по-різному, але більшість учнів поділили саме 

так, що частинки відрізків відносяться  саме як 8 до 5.   

Термін «пропорційний» походить від латинського слова proportionalis, яке означає 

«такий, що має правильне співвідношення між частинами та цілим». 

Учення про відношення та пропорції стародавні греки називали музикою, яку вважали 

галуззю математики. Вони знали, що чим слабше натягнуто струну, тим нижчий (товщий, 

грубіший) звук вона дає, а чим тугіше натягнуто 

струну, тим звук вищий. Але в музичному 

інструменті не одна струна, а кілька. Щоб усі 

вони під час гри звучали узгоджено, їх довжини 

повинні перебувати в певному відношенні. Тому 

вчення про відношення та пропорції і називалось 

у греків музикою. Звичайно ж, музика може 

справляти на нас незабутнє враження. 

Математика, я сподіваюсь також.   
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3. Розгадування кросворда 

Природа й пропорція… . Що спільного в них вбачали піфагорійці? 
Відповідь на це запитання одержимо, розгадавши кросворд, а за одно й повторимо 

правила про пропорцію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Де раніше ми зустрічалися з пропорцією, не використовуючи цього поняття? 

(скорочення звичайних дробів). 

2. Рівність двох відношень - це … (пропорція). 

3. Як називаються члени пропорції a і d?(крайні) 

4. Як називаються в пропорції члени в і с? (середні) 

5. Як називається пропорція, значення лівої і правої частин якої є одне й те саме число? 

(істинна). 

Ми знайшли відповідь – це  КРАСА. 

IV. Формування вмінь і навичок 

Основна мета – сформувати вміння 

учнів розв'язувати рівняння, 

використовуючи основну властивість 

пропорції.   

 Алгоритм розв'язування рівнянь 

вигляду 
b

a
=

d

с
 де невідомий один із 

членів. 

1) Записати основну властивість 

пропорції ad = bc.  

2) Знайти невідомий множник 

 Щоб знайти крайній член 

пропорції, потрібно добуток її середніх членів поділити на інший крайній член. 
d

вс
а  ;   

a

bc
d  . 

 Щоб знайти середній член пропорції, потрібно добуток її крайніх членів поділити на 

інший середній член. 
b

ad
c  ;   

c

ad
b  . 

Учитель пояснює розв'язання рівнянь : а) х : 2 = 3 : 11; б) 0,5 : х = 15 : 2,4; 

в) 
6

3,12
=

4

х
;  г) 

12

16

3

8




х
 . 

V. Закріплення вмінь і навичок 

1. Розв'язуємо рівняння. Всі рівняння записані на дошці.  

Індивідуальна форма роботи – для сильних учнів (перевірка робіт у кінці уроку); 

колективна робота – для слабких та середніх учнів.  

1-4 рівняння – початковий та середній рівень; 

1          

 2         

 3      

 4       

5        
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5-9 рівняння – достатній рівень; 

10-13 рівняння – високий рівень. 

1) х : 16 = 2 : 4;   2) х : 4 = 8 : 16;  3)  8 : х = 2 : 4;  4)  8 : 16 = 2 : х;   

5) у : 3
5

1
= 4

2

1
: 2

4

1
; 6) 

а

8,67
=

35,6

62,7
; 7) b : 

6

25
=

7

4
:

21

20
; 8) 

6

3,12
=

2,4

7х
;  

9) 
2

1
х : 5 = 16 : 0,8; 10) 0,2 : (х-2) = 

2

1
: 2

2

1
;  11) 2

3

2
: 0,24 = 1

9

7
: (х + 0,06);  

12) 
3

4х
= 8;  13) 

3

1

х
= 0,1. 

2. Усно. Зібрати рівняння  

а)
2

1
:

4

3

3

1
: х     1) 

2

1
:

4

1
х ;   2) 

4

3

3

1

2

1
х ;   3) Відповідь: 

2

1
.   4) 

2

1
х .   5) 

4

1

2

1
х  

(Правильний порядок: 2,5,1,4,3). 

б)
45,0

4,6

9

8


у
      1) .16у  2) 8:128у ;  3) 1288 у ;   4) Відповідь:16.   5) 

45,0

4,69
8


у ; 

(Правильний порядок: 5,3,2,1,4). 

VI. Підсумки уроку 

Метод «Незакінчене речення» 

Ми сьогодні на уроці:  

повторили – (відношення, пропорції, основну властивість пропорції); 

навчилися – (розв’язувати рівняння на основі властивості пропорції, бути 

компетентними, бути командою). 

Я знаю що називається – (відношенням, пропорцією, основною властивістю 

пропорції, …). 

Я знаю як… (знаходити середні й крайні члени пропорції, розв’язувати рівняння). 

Я знаю чому потрібна пропорція…  
VІI. Домашнє завдання (на картках) 

1. Розв'яжіть рівняння: 

а) 75 : 30 = х : 3;    б) 0,3 : 1,5 = х : 9;   в) 
5

х
=

20

4,2
;    г) х : 1

2

1
 = 4 : 

3

1
. 

2. Розв'яжіть рівняння: а) 
7

10х
=

3

4
;    б) 

7

6
=

5

2,1у
;    в) 

2

8

у
=

6

5
. 

Додаткове завдання (за бажанням): скласти кросворди з теми «Пропорції». 
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Нова українська школа 

                                       
Глушко Т.В.  
 учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, 

учитель-методист Кобижчанського ЗЗСО  I-III ступенів  

Бобровицької міської ради 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  

ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА 
 (1 КЛАС) 

 

Тема. Винаходи людства 
Мета: розширити уявлення учнів про винахідницьку діяльність від найдавніших часів 

до сьогодення; учити здобувачів освіти самостійно здобувати знання, використовуючи 

прийоми дослідницької роботи; розвивати вміння презентувати результати особистої та 

спільної діяльності; формувати вміння аналізувати, робити висновки; розвивати пізнавальний 

інтерес, допитливість; виховувати прагнення до знань. 

Тип навчального заняття: інтегрований; вивчення нового матеріалу. 

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:  

 Хто такий винахідник?  

 Як техніка допомагає в побуті? 

 Як поводитися з технікою? 

 Яка роль роботів у житті людини? Чи все вони можуть? 

 Чи може техніка завдати шкоди? Коли саме? Чому? Хто в цьому винен? 

 

Завдання:  
1. На основі досвіду учнів та їхніх потреб допомогти проаналізувати, як техніка 

і технічне обладнання допомагають людям у побуті. 

2. Навчати безпечної поведінки в повсякденному житті та безпечного використання 

найпростіших видів побутової техніки. 

3. Продемонструвати, як технічні засоби поліпшують умови життя людини. 

4. Спонукати учнів до ефективної взаємодії одне з одним, а також із технікою. 

5. Навчати відображати отриману інформацію, створюючи моделі, малюнки. 

6. Спонукати малят до розповідей про те, що їх вразило, схвилювало; до переказування 

подій зі свого життя; висловлювання власної позиції. 

7. Навчати дітей відтворювати в різних видах діяльності ймовірні та фактичні 

результати лічби об’єктів, що їх оточують. 

8. Навчати організовувати робоче місце, дотримуватися безпечних прийомів праці. 

9. Сприяти засвоєнню правил безпечної поведінки в довкіллі. 

10.  Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, 

взаємодіяти з однокласниками. 
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 Очікувані результати:  

Учні знатимуть: 

 хто такий винахідник; 

 що таке техніка; 

 яка роль техніки в житті сучасної людини; 

 різноманітність призначення техніки; 

умітимуть: 

 розрізняти види техніки; 

 користуватися найпростішими технічними пристроями в повсякденному житті; 

 взаємодіяти в парах і групах під час користування найпростішими технічними 

засобами; 

 дотримуватися правил безпеки, використовуючи окремі види побутової техніки; 

 піклуватися про здоров’я — своє та інших людей; 

 дбайливо ставитися до природи; 

 спостерігати об’єкти навколишнього світу за вказаними ознаками, робити висновки 

та узагальнювати за результатами власних спостережень;  

 дотримуватися безпечних прийомів праці; 

 уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.   
 

Очікувані результати за освітніми галузями 
 

№ 

з/п 

Назва освітньої галузі 
Очікувані результати навчання 

1 Мовно-літературна ВЗАЄМОДІЄМО УСНО  

Учень/учениця з увагою сприймає і доречно реагує на усну інформацію в 

діалозі. Сприймає монологічне мовлення й використовує усну інформацію з 

конкретною метою. Ділиться своїми почуттями та емоціями від 

прослуханого. Звертається до іншої особи, уживає ввічливі слова. Добирає 

відповідну до ситуації спілкування (тема тижня) лексику і несловесні 

засоби.  

ЧИТАЄМО  

Добирає ілюстрації до тексту. Розповідає про свої враження від художнього 

тексту.  

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО 

 Обмінюється елементарними письмовими повідомленнями. Називає в 

словах відомі букви. Відтворює графічні знаки за зразком. 

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА 

 Обговорює зміст медіаповідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому. 

Використовує доречно емотикони.  

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ 

 Розрізняє голосні та приголосні звуки. Експериментує з мовними 

одиницями. Розгадує ребуси. Визначає кількість складів у слові, 

орієнтуючись на кількість голосних звуків. Визначає звуки в слові. 

Створює нові слова, замінюючи звук у слові. Пояснює значення слів. 

ДРАМАТИЗУЄМО  

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав/брала участь. 
2 Математична ЛІЧБА  

 Лічить до 5 в прямому і зворотному порядку. Відтворює в різних видах 

діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують 

(малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні 

лічилки тощо).  

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ 

 Співвідносить кількість об'єктів довкілля з відповідним натуральним 

числом. Порівнює числа в межах 5, використовує знаки >, <,=. 

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН 

 Вимірює, маючи вільний доступ до необхідних приладів. Креслить відрізок 

заданої довжини (1-5 см). Оперує грошима, здійснюючи покупки в 

крамницях (уявних). 
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ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ 

Розпізнає геометричні фігури. Вміє переміщувати об’єкти в заданих 

напрямах. 

 РОБОТА З ДАНИМИ  

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію на основі 

запропонованого опитувальника (два – три запитання). Використовує 

зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми 
3 Природнича Я У ПРИРОДІ 

Формулює запитання про все, що його / її цікавить. 

Знаходить найпростіші матеріали та прилади для виконання 

завдання. 

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації. 

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ 

Розрізняє природні і рукотворні об’єкти. 

Порівнює рукотворні (штучні) об’єкти за певними 

властивостями. 

Ілюструє, наводить приклади того, як рукотворні (штучні) 

об’єкти (серед них і механізми) допомагають людині. 

Пояснює, як живляться побутові прилади. 

Пояснює, чому треба берегти природу. 
4 Технологічна МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА  

Виконує прості технологічні операції з допомогою дорослих або 

самостійно.  

Задумує виріб та конструює його з готових елементів.  

Прогнозує, яким має бути виріб.  

Демонструє іншим результати групової діяльності. 

Описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів / хотіла досягти.  

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів 

та пристосувань. 

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання 

клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами). 
5 Соціальна і  

здоров’язбережна 

БЕЗПЕКА  

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки. Пояснює 

ситуації, коли побутові прилади та речовини можуть бути небезпечними 

для людини. Дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціях.  

ДОБРОБУТ  

Пояснює, що робити в ситуаціях небезпеки вдома або в школі. 
6 Громадянська та 

історична 

Я – СЕРЕД ЛЮДЕЙ  

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свою думку, 

поважаючи інших.  

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА  

Пояснює, чому природа важлива для людини і чому потрібно берегти 

електроенергію. 

7 Мистецька ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 Малює графічними матеріалами.  

 Виконує пісню.  

 
Хід уроку 

 

І. Організаційний етап. Мотивація діяльності 

1. Ранкова зустріч  

1. Вітання в колі друзів 

Учні по черзі торкаються однойменних пальців свого сусіда, починаючи з великих пальців, 

промовляючи: 

Вітаю! (стискаються великими пальцями); 

Бажаю (вказівними);  

успіху (середніми);  

у всьому (безіменними);  

і всюди! (мізинцями). 
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- Яка зараз пора року?  

- Місяць?  

- Дата? Яке це число? (одноцифрове чи двоцифрове; парне чи непарне). 

- Який день тижня? 

- Чого очікуєте від сьогоднішнього дня? 

ІІ Групове заняття 

 

Гра «Збери помічників» 

Діти в групах збирають розрізані картинки із зображенням технічних пристроїв 

(смартфон, комп’ютер, фен, пилосос, телевізор). 

                             
 

ІІІ  Обмін інформацією 

1. Вступ 

- Як можна назвати всі ці предмети? 

- Навіщо люди винайшли техніку? 

- Яка техніка є помічницею у вашому домі? У нашому класі? Яка кількість?  

2. Стіна слів 

- Ми оточені речами, якими ми користуємося повсякчас, не замислюючись, звідки 

вони взялися і хто їх придумав.  

- Як називають людину, яка винайшла певний предмет? (Винахідник). 

Винахідник — той, хто винайшов або винаходить що-небудь. 

Винахід — те, що винайдене, зовсім нове, невідоме до цього, корисне в життєдіяльності й 

може бути практично застосоване. 

- Діти, а чи чули ви такі слова, як «гаджет», «девайс»? 

- Хто знає, що це таке? 

У сучасному світі ми часто чуємо ці поняття, іноді їх називаємо. Пропоную з’ясувати, 

що ж таке девайси, а що таке – гаджети?  

Девайси – це пристрої, що працюють самостійно, не вимагаючи підключення до іншого 

пристрою: телефони, планшети, нетбуки, джойстики, GPS-навігатор. Девайсом може бути 

mp3-плеєр, мобільний телефон, смартфон, флешка, електронна книга та ін. (Демонстрація 

пристроїв). 

Гаджет – відіграє допоміжну роль. Сам по собі він не працює. До гаджетів належать: 

навушники, веб-камери, комп’ютерна миша, смарт-браслет. 

Не кожен гаджет буде девайсом. Але девайс може бути гаджетом.  

Візьмемо, наприклад, фотоапарат-дзеркалку. Це — девайс. Спалах — це гаджет. Або 

інший приклад: смартфон — це девайс, а навушники — гаджет. Або ще, електронний 

годинник. Якщо він звичайний і виконує лише одну функцію, то його неможливо вважати 

девайсом. А ось якщо годинник містить у своїх функціях, крім стандартних, ще й кілька 

сигналів та налаштувань, то такий предмет можна точно назвати девайсом.  

Щоб бути девайсом, пристрій повинен бути не великим, а легким і компактним, щоб 

його можна було брати з собою та переміщати в різні місця.   

3. Загадки про побутові прилади 

Кілобайти, гігабайти, 

Папки, файли, блоги, сайти… 

Знань чимало різних має, 

Цілий світ про нього знає. (Комп’ютер). 
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Ноутбук – це девайс. А ось стаціонарний комп’ютер до девайсів не належить. 

 

Розморожувати вміє. 

Що потрібно розігріє. 

Піцу зробить за хвилину. 

Нагодує всю родину. (Мікрохвильова піч). 

4. Крісло автора. Розповідь учениці про мікрохвильову піч 

5.  Слово вчителя 

Нові технології та винаходи роблять наше життя яскравішим, і сьогодні ми будемо 

говорити саме про них.  Тема дня «Винаходи людства». 

Вправа «Створення бадьорого настрою»  

Під бадьору мелодію учні сідають за парти. 

ІV Мотивація навчальної діяльності 

Бесіда за малюнками 

 

                     

        

- Які із цих предметів є сучасними, а які — старовинними? 

- Із чого виготовлено кожний предмет? Доберіть відповідні слова.  

- Для чого людина створила ці предмети?             

- Пригадайте, з яких частин складається навколишній світ? (Природа і рукотворний 

світ). 

 

V Вивчення нового матеріалу 

Вправа «Рукотворні і природні об’єкти»  

- Упишіть у квадратик букву Р біля рукотворних об’єктів. Оберіть букву для інших 

об’єктів. 
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- Чи завжди 

предмети мали 

такий вигляд, 

як сьогодні? 

- Пропоную 

переглянути 

цікавий відео – 

сюжет про 

добре знайомий 

вам пристрій. 

 

1. Перегляд відео про праску. (Матеріали KM-media).  

2. Робота з підручником 

- Які бажання людини задовольняють зображені винаходи? 

- Назвіть ті речі, які використовують для прибирання. Які з них є технікою?  Для чого 

використовують цю техніку? 

3. Вправа «Предмети сьогодні» 

- Яка техніка нині замінила зображені предмети? Намалюйте. 

4. Гра «Впізнай предмет» 

- Розгляньте предмет і покажіть його назву за допомогою цеглинок LEGO. 

 

        

(Комп’ютерна миша, мікрохвильова піч, електричний чайник). 

5. Гра в ролях 

- Витягуйте по черзі із мішечка картку із зображенням техніки. Розкажіть про 

важливість цього пристрою від його імені. (Ноутбук, навушники, холодильник). 

 

6. Робота над загадками (У зошиті 

с.16). Відгадати загадки і наклеїти 

відгадки в певні квадратики. 

 

Фізкультхвилинка під пісню 

Фіксиків «Помогатор» 

 

7. Гра «Телефон» 

Розфарбуй телефон та впиши цифри. Скільки всього існує цифр? А чисел скільки? 
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8. Вправа «Укомплектуйте 

техніку» 

- З’єднайте предмети лініями різного 

кольору. 

- Чи потрібно дотримуватися правил 

безпеки під час користування технікою? 

 

 

 

9. Вправа «Правила безпеки» 

- Хто з дітей правильно використовує 

техніку? 

 

 

 

 

 

 

 
10. Гра «Ми – фантазери». Робота в групах 

Продовжте фантастичну розповідь. 

Одного казкового дня в нашому класі з’явився… 

Спробуйте сконструювати свій фантастичний пристрій із деталей LEGO. 

11. Щоденник вражень 

Гра «Якби я був (була) винахідником (винахідницею).  

VI Підсумок 

І все ж, варто визнати, що наше життя без гаджетів, девайсів та інших пристроїв було б 

сірим і нудним. 

VII Рефлексія 

Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку 
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Іванова Т.Л.,  

учитель початкових класів Хмільницького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Хмільницької сільської ради Чернігівського 

району 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗВУКОВОГО ЗНАЧЕННЯ БУКВИ «Б». 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ ЧИТАТИ ВИВЧЕНІ 

БУКВИ В СЛОВАХ, РЕЧЕННЯХ І ТЕКСТАХ 
(конспект уроку з української мови  

в 1-му класі) 

 
Мета. Закріпити вивчену літеру, її звукове значення; формувати навички читання слів і 

речень із вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на 

запитання за його змістом, розповідати за малюнком; виховувати інтерес до спорту, 

спортивних занять. 

Очікувані результати   
Виділяє позицію звука у слові та правильно відтворює звуковий аналіз слова; 

прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстрацією; читає слова складами, 

окремі слова – цілком, інтонаційно виділяє речення в тексті; відповідає на запитання за 

змістом прослуханого; працює в групах, парах; виконує навчальні та ігрові дії. 

Обладнання: буквар М.С. Вашуленка, презентація, мультимедійний супровід, 

конструктор LEGO, картки для групової роботи, картки до вправи «Кластер», ромашка Блума, 

монетки, ілюстрації: білка, ліс, дупло, горішки, гриби, шишки. 

Тип уроку: комбінований урок. 

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, природнича. 

 

Перебіг уроку 

I. Вступна частина  

Організація класу 

Продзвенів чаклун-дзвінок, 

Починається урок. 

Всі за парти тихо всілись 

І на мене подивились. 

Посміхнулися всі. 

Чи готові до роботи? (Так) 

II. Основна частина 

Актуалізація опорних знань  

- Діти, сьогодні до нас завітав казковий герой. Відгадайте 

загадку та дізнайтеся, хто з вами буде спілкуватися на уроці? 

Дерев’яний це хлопчина,  

Паперова одежина,  

Абетку свою продав, 

Бо грошей у театр не мав (Буратіно). 

- Так, це Буратіно. А ось і він.  

- Добрий день, Буратіно. Чому це ти плачеш? 

- Добрий день. Я не хотів ходити до школи і продав свою Азбуку, за це отримав золоті 

монети. А хитра лисиця Аліса і кіт Базиліо мене обдурили. Скарб забрали. Тепер не маю ні 

знань, ні скарбу. 
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- Ти не плач. Ми обов’язково допоможемо тобі знайти твій скарб. Запрошуємо тебе на 

наш урок і ми всі разом пошукаємо вкрадені монети.  

Учні й Буратіно в ігровій формі добирають, аналізують, порівнюють слова з буквою 

«бе» та викладають букву за допомогою цеглинок LEGO. 

- Що ви вже знаєте про букву «бе»? Доведіть, що це приголосний звук.   

- Яким цей звук буває у мовленні? (Твердим і м’яким). 

- Ось, Буратіно, діти заробили тобі першу монетку (дитина кладе монетку в торбинку 

Буратіно). 

 

ІІІ. Повідомлення теми й завдань уроку 
- Сьогодні на уроці закріпимо звукове значення букви «бе», будемо читати склади, 

слова, речення з цією літерою, попрацюємо над текстом, дізнаємося про спортивні змагання.   

 

IV. Застосування знань, умінь і навичок 

1. Інтерактивна гра «Кмітливчики» (робота з цеглинками LEGO). 

Завдання: показати цеглинками позицію звука [б] в слові.  

Синя – початок слова; 

Червона – середина; 

Зелена – кінець. 

На екрані по черзі з’являються слова-картинки і діти піднімають відповідну цеглинку: 

барвінок, верба, дуб, чорнобривці, баран, бджілка, собачка, білка, бобер. 

- За виконану роботу ще одна монетка потрапляє в торбинку Буратіно. 

2. Робота в парах. Гра «Упіймай звук» 

- Скільки слів з буквою «бе»? Нумо, рахувати.  

(На кожне слово з буквою «бе» учні 

викладають цеглинку, а потім рахують 

кількість слів). 

Бавлять ранньої пори 

Бобренят старі бобри. 

Бубонить бобер до білки: 

Бобреня боїться бджілки (9)  

Перевірка виконаної роботи зі слайду. 

 - За роботу в парах кладемо монетку до 

торбинки Буратіно. 

- Діти, не стомилися в «Кмітливчика» 

грати? Запрошуйте Буратіно звуковий аналіз слів складати. 

- Пригадайте, про яких тварин йшла мова у віршику?  

3. Звуковий аналіз слів. Робота в групах. Скласти звукові моделі до слів бобер, білка. 

(Торбинка поповнюється новою монеткою). 

- У «Кмітливчика» продовжуємо грати! 

Будемо чистомовку чітко промовляти. 

4. Чистомовка 

У лісі гриби – би-би-би. 

Грали на трубі – бі-бі-бі. 

Виросла верба – ба-ба-ба. 

Дятел дуб довбе – бе-бе-бе.  

(Діти отримують монетку в торбинку). 

Хто це, хто це там стомився  

І наліво похилився?  

Треба дружно всім нам встати,  

Фізхвилинку розпочати. 



2021 Педагогічні обрії № 1 (115) 
 

47 

5. Музична фізкульхвилинка з Lego 

Складання Lego. Зібране Lego діти 

кладуть під парту). 

6. Вправи з читання 

Букв вже вивчено чимало, 

Час згадати їх усі. 

Тому зараз пропоную 

Я розчитку провести: 

1) читання складових таблиць з «Б», «б»; 

2) читання променевих таблиць; 

3) читання слів «блискавкою». 

V. Робота з букварем (стор.100) 

1. Творче завдання 

- Розгляньте малюнки. 

- Прочитайте під ними слова (читання рядами). 

- Назвіть слова, що відповідають кожному малюнку. 

- У якому слові зустрічається м’який приголосний [б´] (білка). 

(За виконану творчу роботу діти отримують монетку в торбинку. 

2. Інсценування вірша Г. Демченка «Де ти, білочко, живеш?» учнями 
Завдання для дітей: запам'ятати, про що розповідала білочка. 

Де ти, білочко, живеш? 

Що ти, білочко, гризеш? 

У зеленому ліску, 

У дуплі, у соснячку. 

А гризу горішки,  

І гриби, і шишки. 

У морози люті, злі 

Ти не мерзнеш у дуплі? 

Затишна моя хатинка, 

Тепла в мене кожушинка, 

І мені зимові дні 

Зовсім, зовсім не страшні. 

- Учасники діалогу заробили ще одну монетку для Буратіно. 

3. Вправа «Асоціативний кущ» – «Білочка»: 

(ліс сосновий, дупло, горішки, гриби, шишки, тепла кожушина, пухнастий хвіст). 

- Чи все сказали про білку? (Діти звіряють із слайдом, де є інші картинки). 

4. Цікавинки про білку з демонстрацією картинок асистентом учителя. 

Білка – красива й прудка тварина. Вона має великий пухнастий хвіст, який служить для 

неї парашутом. Білка може впасти з висоти 30м і не пошкодитись. 

Доросла білка живе на самоті. Тільки в період 

сильних морозів білки гніздяться разом для збереження 

тепла.  

У білки – гарний апетит. За день може обробити 

100-150 шишок, а за тиждень з’їдає стільки їжі, скільки 

важить сама. Окрім горіхів і грибів може харчуватися 

комахами і навіть невеликими птахами. 

I. 5. Робота в групах 

- Білочка передала вам кошик із гостинцями – гриби, 

горішки, шишки. Пригощайтесь, що кому до вподоби.  

Поділ учнів на підгрупи: 

1 група – «Горішки», 2-га – «Шишки», 3-тя – «Гриби». 
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6. Гра «Добери потрібне слово» (Діти читають слова і підбирають узагальнене 

слово). 

Дуб, береза і верба –… (дерева);  

барвінок і незабудка – …(квіти); 

зебра, борсук, бурундук –…(тварини); 

бокс і баскетбол – …(види спорту); 

барабан і труба –…(музичні інструменти); 

баклажан, буряк –… (овочі). 

(За виконану роботу діти отримують ще  

одну монетку, яка  потрапляє в торбинку). 

- Швидко справились із завданням,  

а чи вмієте ви також швидко говорити? 

 

7. Робота із скоромовками (підготовлені учні) 

Пора рибу ловити,  

Бо треба обід варити.       

Треба бубликів купити, 

Будемо молоко пити.     

 Бичок грає на баяні, 

 А баран на барабані.      

У висоту стрибав стрибун, 

Слідкували всі з трибун.       

- Яка скоромовка вам найбільше 

сподобалася? Промовимо її всі разом 

(декілька раз із наростаючим темпом). 

- Хто хоче сам промовити? 

- Виберіть скоромовку та вивчіть 

напам’ять (монетка в торбинку). 

 

8. Фізкультхвилинка «Бігунець» – діти слідкують очима за плаваючою кулькою на 

екрані. 

 

VI. Робота з текстом «Будемо боксерами» 

1. Розглядання ілюстрації: 
- кого ви бачите на малюнку? 

- де відбувається подія? 

- про що може йтися в тексті? 

2. Словникова робота (слайди)  

Ринг – місце, де проходить бій. 

Нокаут – період гри, коли суперник фізично не в змозі 

більше продовжувати бій. 

Рефері – людина, яка слідкує за боєм і спортсменами, 

може передчасно  зупинити бій. 

Раунд – період гри між перервами. 

3. Читання тексту  

Читання вчителем. Читання колективне. 

Читання «ланцюжком». 

4. Використання стратегії «Ромашка Блума» 

Орієнтовні запитання. 

Просте:  

- Куди прийшли діти? 
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Уточнювальне: 

 - Я можу помилитися, але здається, діти в середу пішли до бібліотеки, а в суботу на бокс, 

чи навпаки?  

Пояснювальне:  

- Чому діти мріяли стати боксерами? 

Практичне:  

- Кому б ви запропонували відвідати бокс? 

Творче: 

 - Кого з відомих українських боксерів ви знаєте?(слайд). 

 

5. Гра «Продовж речення» 
Борис і Данилко у середу відвідали… (бібліотеку). 

Брати вибрали собі розповідь про … (бокс і боксерів). 

Тато купив синам квитки на … (бокс). 

На ринзі боксер був в образі … (козака). 

Усі раділи перемозі та кричали… («Нокаут!», «Слава!», «Браво!»). 

(Торбинка Буратіно поповнюється новою монеткою). 

 

6. Вправа «Кластер» 

Завдання: складіть кластер до слова «бокс». 

- Доберіть ключові слова до слова «бокс». 

- Зазначте поняття, що глибше розкривають зміст. 

 

                                                 БОКС 

 

БОКСЕРИ                                   ЛЮДИ                                        ГРА 

 

рукавиці        вода                судді            суперник                  бій    раунд   перерва 

халат   рушник    пояс       рефері    вболівальники   тренер         

 

 
VII. Заключна частина. Рефлексія 

1. Вправа «Інтерв’ю»  
- Що вам найбільше сподобалося на уроці? 

- Які нові слова запам’ятали?(Стенд «Стіна слів»). 

- Буратіно, чи сподобалося тобі навчатися? Діти, як і 

обіцяли, своїми знаннями зібрали тобі нові монетки. Бери, 

тримай, купиш нову Азбуку. 

 

Буратіно: 

- Дякую, любі друзі, що виручили мене. Але вони мені 

тепер не потрібні. Я зрозумів, що найкраще в житті – це 

знання й вірні друзі. Тому ці монетки я хочу подарувати 

вам (роздає шоколадні монетки). 

- А ми, Буратіно, даруємо тобі нову Азбуку. Залишайся 

з нами. 

 

 

 

 



2021 Педагогічні обрії № 1 (115) 
 

50 

Панченко Н.А., 

учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист Менського  ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 

 

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 

2 клас НУШ 
 

Тема уроку. Земля – планета, на якій я живу 

Мета.  

 

Формувати: 

- уявлення про Сонячну систему; 

- поняття «Земля – планета Сонячної системи – наш спільний дім»; 

- наукові знання: Земля – куля, глобус – рухома модель Землі; 

- уміння  сприймати, аналізувати і використовувати інформацію; 

- узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті. 

Сприяти розвитку та вдосконаленню вміння: 

- критично мислити; 

- висловлювати власну думку, обґрунтовувати її;   

- активно слухати в умовах усного спілкування; 

- взаємодіяти з однокласниками в парі, групі;  

- досліджувати, порівнювати, робити висновки, уявляти, фантазувати; 

- аналізувати і оцінювати власну діяльність. 

Викликати зацікавлення, любов і дбайливе ставлення до: 

- унікальності і неповторності планети Земля;  

- сьогодення і майбутнього України; 

- кращих якостей українського народу(гостинності, працьовитості, патріотизму). 

Обладнання: 

- мультимедійна презентація;  

- глобуси;  

- торбинка з макетом телескопа; 

- цеглинки ЛЕГО;  

- основа лепбука «Сонячна система»;  

- прищіпки і стенд для самооцінювання. 

І Ранкова зустріч 

1. Вітання 

Учитель:  

- Доброго ранку, учні, я дуже рада вас сьогодні бачити. Запрошую стати в коло 

для ранкової зустрічі. Давайте привітаємось віршиком: 

Доброго ранку, сонце і вітер! (діти піднімають руки вгору, імітують сонце, вітер). 

Доброго ранку, ліси і поля! (піднімаються на носочки, розводять руки в сторони). 

Доброго ранку, моя Україно! (прикладають руки до серця). 

Доброго ранку, плането Земля! («малюють» двома руками велике серце). 

- Цікаво дізнатися, з яким настроєм ви сьогодні прийшли до школи, отже: 

- У кого гарний настрій, помахайте рукою; 

- Хто трохи не виспався, присядьте; 

- Кому вчитися цікаво, поплескайте в долоньки. 

2. Гра «Відгадайко» 

- Дякую всім і пропоную гру «Відгадайко» 

- У цій торбині я сховала предмет, але який, звичайно, це секрет. 
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Правила такі: ми по черзі будемо брати торбинку в руки, обстежувати її не 

відкриваючи. Можна ставити питання, на які я відповім так або ні. 

(Учні по черзі обстежують торбинку, ставлячи прості питання. Учень, який відгадав, 

ділиться досвідом, як йому це вдалося)  

- Що таке телескоп? 

- Для чого він призначений? 

3. Обмін інформацією 

- Я пропоную вам уявити, що ми знаходимось в обсерваторії і спостерігаємо за небом 

за допомогою телескопа. Давайте по черзі подивимось у наш чарівний телескоп і розкажемо, 

що ми можемо побачити .  

Дотримуємось правила: говоримо чітко, слухаємо уважно, називаємо лише один 

об’єкт, намагаємось не повторювати вже назване. 

- Дякую, прошу сідати за парти. 

4. Щоденні новини 

- За небом, звісно , спостерігати дуже цікаво, але і про щоденні спостереження забувати 

не варто. 

Помічники вчителя розповідають новини дня. 

5. Крісло автора 

 - Сьогодні в «Крісло автора» ми запрошуємо Марійку, яка підготувала для нас загадку: 

Блакитні простори, зелені ліси 

— Ніде не знайдеш ти такої краси. 

У космосі є ще багато планет, 

Немає лишень життя там прикмет. 

Ти наша домівка, плането моя, 

Ти гарна і зблизька, красива здаля. 

Дивуються інші планети всі щиро: 

«Яка ж ти, сестричко, блакитно-вродлива! 

- Назвіть відгадку. 

- Що допомогло відгадати загадку? 

- Чому, на вашу думку, Землю називають блакитною планетою? 

- То яка, на вашу думку, тема сьогоднішнього дня? 

 

ІІ Оголошення теми дня  

- Так, тема дня: «Земля – планета, на якій я живу» 

- Чи важлива ця тема? Обґрунтуйте свою думку. 

 

ІІІ  Постановка проблемного питання 

Наш дім планета Земля, а  як називається дім Землі? Чи сама вона там мешкає? 

Висловіть свої думки. 

- Відповісти на це питання нам допоможе відео. 

(Перегляд відео «Планети Сонячної системи»  

https://youtu.be/ITub7NYgY2Y ) 

1. То як називається дім Землі? 

2. Скільки планет є в Сонячній системі? 

3. Що є центром Сонячної системи? Якою цеглинкою ми можемо позначити Сонце? 

Чому? 

4. Чим особлива планета Земля? Якою  цеглинкою позначимо Землю? Чому? 

Фізкультхвилинка 

Земля і Сонце нерозлучні у Всесвіті. Земля невпинно рухається навколо Сонця. Я 

пропоную вам взяти цеглинки, що символізують Сонце і Землю і трохи відпочити. 

«Танок з цеглинками» 

https://youtu.be/ITub7NYgY2Y
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Під веселу музику учні рухаються по колу, тримаючи в руках цеглинки. 

Коли музика стихає – учні виконують вправи з цеглинками на ритмування, за зразком 

учителя. 

Коли знову лунає музика – діти змінюють напрям руху і йдуть по колу , тримаючи в 

руках цеглинки. 

Так продовжується кілька разів. 

 

ІV  Групова робота. Виготовлення моделі Сонячної системи 

- Увага! Робота в групах! Прослухайте вказівки: 

1. Кожна група учнів відповідає за певну планету. Ми всі разом переглядаємо відео. Ви  

намагаєтесь запам`ятати якомога більше  інформації про свою планету.  Можна коротко 

записувати. 

2. Обговоріть у групах, що ви запам`ятали про планету і визначте, хто буде 

доповідачем. 

3. Доповідач розповідає, а інші члени групи прикріплюють модель планети до макету 

Сонячної системи, за потреби, доповнюють доповідача. 

(Учні продовжують перегляд відео «Планети Сонячної системи»  

https://youtu.be/ITub7NYgY2Y, працюють за вказівкою вчителя.) 

- Ми разом почали створювати  макет Сонячної системи. Яких космічних тіл, на 

вашу думку, не вистачає на цьому макеті? Так, це комети, астероїди, супутники планет, 

космічний пил. Більш детально ми поговоримо про це на наступних уроках і впродовж тижня 

доповнимо наш лепбук. 

 

V Робота з кругами Ейлера-Венна 

- Діти, один хлопчик у дитячому 

садку сказав, що глобус – яскравий м`ячик. Чи 

погоджуєтесь ви з ним? Чому він так міркував? 

- Давайте визначимо спільне і 

відмінне 

Що ж таке глобус. Як би ви пояснили це 

хлопчику? 

 

VI Дослідження « Чому всі оточуючі предмети не падають з Землі?» 

- Покладіть на глобус ручку. Що відбулося? Покладіть ЦЕГЛИНКУ лего. ЩО 

ВІДБУЛОСЯ? Чому предмети падають з глобуса? А Земля теж кругла, але ж ми з неї не 

падаємо. Чому? 

- Перевірити свої припущення вам допоможе відео. 

(Перегляд відео: « Фіксики. Глобус» https://youtu.be/PcMzf1h54ck ) 

- То чому ми не падаємо з Землі? 

VII Знаходження на глобусі України 

- Планета Земля велика , на ній багато країн, всі вони гарні. Але є на Землі місце, 

яке нам, українцям, дуже дороге. Це наша країна. Роздивіться глобус і спробуйте знайти 

Україну. На земній кулі Україна займає зовсім мало місця, її можна закрити дитячою 

долонькою. Зробіть це. Що ви відчули? Чому? Ви маленькі українці, майбутнє нашої країни. 

Саме від вас залежить  якою вона буде в майбутньому. Для цього потрібен час.  

VIIІ Релаксація  

- Обговоріть у групах і розкажіть, що ми можемо зробити для нашої країни? 

- Якою ви хочете бачити планету Земля?  

- Що ви ще хотіли б дізнатися про Сонячну систему? 

- Візьміть прищіпки в корзинках і оцініть свою роботу. (Діти прикріплюють 

прищіпки до кола самооцінювання). 

https://youtu.be/ITub7NYgY2Y
https://youtu.be/PcMzf1h54ck
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Майстренко Н.М., 

учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, учитель-

методист Менського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 

 

 

КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 

Тема. Які традиції Великодня в моїй родині? 

Мета: ознайомити дітей з весняним святом Великоднем та традиціями його 

святкування; учити вільно висловлювати свою думку; удосконалювати вміння  розв’язувати 

математичні приклади; виховувати охайність, точність у виконанні роботи, бережливе 

ставлення до природи, почуття прекрасного. 

Формувати групу компетентностей: 
– Загальнокультурну компетентність для вдосконалення знань про навколишній світ 

та його особливості; 

– Компетентність спілкування державною мовою для правильного використання 

термінологічного апарату, спілкування під час пояснення навчального матеріалу; 

– Здоровʼязбережувальну компетентність шляхом свідомого ставлення до власного 

здоров’я та здоров’я інших; 

– Компетентність у природничих науках для формування в учнів практичних 

навичок дослідження; 

– Компетентність уміння вчитися впродовж життя шляхом спостереження 

природних явищ і процесів та їхніх наслідків; 

– Інформаційну компетентність для здійснення пошуку інформації в різних 

джерелах. 

Освітні галузі: природнича, математична. 

Очікувані результати: 

 Сприймає монологічне висловлювання; 

 З увагою сприймає усні репліки вчителя й однокласників (вітання, знайомство, 

запитання, прохання) й доречно реагує на усну інформацію; 

 Демонструє іншим результати власної діяльності; 

 Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади; 

 Використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел 

(книги, фільми); 

 Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого; 

 Використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для перетворення усної 

інформації; 

 Розповідає про те, що його вразило, схвилювало. 

Обладнання: ноутбук,  роздавальний матеріал (арифметичні розмальовки), доступ до 

мережі Internet, магнітно-маркерна дошка, письмове приладдя. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний етап. Мотивація діяльності 

1. Ранкова зустріч 

 1. Вітання в колі друзів 
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Щоб день хороший розпочати, 

Треба добре друзів привітати. 

Треба разом привітатись: 

Добрий день! 

Дружно й радісно сказати: 

Добрий день! 

Вліво, вправо поверніться, 

Один одному всміхніться: 

Добрий день! 

 

2. Щоденні новини 

Розпочнемо нашу зустріч зі щоденних новин. 

- Який зараз місяць та число?  

- Який сьогодні день тижня? 

- Чи холодно надворі? 

- Який стан неба? 

 

3. Групове заняття 

1. Діти знову стають у коло – гра «Чарівна скринька». Ведучий передає скриньку з 

предметом всередині по черзі кожному учневі. Її можна трясти, не відкриваючи, і задати одне 

питання. 

- Це навчальний предмет? 

- Це рослина? 

- Це можна їсти? Та інші. Гра закінчується тоді, як предмет буде відгадано. 

Вчитель. Дійсно, це іграшкове яєчко.  

 

Писане яєчко кольорове 

Свято принести у дім готове. 

Ми його розпишемо словами, 

Що звучать у серденьку між нами. 

Кожен наш узорець кольоровий – 

Це послання нашої любові. 

 

2. Діти розповідають, якого кольору бувають пасхальні крашанки,а вчитель знайомить 

їх з символікою найпоширеніших кольорів. 

 

Червоний – мабуть є найбагатозначнішим кольором і найдавнішим. Символізує добро, 

радість життя, для молодих – надію на щасливий шлюб. Саме червоне яйце є головним 

символом Воскресіння, жертовності і небесного вогню. Символізує також пролиту за людей 

кров воскреслого Спасителя і радість життя. 

Жовтий – небесне світило, тепло, урожай. 

Зелений – означає весняне пробудження природи, надію, життя. 

 

3. Попросіть учнів об’єднатися в групи за кольором крашанок, які вони виберуть на 

початку уроку. 

Перед дітьми викладаються різні зображення серед яких є ті, що символізують свято 

Великодня.  Завдання полягає в тому, щоб відібрати саме ці малюнки. При цьому задаються 

запитання типу:  

- Що таке паска?  

- Що таке крашанки?  

- Чи фарбували ви коли-небудь яйця? Як? З ким?  

- Чи ходили коли-небудь святити паску? 

 

Матеріали для дітей 
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4. Активність «Будь уважним» 

Діти розподіляються на три групи за своїм улюбленим кольором, стають колами, 

найменше всередині, потім – більше, а зовні – найбільше.Діти виконують завдання на увагу: 

кожній групі – своє:  

Червоним – присісти, жовтим – поплескати в долоні, зеленим – пострибати; 

Червоним – закукурікати, жовтим – пострибати на правій нозі, зеленим – поклацати 

язичком і т.д. 

5. Крісло автора 

Дитина розповідає дітям, що в їхній родині збираються класти до Великоднього 

кошика. 

Руханка ttps://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E 

 

ІІ. Ознайомлення з новою темою 

1. Слово вчителя. 
Із року в рік ми з великим нетерпінням чекаємо весну-чарівницю. Ми лічимо дні, 

виглядаємо, коли пташки з великого вирію принесуть весну-красну. Чекаємо, коли вона 

прожене холод, прикрасить землю травичкою зеленою, заквітчає квітами пахучими, а пташки 

наповнять гаї, ліси своїм  голосним співом. 

Весна – це оновлення не тільки природи, а й людської душі. Разом з нею приходить 

одне з найвизначніших християнських свят – Великдень (Воскресіння Ісуса Христа). На 

Великдень дівчата водили хороводи, співали веснянки та гаївки і разом із парубками грали в 

різні ігри, які самі ж і вигадували. Діти по-своєму раділи весні і разом із матусями та бабусями 

готувалися до свят – розмальовували писанки. 

2. Розповіді дітей про підготовку до свята в їхній родині 
Учитель повідомляє, що можна робити в який день тижня. 

https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E
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У Великий понеділок – потрібно закінчити всі роботи по дому: відремонтувати, 

пофарбувати, прибрати. 

У Великий вівторок – потрібно закінчити всю роботу, яка пов'язана з одягом – прання, 

прасування тощо.  

У Велику середу – з дому виносять останнє сміття. Також починають готувати яйця до 

фарбування, запасаючись усім необхідним. 

У Чистий четвер – прийнято купатися до сходу сонця. У церквах запалюють свічки, які 

потрібно зберегти і принести додому, оскільки така свічка буде захищати будинок від пожежі 

протягом усього року. Також у цей день починають пекти паску. 

У Страсну п'ятницю – не можна нічого робити по дому, а також співати, танцювати і 

навіть просто слухати музику. На згадку про муки Христа забороняється їсти до того 

моменту, як увечері в церкві під час богослужінь винесуть Плащаницю. 

У Велику суботу – готують все для святкового столу, а також продовжують фарбувати 

яйця. 

Закінчується Страсний тиждень Великим Воскресінням – Великоднем. У цей день 

закінчується Великий піст. 

3. Перегляд і обговорення «Великодньої казки» 
https://www.youtube.com/watch?v=65twJD3W0GU 

 (Декламування  вчителем вірша «Христос Воскрес») 

 Христос Воскрес! 

 Радість з неба ся являє, 

 Паска красна день вітає, 

 Радуйтеся щиро нині – 

 Бог дав радість усій родині, 

 Бог дав радість нам з небес, 

 Христос воскрес! 

 Христос воскрес! 

- Про яке свято йдеться у вірші? (Великдень). 

- Сьогодні ми поговоримо про традиції святкування Пасхи. Тема нашого дня «Які 

традиції Великодня в моїй родині?» 

 

IIІ. Подорож Чистим тижнем 

1. Бесіда «Ділимося знаннями» 

Повторення назв днів тижня. 

Останній тиждень перед Великоднем називають Білим, Чистим, або Вербним. У ці  дні 

очищають, прибирають усе в господарстві, у хаті, прикрашають хату,  вивішують найкращі 

святкові рушники, килими. 

Великдень  завжди настає навесні. Люди готуються до нього цілий рік. Але особливо 

багато роботи в останній тиждень перед Великоднем.  

У понеділок, вівторок, середу всі прибирають домівки та подвір’я, миють,білять стелі і 

стіни, виготовляють листівки на Великдень. 

Найважливіший день Вербного тижня – четвер. Його називають Страсним, Чистим, або 

Живним. Увечері всі дорослі члени сім’ї йдуть до церкви – «на страсть», щоб почути 

розповідь про останній день Христового життя на землі, освятити свічку. Запалену свічку 

несуть додому, захищаючи її, щоб не згасла в дорозі. Ця страсна, громична свічка – оберіг від 

усього лихого. 

П’ятниця пече паски - 

Господиня вміла: 

Склянки зо три молока 

До цеберка влила, 

Трохи борошна, яєць, 

Додала ванілі, 

Щоби пригощати всіх 

Вранці, у неділю. 

 

(Після розповіді вчителя учні діляться своїми знаннями про підготовку до свята 

Великодня). 

(Попередньо можна роздати вірші дітям). 

 

https://24tv.ua/strasna_pyatnitsya_chomu_tak_nazivayetsya_tsey_den_n944482
https://www.youtube.com/watch?v=65twJD3W0GU
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2. Декламування віршів дітьми 

Тиждень перед Великоднем називається білим або чистим. Кожен день цього тижня 

має своє призначення. 

 Понеділок 

Понеділок білить хату 

любить, певно, працювати: 

і кути побілить й стелю, 

щоб Великдень був веселий! 

 Вівторок 

Шурхіт. Шум. Рипить в оселі: 

чисто-начисто підлогу - 

шури-шури! – тре завзято 

наш вівторок довгоногий. 

 Середа 

Пишна пані середа 

і пере, й прасує. 

До Великодня, ще б пак, 

хату облаштує! 

 Четвер 

Чистий четвер – чистий 

вдосвіта піднявся 

ще до сходу сонця 

начисто скупався. 

 П’ятниця 

П’ятниця пече паски – 

господиня вміла: 

склянки зо три молока 

до цеберка влила, 

трохи борошна, яєць, 

додала й ванілі, 

щоби пригощати всіх 

вранці, у неділю. 

 Субота 

У суботи, ой, роботи - 

пише писанки субота, 

ясні крашанки фарбує, 

вимальовує-малює. 

 Неділя 

Великдень – дзвонять дзвони звідусіль! 

Христос Воскрес! То ж славимо усі! 

Христос Воскрес !Воістину Воскрес! 

Сміється сонечко в усій його красі! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Оксана Лущевська 

 

На це свято люди завжди миряться. Запрошую і вас помиритися, щоб ніколи не 

сваритися, бути чемними і добрими.  

3. Вивчення мирилки 

Дай скоріш мізинчик свій, 

Зачепи його за мій. 

Мізин-мізин-мізинець - 

Помирив нас, молодець! 

 

При цьому діти тримаються за мізинчики. 

Учитель показує писанки і крашанки. 

Погляньте, які гарні писанки і крашанки. 

Розмальовують їх так гарно тільки в Україні. 

Розписують їх у суботу. 

У суботи, ой роботи - 

Пише писанки субота, 

Ясні крашанки фарбує 

Вимальовує-малює. 

Коли яйця фарбують в один колір – червоний, 

синій, жовтий, тоді це крашанки. А коли розписують 

різними візерунками, тоді – писанки. 
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4. Гра в парах «Склади писанку».(На швидкість) 

На аркуші зображені контури пасхальних яєць. Самі яйця «розбились», оскільки мишка 

бігла, хвостиком зачепила… Завдання в тому, щоб разом склеїти за допомогою клею-олівця 

всі яйця. 

ІV. Розмова в колі: «Великдень у моїй родині» 

- Кожен з вас напевне святкує це свято із родиною. Що вам відомо про нього? 

(відповіді дітей) Допоможіть учням скласти 3-4 запитання і записати на альбомному аркуші 

паперу. (Кожен записує запитання на аркуші, залишає місце для відповіді членів родини. 

Розмальовує сторінку за власним бажанням.) 

Наступного дня учні презентують результати свого дослідження. 

1. Розповідь учителя 

Великдень – найрадісніше свято, бо воно є символом безсмертя. Цей день багатий 

різноманітними народними звичаями. На Великодні свята, повинна зібратися вся родина, адже 

це – «Великий День». Великодній сніданок розпочинається молитвою. Після молитви батько 

родини бере свячене яйце і ділить його на всіх присутніх за столом і, роздаючи яєчко, 

промовляє: «Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!» – відповідають усі присутні за 

святковим столом. Звичай на Великдень розпочинати святкування яйцем побутує в Україні з 

давніх-давен, адже яйце в християнстві є символом Христового Воскресіння. Після свяченого 

яйця всі їдять паску й усе, що приготувала матуся на свято. 

2. Перегляд та обговорення відеоролика «Про Великдень дітям» за покликанням - 

https://www.youtube.com/watch?v=SvKkDQpN8yY 

3. «А в моїй родині так…» 

(запропонуйте дітям обрати відповідну сімейну традицію, записану в картці, та 

позначити її кружечком ) 

o випікають паску 

o фарбують яйця 

o розписують яйця 

o печуть ковбаску 

o вітаються, промовляючи «Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!» 

o цокаються писанками 

o складають Великодній кошик 

o освячують паску 

o ідуть до церкви 

o прибирають у домівці 

o співають колядки 

o плетуть вінки 

V. Підсумкова бесіда «Великдень у моїй сім’ї» 

Питання для обговорення: 

-  Як проходить підготовка до Великодня у твоїй родині? 

- Які обов’язки виконують члени твоєї родини? Як готуєшся ти? 

- Що символізує свято Великодня? 

- Що ти запам’ятав про Чистий четвер? 

- Назви п’ять «Великодніх» слів. Обери одне та надрукуй на аркуші та розмісти в 

кишеньку  слів у лепбуці. (Можеш прикрасити його малюнком). Кишенька слів поповнюється 

щодня . 

Виконай завдання математичної розмальовки. 

VІ. Рефлексія. «Щоденник вражень». «Які традиції святкування Великодня я 

хотів би/ хотіла б перейняти від родин своїх однокласників?» 

Запропонуйте учням висловити свої думки в письмовій формі про Великодні традиції 

родин однокласників, про які вони дізналися і які б хотіли перейняти для своїх родин 

(«Щоденник вражень»). 

https://www.youtube.com/watch?v=SvKkDQpN8yY
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Роздуми вихователя 

 

Тарикіна О.М.,  
старший вихователь дитячого будинку «Центр 

захисту дітей» Славутицької міської ради 
 

ТВОРЧА ПРОФЕСІЯ ПЕДАГОГА 
 
Невпевнено відчинилися двері. Двоє маленьких 

оченят дивились у незвідане. У них закарбувався страх 
і біль, а крихітну душу ятрила зрада… Маленькі 
рученята міцно тримали пакунок з домашнім скарбом: 
кілька поношених кофтин, брудні черевички, які вже 
давно стали тісними, улюблена замурзана подружка – 
лялька, яка допомагала боротися з нічним страхом, 
коли мама зникла з дому на кілька днів. Котилися 
гірко дитячі сльози.  

У дитини немає внутрішнього ресурсу, щоб 
впоратися з тим, що сталось. Вона не розуміє, чому поруч немає мами… 

Це епізод з одного маленького життя, який можливо і не залишиться в пам’яті 
дівчинки. Цим маленьким епізодом може  розпочатися робочий день вихователя дитячого 
будинку і він залишить свій слід у пам’яті назавжди. Так хочеться простягнути  руку, 
допомоги, пригорнути, подарувати надію. 

Творча професія педагога. Неможливо передати любов, досвід, енергію, не маючи 
відповідного. Вона вимагає колосального терпіння та розуміння. Коли дитина засмучена, 
ображена на всіх, коли їй соромно, страшно та боляче, перше, що хочеться зробити – це дати 
їй можливість відчути і зрозуміти, що вона не одна, не самотня. Я поруч. 

У мінливому світі страшно зорієнтуватися, як виховувати дітей. Особисто мені, як 
вихователю, слово «виховувати» не зовсім імпонує. Краще дозволити дитині пізнавати світ 
разом з собою. Щоб здобути довіру необов’язково поділяти погляди дітей. Дуже важко 
проявити максимальну делікатність у стосунках. З досвіду можу сказати, що стосунки ніколи 
не бувають рівними. Рівність проявляється у відкритості та щирості. Важко знайти точки 
дотику, які допоможуть налагодити довірливі стосунки, бо довіра до дорослого вибудовується 
крок за кроком. Залишається тільки наполегливо працювати  над взаєминами, а не просто 
чекати педагогічного дива. Для мене важливо навчити дітей правильно сприймати  гамму  
переживань, учити розпізнавати свої почуття та володіти собою.     

Як підібрати чарівне слово до кожної дитини? Щодня пошук, несподіванки, прикрі та 
кумедні, інколи розчарування. Не втратити набутого – головна змістова лінія, що проходить 
через мою педагогічну діяльність. 

Життя іде вперед. Я завжди усвідомлюю важливість своєї роботи і розумію, що я не 
єдина людина, яка формує свідомість вихованців. Шукаю способи співпраці з колегами. 
Повага до самої себе, власної праці, колег, вихованців зумовлює позитивний настрій, змушує 
робити більше для досягнення нових вершин. Звичайно я буду брати більше відповідальності 
за своє життя, життя людей, які поруч, а мудре слово завжди буде поруч з тими, хто потребує 
його. 

Який шлях обере юна особистість? Як пропише свій життєвий сценарій, хто буде 
виконувати головну роль в її житті? Поки відповіді немає. 

Можливо, у майбутньому діти зможуть отримувати потрібну консультацію чи 
рекомендацію від «розумної дошки», «розмовної платформи», «чат – ботів» або онлайн – 
педагогіки, яка буде формувати уявлення про майбутнє. Це пристрої штучного інтелекту, які 
зможуть прогнозувати події. Можливо…    

Але підтримка і тепле слово завжди будуть потрібні.     
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Сторінки історії інституту 

 

Гальонка О.А.,  

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук,  

заслужений працівник освіти України 

 

Ланько Н.О.,  

завідувач відділу передового педагогічного 

досвіду в 2004-2011 рр., відмінник освіти 

України, дипломант ІV Міжнародного 

фестивалю педагогічних інновацій за перемогу у 

номінації «Інновації в організації неперервного 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників» 
 

 
 

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ТА ТВОРЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ ЧЕРНІГІВЩИНИ  
 

У виборі способу втілення теоретичних істин 

у живі людські думки й емоції саме і полягає 

творча праця вчителя 

В.О. Сухомлинський 

 

Творча праця В.О. Сухомлинського високо оцінена освітянами, він є класиком 

педагогіки, великим гуманістом, його інноваційні ідеї стали основою розвитку сучасної освіти 

й педагогічної науки в Україні і поширюються за її межами, є одними з основоположних 

принципів Нової української школи.  

Педагогіка В.О. Сухомлинського – це педагогіка, у основу якої покладено необхідність 

наблизити процес навчання і виховання до конкретної дитини і охопити всі сторони її 

життєдіяльності та піднесення гуманістичного принципу в організації педагогічної діяльності. 

Відродження нації починається з формування дитячої особистості і залежить від якості 

виховання, навчання і розвитку дитини. В.О. Сухомлинський писав: «Якщо є спеціальна 

спрямованість процесу навчання – виховання розумної дитини, – кожний стає талановитим 

по-своєму, підкреслюємо слова стає талановитим; таланти не падають з неба, а 

відкриваються нами, вихователями, коли ми мудро підходимо до людської душі із своєю 

педагогічною майстерністю, як скульптор підходить з різцем до брили мармуру: без розуму, 

творчості художника, вона просто мертва брила» [15, с. 98-99].  

Навчаючи, виховуючи школярів, В.О. Сухомлинський прагнув до формування всебічно 

розвиненої особистості, до розкриття творчих сил учня. Він зазначав: «Виховання 

громадянина – одна із складних проблем не тільки теорії, а й практики педагогічного 

процесу» [17, с.236]. Одним з важливих завдань педагогічного колективу В.О. Сухомлинський 

виокремлював надання максимальної уваги фізичному розвитку і зміцненню здоров’я дітей. 
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Він звертав увагу на залежність інтелектуального розвитку, мислення, уваги, пам’яті від 

рухової активності дитини. Тому перед уроками проводилися спеціальні гімнастичні вправи. 

Гарним відпочинком, загартуванням здоров’я дітей В.О. Сухомлинський вважав туристичні 

походи, екскурсії, роботу на повітрі. Окрім того проводилися окремі уроки на природі. Ці 

заходи ефективно впливали на здоров’я та розумовий розвиток дітей. Педагог стверджував: 

«Важливе виховне завдання школи – приділяти максимум уваги фізичному вихованню дітей і 

насамперед зміцненню захисних сил їхнього організму, які запобігають захворюванню. 

Турбота школи про те, щоб дитина не хворіла, щоб її організм був несприйнятливий до 

хвороб, так само важлива, як і турбота про розумовий і моральний розвиток її вихованців». 

[18, с.14].  

Історія Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського сягає більш як 80 років.  

Ще з 60-70 років минулого століття  педагоги області зверталися до освітянських 

надбань В.О  Сухомлинського.  Поряд з іншими в Чернігівській області питаннями вивчення і 

впровадження в навчально-виховний процес творчої спадщини В.О. Сухомлинського активно 

займались І.К. Матюша, В.І Скрипка, Г.М. Тимошко, І.В. Зайченко, С.В. Завацький, 

М.Т. Благінін, О.А. Гальонка, Н.В. Єрмак, Н.О. Ланько, Н.Т. Мартиненко, О.М. Мухіна, 

Н.М  Сипливець, В.В. Кириченко та інші. 

І.К. Матюша розглядав гуманістичні засади педагогіки В.О. Сухомлинського: 

«Гуманізм В.О. Сухомлинського переконливо доводить, що головною стержневою віссю для 

людини має бути не право на самовладарювання над іншими, а взаєморозуміння і 

доброзичливість до них, не експансія одних над іншими, а консенсус і злагода в дусі ідей 

свободи й високої моральності». [9, с. 7]. В.І. Скрипка висвітлював філософське осягнення 

процесу виховання в педагогічній системі В.О.Сухомлинського, основні риси українського 

світогляду (антеїзм, кордоцентризм, екзистенціалізм). Зазначається, що: «Філософія, за 

В.О. Сухомлинським, є самим життям, а мудрість – єдністю любові і істини». [13, с. 11]. 

І.В. Зайченко розглядає педагогічну систему В.О. Сухомлинського в контексті європейської і 

світової педагогічної думки, звернувши увагу на формування національно свідомої 

особистості [12, с. 29]. Г.М. Тимошко зауважує, що: «Ідеї Василя Олександровича про 

національно-патріотичне, родинне, трудове виховання, формування в учнів загальнолюдської 

моралі засобами народної педагогіки, думки про пізнавальну і виховну силу слова, 

необхідність мовної майстерності вчителя, сформульовані ним принципи управлінської 

діяльності, є невичерпним духовним джерелом для сучасних педагогів» [20, с. 110]. 

О.А. Гальонка, Н.О. Ланько звернули увагу на врахування індивідуальних особливостей, 

виховання інтересу до навчання та розвиток розумових здібностей учнів, їх самореалізацію, 

роль учителя в цьому процесі, творчий розвиток особистості педагога та учня [1, с. 65]. 

М.Т. Благінін висвітлював питання виховання в дітей доброти і милосердя, співпраці сім’ї і 

школи, чутливості і поваги до кожної дитини  В.В. Кириченко розглядає питання фізичного 

виховання, фізичної підготовленості до праці у педагогічній системі В.О. Сухомлинського 

[2, с.22]. Н.В. Єрмак зосереджується на впровадженні педагогічної спадщини педагога в 

практичній діяльності керівників закладів освіти, гуманізації управлінської діяльності та 

відносин між учителями й учнями [1, с. 32]. Г.Г. Мазур зверталася до використання 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського вчителями початкових класів [7, с. 26]. 

Н.Т. Мартиненко розглядала проблему реалізації ідей В.О. Сухомлинського в навчально-

виховній діяльності педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти [8, с. 31]. 

О.М  Мухіна звертається до проблеми врахування індивідуальних особливостей учнів, 

розвиток творчих здібностей дітей, формування особистості у процесі викладання математики 

[10, с. 73].  

Потребує висвітлення комплексне поєднання різноманітних форм освітньої діяльності, 

актуальних на сучасному етапі, роботи опорних навчальних закладів, що впливають на 

реалізацію ідей В.О. Сухомлинського, поширення інновацій та передового педагогічного 
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досвіду, ролі науково-методичних працівників у цьому процесі та у розвитку творчої 

активності педагогів.  

Систематично науковцями, методистами ЧОІППО імені К.Д. Ушинського протягом 

багатьох років здійснювалася і здійснюється послідовна системна, цілеспрямована робота з 

вивчення і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи закладів 

освіти області: читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять на курсах 

підвищення кваліфікації; навчальних семінарів, науково-практичних конференцій; створення 

творчих груп з вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського; упровадження 

досягнень передового педагогічного досвіду, участь у педагогічних читаннях, організація 

обласних педагогічних виставок. Педагогічні колективи шкіл області мають досвід участі у 

Всеукраїнських освітніх виставках і стали дипломантами цих виставок за інноваційну 

діяльність, видається друкована продукція, де висвітлюються питання вивчення та реалізації 

ідей В.О. Сухомлинського в практичній діяльності освітян.  

У всіх районах та містах області працюють опорні навчальні заклади, проблемною 

темою яких є питання творчого впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в 

практичну діяльність, створено районні творчі групи з вивчення і творчого впровадження в 

освітній процес окремих актуальних питань педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, 

здійснюється робота щодо піднесення рівня професіоналізму педагогів, звертається увага на 

моделювання передового педагогічного досвіду, кращі матеріали з досвіду роботи освітян 

Чернігівщини друкуються на сторінках педагогічної преси як обласного, так і всеукраїнського 

рівнів, здійснюється співпраця з науковцями, які глибоко оволодівають педагогічною 

спадщиною В.О. Сухомлинського. 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (відділ передового педагогічного досвіду за участю 

відділу управління керівних кадрів освіти) у 2008 р. провів обласну науково-практичну 

конференцію «Використання педагогічної спадщини визначного педагога-гуманіста 

В.О. Сухомлинського в інноваційній розбудові школи в Україні (до 90-річчя від дня 

народження)». На конференцію запрошувались керівники закладів освіти опорних шкіл з 

упровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, учителі, вихователі дошкільних 

навчальних закладів, науковці та методисти інституту, колектив учителів ЗОШ І-ІІІ ст. №20 

м. Чернігова. Були представлені всі райони та міста області. 

 У процесі роботи конференції відбувся творчий звіт педагогів Чернігівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №20, яка є опорною з упровадження ідей 

В.О. Сухомлинського в навчально-виховний 

процес. Мова йшла про творче використання 

ідей В.О. Сухомлинського через роботу 

шкільних методичних об’єднань, творчих груп 

учителів, методичних об’єднань класних 

керівників, учнівського самоврядування в тісній 

співпраці з ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. 

«Людина починається з добра» – це основа 

діяльності педагогічного колективу школи.  

Продовжуючи роботу з активізації 

впровадження гуманістичних ідей 

В.О. Сухомлинського в практику освітян області, на обласному семінарі методистів районних 

методичних кабінетів, міських науково-методичних центрів, що відповідають за питання 

початкового навчання в школах, Н.О. Ланько виступила з теми «Використання педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського в інноваційній розбудові сучасної школи».  
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У 2010 році відділ передового педагогічного досвіду провів регіональний науково-

практичний семінар «Ідеї профільного навчання в педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського і сучасна школа», де 

йшлося про шляхи реалізації профільного 

навчання та значення педагогічної спадщини 

педагога в цьому процесі.  

Систематично педагоги Чернігівської 

області звертаються до творів 

В.О. Сухомлинського. Другі Всеукраїнські 

педагогічні читання «Василь Сухомлинський у 

діалозі з сучасністю» проводилися у м. Чернігові 

в 1996 р. Взяли участь у педагогічних читаннях 

науково-педагогічні, педагогічні працівники 

інституту. 

Заслуговує на увагу той факт, що ідеї 

В.О. Сухомлинського на Чернігівщині реалізуються в життя, починаючи з дошкільних 

установ, продовжуючи загальноосвітньою школою, вузами. Наприклад, у дошкільному 

навчальному закладі №32 – Центрі активного фізичного і духовного розвитку – педагогічні 

працівники на чолі з Г.В. Залеською  розробили систему реалізації педагогічної спадщини 

С.Ф. Фусової, Марії Монтессорі, В.О. Сухомлинського. Педагогічний колектив має творчі 

напрацювання фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Чайкинський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської районної ради 

Чернігівської області з 2001 р. є опорним навчальним закладом району з проблеми 

«Впровадження ідей В. О. Сухомлинського в освітній процес». Матеріали з досвіду роботи 

колективу навчально-виховного комплексу надруковані в журналі «Педагогічні обрії» №3(99) 

2018 р. На сторінках всеукраїнського журналу «Вічне слово» Г.А. Нємцев, директор закладу, 

відмітив: «Визначаючи мету та завдання навчально-виховної діяльності школи, наш колектив 

узяв за основу ідеї В.О. Сухомлинського, бо глибоко переконаний, що педагогічна спадщина 

великого вчителя, ученого-практика є основою духовного відродження суспільства». [11, с. 8].  

Звертаючись до педагогів, В.О. Сухомлинський зазначав: «Продумайте, де і як буде 

використовувати кожний ваш вихованець вільний час (не проводити, а саме 

використовувати). Використовувати розумно» [16, с.496].  

У процесі здійснення позакласної роботи в Чернігівській області є успішний досвід 

функціонування інноваційних проєктів, зокрема міжнародного проєкту «Прикладна 

інформатика» (науковий керівник Л.А. Журавльова, кандидат технічних наук, доцент 

Національного авіаційного університету) та «Школа життєвого успіху» (автор Н.Д. Максюта, 

голова Всеукраїнського благодійного фонду «Освіта України»). Успішний досвід роботи за 

цими проєктами мають ряд шкіл області, які стали переможцями і дипломантами 

Всеукраїнських освітніх виставок за творчу працю і здійснення інноваційної діяльності. 

Відділ передового педагогічного досвіду проводив систематично ряд науково-практичних 

семінарів, конференцій, спрямованих на оволодіння методикою роботи за даними проєктами 

та їх поширення в області. Досвід роботи описаний у спецвипусках обласного науково-

методичного збірника «Філософія освіти і педагогіка» №21 за 2011 рік та всеукраїнських 

журналів «Світ виховання» №6 (43) за 2010 рік; №1 (50) за 2012 рік. 

Значна увага щодо формування розвиненої, компетентної, успішної особистості 

надавалася в Ріпкинській середній школі №2 Ріпкинського району. Н.О. Ланько вивчила та 

узагальнила досвід роботи педагогічного колективу  «Формування успішного компетентного 

випускника на базі Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ріпкинського району» (директор 

С.А. Лебедко). Мета досвіду: визначити змістові, технологічні складові компетентної, 

успішної особистості та реалізувати їх у практиці роботи.  
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Завідувач відділу управління та керівних кадрів освіти Н.В. Єрмак вивчила досвід 

роботи педагогічного колективу Дрімайлівської ЗОШ І-ІІ ст. Куликівського району з питання 

«Роль особистості керівника у створенні умов для розвитку творчих здібностей учнів сільської 

школи» (директор Безпала Л.І.). Мета досвіду: поширення творчої спадщини 

В.О. Сухомлинського. 

Важливо, що методичні працівники ЧОІППО імені К.Д. Ушинського звертають увагу 

на розвиток мислення учнів початкової ланки навчання. Зокрема В.В. Бурнос вивчив та 

узагальнив досвід роботи Н.А. Васькової, учителя-методиста Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Ніжинської міської ради «Розвиток розумових здібностей учнів початкових класів на основі 

тренінгу інтелекту». Мета досвіду: впровадження активних форм і методів, що сприяють 

інтелектуальному розвитку молодших школярів.  

Досвід роботи з питань впровадження ідей В.О. Сухомлинського в освітньому просторі 

дошкілля області вивчали методисти інституту.  

Особливої ваги набуває робота з обдарованими учнями. Відділ роботи з обдарованою 

учнівською молоддю координує діяльність всеукраїнських учнівських конкурсів в області, 

вивчає і поширює досвід організації роботи з обдарованими здобувачами освіти (завідувач 

відділу І.А.  Вошкіна). І.А. Вошкіна видала на допомогу освітянам області ряд методичних 

матеріалів з проблем створення умов для розвитку обдарованої учнівської молоді, 

систематично проводить консультативну допомогу, організовує і проводить навчальні 

семінари для освітян області.  

Освіта має реагувати на зміни в суспільному житті, розвиватися, прогнозувати 

майбутнє, спираючись на попередній досвід. Значною мірою реалізації цих завдань сприяють 

гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського. У статті «В.О. Сухомлинський про розвиток творчих 

здібностей дітей при викладанні математики. Формування творчої особистості в освіті 

Чернігівської області» О.М. Мухіна зазначає: «Модернізуючи освіту в Україні, важливо 

звертатися до джерел педагогічної мудрості, зокрема до творчих напрацювань 

В.О. Сухомлинського, який ставив перед школою цілі: індивідуальний розвиток особистості, 

формування здорової особистості, формування активного члена громадянського суспільства, 

закладення основ для навчання протягом життя, задоволення потреб економіки країни у 

кваліфікованих творчих працівниках. Врахування досвіду попередніх поколінь є доцільним 

при впровадженні новітніх технологій у наш час» [10, с.75].  

Методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю Л.В. Ахмедова вивчила 

та узагальнила досвід роботи Л.І. Кравченко, старшого вчителя, заступника директора з 

навчально-виховної роботи Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради 

«Система роботи з обдарованими учнями в Чернігівському колегіумі №11 (з досвіду роботи 

педагогічного колективу Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради). Мета 

досвіду: забезпечення ефективності та результативності формування готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності, створення умов для розвитку обдарованої особистості.  

Мислення – найважливіший серед психічних процесів, що впливає на здатність 

навчальної діяльності. Недоліки в розвитку мислення є поширеною причиною недостатньої 

успішності школярів. В.О. Сухомлинський писав: «Життя поставило перед нами такі 

труднощі, як єдність розумової праці й розвиток індивідуальних нахилів і здібностей...» 

[17, с.397].  Важливе місце в роботі щодо створення умов для розвитку здібних, обдарованих 

дітей належить А.А. Давиденку, який був керівником Чернігівського відділення МАН, 

ініціював організацію і проведення всеукраїнських конкурсів для творчої учнівської молоді 

«Едісони ХХІ століття», Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів. 

Одним із шляхів залучення учнівської молоді до науково-дослідницької та 

експериментальної роботи є проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук України. Зокрема О.М. Ланько (нині О.М. Мухіна), 

методист відділу природничо-математичних дисциплін у 2010-2011 н.р. була науковим 

керівником В. Марценюка, учня 10-Б класу колегіуму №11 м. Чернігова. (Секція в МАН: 
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«Математичне моделювання»). Учень отримав диплом ІІ ступеня на І та ІІ етапах МАН. У 

2011-2012 н. р. О.М. Ланько була науковим керівником М. Максименко, учениці 11-А класу 

колегіуму №11 м. Чернігова. (Секція в МАН: «Прикладна математика»). Учениця отримала 

диплом ІІІ ступеня на І та ІІ етапах МАН.  

Для формування особистості роль 

української мови і літератури надзвичайно 

важлива на сучасному етапі розвитку 

суспільств. Значну систематичну роботу в 

театральній студії «Джерело» для учнів 

різного віку в Ріпкинській ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 Ріпкинського району проводить 

учитель української мови і літератури, 

відмінник освіти України А.І. Приходько. 
Учні Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на 

Всеукраїнських педагогічних зустрічах  

учителів, переможців Всеукраїнських 

конкурсів «Учитель року» у номінаціях «Українська мова і література» та «Зарубіжна 

література» у ЧОІППО імені К.Д. Ушинського презентували фрагмент вистави «За честь, за 

славу, за народ» (керівник студії А.І. Приходько, сценарій за творами українських 

письменників написав О.А. Гальонка). В.О. Сухомлинський зазначав: «Найважливішим і тому 

педагогічно виправданим є таке об’єднання, куди входять діти з різним рівнем готовності до 

праці, умінь і навичок. Воно виникає ніби стихійно – разом з восьмикласником працює 

другокласник, п’ятикласник учиться у дев’ятикласника. Але ця, як здається, стихійність саме 

й є справжньою самодіяльністю: дітей об’єднує захопленість, любов до діла» [19, с.130]. 

В.О. Сухомлинський орієнтував педагогів на формування високоінтелектуальної 

особистості з високими моральними якостями. Ці 

ідеї знаходять відображення в педагогічній 

діяльності О.І. Гребницької, учителя-методиста 

української мови і літератури Чернігівський ліцей 

з посиленою військово-фізичною підготовкою, 

заслуженого вчителя України. Досвід роботи О.І. 

Гребницької з теми «Національно-патріотичне 

виховання учнів на уроках української мови і 

літератури» вивчила та узагальнила методист 

ЧОІУВ С.О. Жила (нині доктор педагогічних 

наук, професор НУ «Чернігівський колегіум імені 

Т.Г. Шевченка»). З питань реалізації в практичній 

діяльності ідей В.О. Сухомлинського 

О.І. Гребницька ділиться на обласних і 

всеукраїнських семінарах, на сторінках журналу 

«Педагогогічні обрії» № 3 за 2018 рік.  

О.І. Гребницька взяла участь у 

Міжнародному проєкті «Україна і українці – цвіт 

нації, гордість країни», нагороджена зіркою «Патріот України», дипломом за вагомий внесок 

у розвиток національної освіти України, занесена до Книги пошани «Україна й українці – цвіт 

нації, гордість країни» (Київ, 2011 р.) та книги «Флагмани освіти і науки України» (Київ, 

2011 р.). 

В.О. Сухомлинський прагнув до формування всебічно розвиненої особистості, 

наголошував, що слід сприяти розкриттю творчих сил дитини, навчити користуватися 

знаннями: «Одне з найважливіших завдань школи – навчити користуватися знаннями» [17, 

с.127]. Значний досвід роботи з розвитку творчих здібностей учнів має відмінник освіти 
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України, учитель-методист зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №13 

Чернігівської міської ради  Н.В. Кисельова. Опис системи роботи Н.В. Кисельової поміщено у 

книжці «1000+1 ідея сучасної української школи» (Київ, 2011) та у збірнику «Флагмани освіти 

і науки України» (Київ, 2012). О.О. Будлянська, методист інституту,  вивчила та узагальнила 

досвід роботи Н.В. Кисельової   «Вивчення лінгвістичного матеріалу блоками (з опорою на 

узагальнюючі таблиці)». Використання узагальнюючих таблиць дає можливість раціонально 

розподілити час і творчо його використати для розвитку усного і писемного мовлення. Не 

випадково учениця Н.В. Кисельової В. Скляренко, яка у 2019-2020 н.р. навчалася в 11 класі, 

протягом ряду років займала призові місця на обласних олімпіадах з російської мови і 

літератури. Успішна участь школярки у творчих змаганнях сприяла зацікавленню процесом 

навчання. 

«Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Тому актуальним є навчання особистості 

на принципах особистісно орієнтованої педагогіки, основи якої в Україні закладав 

В.О. Сухомлинський» [5, с.67].  
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Сторінка медіаграмотності 

 

Ємець О.О.,  

методист відділу інформаційної та видавничої діяльності ЧОІППО 

імені К.Д. Ушинського 
  

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Новий закон «Про повну загальну середню освіту», ухвалений українським парламентом 

16 січня 2021 р., містить норму щодо забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної 

середньої освіти. 

Зокрема, законом установлений обов'язок учнів та вчителів дотримуватись академічної 

доброчесності та види відповідальності за виявлені факти її порушення. 

Законом визначено, що порушеннями академічної доброчесності в системі загальної 

середньої освіти є: академічний плагіат, фабрикація; фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

 
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 
відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 
авторства (ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту») 
 

   
 

За підсумками віртуального круглого столу «Академічна доброчесність у загальній 

середній освіті: реалії та перспективи», проведеного порталом «Освітня політика», основними 

виявами академічної недоброчесності є: масове списування і плагіат (під час написання 

рефератів), незабезпечення принципу академічної доброчесності під час проведення шкільних 

олімпіад та написання робіт для Малої академії наук; масове використання ГДЗ, виконання 

домашніх робіт батьками; репетиторство і загалом перевантаженість навчальних програм, що 

провокують порушення принципів доброчесності. 
 

Рекомендації МОН щодо запобігання академічного плагіату  
 

1. Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений без змін, з незначними 
змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов'язково має супроводжуватися посиланням на це 
джерело. 

2.  Якщо перефразування чи довільний переказ тексту іншого автора займає більше одного абзацу, 
посилання на відповідний текст та/або його автора має міститися щонайменше один раз у кожному 
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абзаці, крім тих, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих списків 
(в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку). 

3. Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, має бути наведено посилання на 
першоджерело. Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, має бути наведено посилання на 
безпосереднє джерело цитування («цитується за: …  »). 

4. Будь-яка наведена науково-технічна інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на 
джерело, з якого взята ця інформація. У разі використання нормативно-правового акту достатньо 
зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього або нової 
редакції. 

5. Будь-які відтворені в тексті оприлюднені твори мистецтва мають супроводжуватися зазначенням 
авторів та назви цих творів мистецтва. Якщо автори невідомі, слід зазначити, що вони невідомі. У разі 
неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору слід обов'язково зазначити джерело, з 
якого взято відтворений твір. 

 

 
Елементи бібліографічного запису згідно з  урахуванням певних особливостей 

 
Згідно із наказом МОН України спростилися вимоги до оформлення списку 

використаних джерел, наприклад: 
 у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох 

авторів, при цьому імена цих авторів у відомостях про відповідальність (за навкісною 
рискою) не повторюють; 

 замість знака «крапка й тире» (« . – »), який розділяє зони бібліографічного опису, у 
бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка».; 

 дві навкісні риски (« // ») можна замінювати крапкою, а назву виділяти шрифтом 
(курсивом); 

 бібліографічне посилання на електронний ресурс віддаленого доступу дозволено 
зазначати тільки електронну адресу, використовуючи абревіатуру «URL» тощо. 

 

Див. ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні 

положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено 

вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та 

документація). З внесеними поправками. 
 

Навчальні публікації, підручники, посібники, методички – особливий жанр академічних 

текстів, який передбачає значний обсяг відтворення вже наявних, достатньо формалізованих 

текстів і мовних кліше. За ретельного дотримання вимог до цитування в таких текстах деякі 

види навчальних видань «ряснітимуть» лапками і посиланнями, що ускладнюватиме їх 

сприйняття. У цьому випадку допустимо навести всі використані джерела в окремій рубриці 

тексту і вказати, що Ви є не автором, а укладачем відповідного матеріалу.  
Відмова від плагіату – одна з ознак самостійної, сильної, впевненої в собі особистості. 

Самостійна людина сама визначає свій життєвий шлях, ухвалює важливі рішення, сміливо 

рухається вперед, розвивається. Майбутнє належить саме таким людям. 
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