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Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021» 

 

Бойко Л.М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

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

 

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО ТУРУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  

«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2021» 
 

Цьогорічний конкурс «Учитель року – 2021» був спрямований на пошук нових 

педагогічних ідей, удосконалення методики викладання та організації освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання, виявлення творчих, компетентних педагогів Нової 

української школи.  

Професійному зростанню вчителя, популяризації його педагогічних здобутків сприяв 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», який об’єднав творчу педагогічну спільноту 

Чернігівщини. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2020 року 

№ 777 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1/9-449 «Про умови та 

порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» конкурс проводився в 

таких номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», 

«Українська мова та література». 

У листопаді 2020 року відбувся перший  (зональний) тур дистанційно, у якому взяли 

участь 150 осіб. 

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 

21 грудня 2020 року № 286 «Про проведення другого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» та ураховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні, другий тур 

конкурсу проводився в один етап дистанційно. 

У другому турі конкурсу взяла участь 31 особа: 28 педагогів із закладів загальної 

середньої освіти області: міських територіальних громад – 16, сільських (селищних) – 12 та 

3 педагоги із закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування. 

Серед учасників конкурсу 18 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 7 – «спеціаліст першої категорії», 6 – «спеціаліст другої категорії», 5 – 

педагогічне звання «учитель-методист», 6 – «старший учитель», 1 – науковий ступінь 

«кандидат педагогічних наук». 

Упродовж другого туру проведено такі конкурсні випробування: «Контрольна робота», 

«Дистанційний урок», «Методичний практикум» у номінації «Математика»; «Дистанційний 

урок», «Методичний практикум», «Дорожня карта творчого проєкту» у номінації «Трудове 

навчання»; «Творча робота», «Дистанційний урок», «Аналіз поетичного твору» у номінації 

«Українська мова та література»; «Управлінський практикум», «Освітній проєкт», 

«Управлінська задача», «Фасилітаційна сесія» у номінації «Керівник закладу освіти». 

На основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних учасниками під 

час усіх конкурсних випробувань другого туру, переможцями конкурсу стали: 

Іваницька Наталія Анатоліївна, директорка Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 35 Чернігівської міської ради Чернігівської області; 
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Семенчук Ольга Іванівна, учитель трудового навчання Бахмацького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької міської ради Чернігівської області; 

Нагорнюк Надія Василівна, учитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області; 

Олексенко Яна Сергіївна, учитель української мови та літератури Менського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради 

Чернігівської області. 

Відповідно до наказу МОН України від 04 лютого 2021 року № 144 «Про проведення 

третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» третій тур проведено  

01-09 квітня 2021 року в номінаціях «Керівник закладу освіти», «Математика» та 14-22 квітня 

2021 року в номінаціях «Трудове навчання», «Українська мова та література» у дистанційному 

форматі. 

Гідно представила наш регіон на третьому турі всеукраїнського конкурсу Олексенко Яна 

Сергіївна, учитель української мови і літератури Менського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Менської міської ради, посівши почесне 

4 місце. Також вона отримала спеціальну відзнаку «Відкриття року» від Уповноваженого із 

захисту державної мови Тараса Кременя та заслуженого вчителя України, доктора педагогічних 

наук Василя Шуляра. 

 

 

 

ОЛЕКСЕНКО Яна Сергіївна, 

учитель української мови і літератури 

Менського опорного закладу  

загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка  

Менської міської ради 

 

 

У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, 

скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель – у думках і 

справах своїх учнів. Пізнати й навчити дитину – це складна справа, 

у якій нема готових рецептів, але потрібно знайти ключ до кожної 

дитини. Упродовж шести років педагогічної діяльності віддає серце дітям Яна Сергіївна 

Олексенко. Олексенко Я.С. – творча особистість. На сьогодні виробився власний професійний 

почерк Яни Сергіївни. У її педагогічному доробку – інтерактивні методи навчання, 

педагогічні технології, нестандартні та інтегровані 

уроки, що дає змогу значно підвищити грамотність 

учнів, досягти формування високого рівня читацької 

культури, а також залучити учнів до вивчення й 

збереження культурно-історичної спадщини рідного 

краю. Учитель творчо підходить до викладання 

предмета, значну увагу приділяє проведенню різних 

типів уроків, практикує уроки з використанням 

комп  ютерних технологій. 

Працює над науково-методичною проблемою 

«Формування предметних та ключових компетентностей на уроках української мови і 

літератури». 

З метою формування предметних та ключових компетентностей Олексенко Я.С. на 

уроках активно використовує такі інтерактивні технології: «Займи позицію», «Помилка від 

 
Педагогічне кредо 

«До кожної дитини ключ знайти. 

У праці результат хороший мати. 

Упевнено і творчо до мети іти: 

З любов’ю серце дітям віддавати» 
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учителя», «Незакінчені речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Гронування», 

«Навчаючи, учусь», колективне складання «Дерева рішень», діаграми «Кола Венна», «Судове 

засідання». 

Учитель часто практикує метод проєктів, результати якого здобувачі освіти 

представляють у формі доповідей чи презентацій. На етапах перевірки здобутих знань часто 

використовує тестування в письмовій формі та через платформи «На Урок» і «Всеосвіта». 

Яна Сергіївна на різних етапах уроку використовує інтерактивні вправи, які створює за 

допомогою інтернет-ресурсів «Kahoot», «LearningApps», «Wordwall», «Classtime», методом 

перевірки рівня знань здобувачів освіти – опитування за допомогою QR-кодів у програмі 

«Plickers». 

Олексенко Я.С. проводить показові уроки та майстер-класи для вчителів та громади, 

керівник творчої групи «Педагогічний практикум з Яною Олексенко». 

Яна Сергіївна належить до тих учителів, які перебувають у постійному творчому 

пошуку. Завдання вчителя-словесника бачить у тому, щоб дати учням глибокі знання з рідної 

мови та літератури, навчити школярів творчо та логічно мислити, точно і яскраво 

висловлювати та відстоювати свої думки, бути неординарними особистостями і завжди 

гордитися тим, що вони українці. 

Про найкращий свій урок вона не говорить, тому що в молодого вчителя він ще 

попереду.  

 

 

 

 

ІВАНИЦЬКА Наталія Анатоліївна, 
директор Чернігівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 

Чернігівської міської ради 

 

 

Іваницька Наталія Анатоліївна – креативний керівник  

закладу освіти, має педагогічне звання «вчитель-методист» та 

науковий ступінь – кандидат 

педагогічних наук.  

На думку Наталії 

Анатоліївни, формування 

сучасного освітнього середовища та удосконалення 

роботи педагогічного колективу неможливе без 

поєднання традиційних та інноваційних методів 

управління, запровадження в освітній процес нових 

методик, заснованих на використанні сучасних інформаційних технологій.  

Директор постійно підвищує рівень самоосвіти: у 2013 році на основі конкурсного 

відбору проходила стажування та навчання у І науковій школі в Аргонській Національній 

Лабораторії (м. Чикаго, США); у 2016 році навчалася в IV науковій школі в ЦЕРН (м. Женева, 

Швейцарія).  

Серед 40 наукових статей, опублікованих після захисту кандидатської дисертації 

(2011 р.), 5 із них надруковані у виданнях ВАК англійською мовою: «Web-quest is the basic of 

independent theoretic work by gifted pupils of Minor Academy of science» (2014 р.),  «Advantages 

and disadvantages of using the computer programme «Hot Potatoes» (2014 р.), «On-line learning – 

opportunites and problems» (2015 р.),  «Advantages and disadvantages of the use of on-line 

learning» (2015 р.), «Features of on-line learning in Austria» (2015 р.). 

 
Педагогічне кредо 

«Мрій. Роби те, що любиш, 

і крок за кроком іди вперед» 
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Іваницька Н.А. впроваджує в роботу педагогічного колективу досвід відвідування 

європейських шкіл (Австрії, Польщі, Чехії та ін.). Тринадцятирічний досвід управлінської 

роботи доводить доцільність демократичного стилю керівництва, де головним є принцип 

дотримання етики ділового спілкування. Тому одним із завдань на посаді директора 

Іваницька Н.А. вважає продовження традицій колективу закладу освіти, створення умов для 

збереження позитивного творчого мікроклімату. 

На думку Іваницької Н.А., такі компетентності керівника, як рівень фахової підготовки, 

стаж керівної роботи, управлінський досвід, результативність упровадження інновацій в 

освітній процес, систематична самоосвіта, демократичний стиль спілкування, є важливими 

для організації роботи педагогічного колективу.  

Наталія Анатоліївна має такі відзнаки:  

- диплом МОН України, Малої академії наук України за кращу модель наукового 

товариства учнів Малої академії наук України (Всеукраїнський відкритий конкурс, 2010 рік); 

- подяка директора Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних 

наук України за плідну співпрацю та організацію на високому рівні науково-практичного 

семінару «Психолого-педагогічний супровід соціалізації обдарованих старшокласників в 

Інтернет-середовищі» (2018  рік);  

- диплом ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій у номінації «Інновації в 

управлінській діяльності» (2010 рік); 

- сертифікат учасника І Всеукраїнського конкурсу «Директор 2020: краща практика» 

(творча робота «Реалізація стратегії розвитку закладу освіти на основі проєктного 

менеджменту» ввійшла до топ - 10). 

Наталія Анатоліївна – керівник з інноваційним мисленням, представник генерації 

молодих керівників, які здатні повести за собою педагогічний колектив, які бачать стратегічні 

цілі розвитку закладу освіти та успішно забезпечують їх реалізацію. Вона уміло поєднує в собі 

такі складові: «директор – менеджер», «директор –управлінець»,  «директор – вчитель». Це 

особистість, яка не зупиняється на досягнутому, бо в неї ще далеко не всі вичерпані 

можливості та творча наснага. Про неї можна справедливо сказати: «Великий той учитель, що 

проймається справою, якої навчає…» 

 

  

         

НАГОРНЮК  Надія Василівна, 
учитель математики  

Чернігівської загальноосвітньої 

 школи І-ІІІ ступенів № 19 

Чернігівської міської ради 

 

 

Надія Василівна Нагорнюк – молодий, творчий учитель, яка 

своє головне завдання вбачає в створенні оптимальних умов для 

розвитку емоційного 

інтелекту на уроках 

математики. На її думку, 

емоційний інтелект – одна з головних складових 

досягнення максимального успіху. Практика 

педагогічної діяльності показує, що дитина 

активніше працює на уроці, краще засвоює матеріал, 

коли вчитель може доторкнутися до її душі, 

викликати позитивні емоції. Такі уроки – прості, робочі, вони стають незвичайними, у першу 

чергу, завдяки емоційному зв’язку між учителем та учнем. Діючим елементом під час 

 
Педагогічне кредо 

«Я маю діяти компетентно, 

тому що мені це подобається» 
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організації такого навчання є реалізація технологій, спрямованих на емоційну активацію, що є 

необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, зокрема технологія особистісно 

орієнтованого розвивального навчання, технологія ситуативного моделювання, проєктні 

технології, технологія критичного мислення та  технологія вітагенного навчання. На уроках 

учитель використовує різні методи, прийоми, форми, що сприяють розвитку емоційного 

інтелекту на різних етапах уроку і допомагають реалізувати основну мету уроку. 

Надія Василівна вважає, що починати урок потрібно з емоційного налаштування. На 

цьому етапі вчитель використовує такі методи та прийоми діагностики емоційного стану 

учнів: «Мій настрій», сугестії «Формула уроку», «Кошик», кольоротерапію «Метелик». 

На етапі сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу вчитель створює 

привабливі моменти, щоб зацікавити учнів. Тому поряд з традиційними методами та 

прийомами використовує інтерактивні методи та прийоми, що сприяють розвитку емоційного 

інтелекту: «Кластер», «Скрапбукінг», «Ейдос-конспекти», «Інтелект-карти», «Фішбоун», 

«Кола Вена», сторітелінг. Для закріплення вивченого матеріалу вчитель використовує 

наступну групу креативних методів та прийомів: метод аглютинації, метод синектики, метод 

інверсії, прийом «Малюнок на скелі», «Реклама», сенкан, лепбуки, «Кубик Блума», 

«Куточки». 

Надія Василівна впевнена, що розвиток емоційного інтелекту на уроках, формування 

емоційного зв’язку між учителем та учнем позитивно сприяють підвищенню якості та об’єму 

засвоєних знань. 

Нагорнюк Н.В. досконало володіє можливостями Google-додатків, математичних 

додатків GeoGebra, майстерно використовує можливості інтернет-платформ Matific, Classtime, 

Google Classroom, Clasdojo, Learning Apps. В умовах дистанційного та змішаного навчання 

проводить уроки за допомогою Google Meet та Zoom, активно використовує можливості 

технології навчання «перевернутий клас». 

Як творчий вчитель брала участь у різноманітних освітянських заходах, а саме: регіональній 

(не)конференції міні-EdCamp, Першому інноваційному форумі «Нова українська школа: 

перспективи та виклики», Міжнародному фестивалі арт-терапії «ART-PRAKTIK», Першому 

освітньому fest «Together». Надія Василівна займається самоосвітою, вдосконалює свій 

професійний рівень на онлайн-платформах «Prometheus», «EdEra» та курсах міжнародного 

освітнього центру Safety Park. 

Надія Василівна Нагорнюк – педагог, яка ніколи не зупиняється на досягнутому, а 

постійно в пошуках нових ідей і далі втілює в життя своє педагогічне кредо: я маю діяти 

компетентно, тому що мені це подобається. 

  

 

 

СЕМЕНЧУК Ольга Іванівна, 
учитель трудового навчання 

Бахмацького закладу загальної  

середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 

Бахмацької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогічне кредо 

«Учень – це не посудина, яку потрібно 

заповнити, 

учень – факел, який треба запалити» 
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Ніхто не наважиться визначити ціну коштовності каменя до початку його 

гранування…. І лише тоді, коли є шедевр роботи ювеліра, він набирає своєї справжньої 

вартості. Байдуже, що світ не знає: гламурності і вишуканості передували пил рутинної праці, 

блиск миттєвого прозріння. Ось так 20 років шліфувала свій педагогічний талант 

Семенчук Ольга Іванівна після закінчення Чернігівського державного педагогічного 

університету ім. Т.Г. Шевченка у 2001році. 

Працюючи над науково-методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів 

на уроках трудового навчання в проєктній діяльності», учитель створює сприятливі умови для 

розвитку творчих здібностей учнів. 

Основна мета педагога – формування й розвиток комунікативної культури школярів на 

уроках обслуговуючої праці, практичне оволодіння методом проєктної діяльності, трудові 

вміння й навички з акцентом на креативність у підході до реалізації власних проєктів. Сучасні 

педагогічні технології (навчання в співпраці, проєктна методика, використання нових 

інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів) допомагають учителю реалізувати особистісно-

зорієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію й диференціацію навчання з 

урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості. Педагог створює умови для 

практичного оволодіння певними прийомами праці, вибирає такі методи навчання, які 

дозволили б кожній дитині проявити свою активність, творчість, креативність.  

Ольга Іванівна уроки обслуговуючої праці проводить творчо, використовує 

інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі. 

Вчитель володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей  

навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання і 

застосовувати їх на практиці. 

На уроках Ольга Іванівна застосовує технологію формування творчої особистості, яка 

дає змогу кожному учневі працювати самостійно, опановувати узагальнені прийоми розумової 

діяльності, розвивати свої творчі здібності. Організувати цю технологію може тільки вчитель, 

який постійно перебуває у творчому пошуку, упроваджує нові методики навчання, розробляє 

нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів. 

У своїй діяльності перевагу надає нестандартним урокам: урок- телепередача «Модний 

вирок»; бінарний урок «Пакети, пластик – що шкодить нашому здоров’ю? »; урок просто неба 

«Традиції лозоплетіння»; урок-подорож «Відвідини  музею», виставка «Клаптик до 

клаптика…». 

Вихованці Ольги Іванівни є переможцями районних та обласних   олімпіад та конкурсів 

з трудового навчання. 

Педагог ділиться своїм досвідом з молодими колегами, має публікації в науково – 

методичних журналах «Мистецтво в школі» та «Біологія», розмістила на сайті vseosvita.ua  

власну  методичну розробку «Ілюстрації ідеї ростової ляльки-мотанки». 

Семенчук О.І. є керівником шкільного методичного об’єднання естетичного напрямку, 

членом журі районних, обласних олімпіад з трудового навчання, технологій, керівником 

гуртка «Творча майстерня. Сувенір». 

Вона майстерно володіє різними техніками декорування, технологіями пошиття 

виробів різної складності, проводить майстер-класи в рамках проєктів ГО «Метаморфози» (до 

Дня суші – майстер-клас з виготовлення закладки для книги «Японки в національному 

вбранні» (в техніці орігамі); під час таборування «Гайворонська січ» – майстер-клас з 

виготовлення ляльки-мотанки «Подорожниця»;  під час проведення челенджу «Я вмію 

ідеально…» – майстер-клас «Бездоганний безквіт» та інші. 

Ольга Іванівна – людина надзвичайно творча, тому вихованці з нетерпінням чекають 

зустрічей з улюбленою вчителькою, бо кожний урок – особливий, не схожий на попередній. А 

за цим – щоденна, постійна праця над собою. 
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Учителю української мови і літератури 

 

Молочко С.Р.,  

в.о. завідувача кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, 

методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського ОІППО 

імені К.Д. Ушинського; учитель-методист 

 

ТЕМАТИЧНІ ТЕСТИ ЗА ТВОРЧІСТЮ  

ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(відповідно до Програми та формату ЗНО  

з української мови і  літератури 2021 року) 
«CONTRA SPEM SPERO!», «ЛІСОВА ПІСНЯ» 

 

Завдання 1–20 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один 

правильний. 
 

1. Авторку поезії, назву якої перекладають як «Без надії сподіваюсь», у літературі 

називають 

А пишною трояндою 

Б гірською орлицею 

В дочкою Прометея 

Г солов’їним серцем України 

Д дівчиною з легенди 
 

2. Справжнє прізвище автора /авторки  наведених рядків:  

 

І від сліз тих гарячих розтане 

Та кора льодовая, міцна, 

Може, квіти зійдуть — і настане 

Ще й для мене весела весна…– 

А Косач  

Б Рудченко 

В Губенко 

Г Тобілевич 

Д Пчілка 

 

3. Стильовою домінантою творчості Лесі Українки є 

А  футуризм 

Б  імпресіонізм 

В неокласицизм 

Г неореалізм 

Д  неоромантизм 

 

4. У вірші «Contra spem spero» Леся Українка використала міфологічний образ 

А Прометея  

Б Зевса 

В Сізіфа 

Г Аріадни 

Д Геракла 
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5.  Мотив поезії «Contra spem spero» –  

А любов до природи 

Б нерозділене кохання 

В осмислення власного призначення 

Г возвеличення сили кохання 

Д заперечення тужливих настроїв  

 

6. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки «Contra spem spero»? 

А інверсія 

Б антитеза 

В паралелізм 

Г анафора 

Д епіфора 

 

7. «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними», – так написала 

Леся Українка в листі до своєї матері про твір, що за жанром 

А сатирична комедія 

Б героїчна поема 

В драматична поема 

Г драма-феєрія 

Д трагікомедія 

 

8. Головною проблемою твору «Лісова пісня» є 

А збереження природного середовища  

Б формування творчої особистості 

В перемога високодуховного життя над  буденністю 

Г драма нероздільного кохання 

Д  батьки та діти 

 

9. Драмою-феєрією є твір, фрагмент з якого наведено в рядку 

 

А  В довгу, темную нічку невидну 

Не стулю ні на хвильку очей — 

Все шукатиму зірку провідну, 

Ясну владарку темних ночей. 

 

Б  Слово, моя ти єдиная зброє, 

Ми не повинні загинуть обоє! 

Може, в руках невідомих братів 

Станеш ти кращим мечем на катів. 

 

В Чому ж би ні?.. Що ж, ти зовсім така, 

як дівчина... ба ні, хутчій як панна, 

бо й руки білі, і сама тоненька, 

і якось так убрана не по-наськи... 

А чом же в тебе очі не зелені? 

 

Г  І все-таки до тебе думка лине, 

Мій занапащений, нещасний краю, 

Як я тебе згадаю, 

У грудях серце з туги, з жалю гине. 
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Д  Гетьте, думи, ви хмари осінні! 

То ж тепера весна золота! 

Чи то так у жалю, в голосінні 

Проминуть молодії  літа? 

 

10. Правильними є всі твердження, ОКРІМ 

А «Contra spem spero» у перекладі означає «Без надії сподіваюсь». 

Б Композиція твору  «Лісова  пісня» – пролог і три дії. 

В Лісовик перетворив Лукаша на вовкулаку. 

Г Зразком єдності і гармонії людини з природою  у «Лісовій пісні» постає дядько Лев. 

Д «Ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос»  – слова Килини. 
 

11. Не є міфічною істотою дійова особа «Лісової пісні»  

А Килина  

Б «Той, що в скалі сидить» 

В «Той, що греблі рве» 

Г Лісовик 

Д Перелесник 
 

12. «Не точи! Се кров її. / Не пий же крові з сестроньки моєї!»  –  захистила Мавка під час 

першої зустрічі з Лукашем 

А Русалку 

Б Русалку Польову 

В Вербу 

Г Калину 

Д Березу 
 

13. У цитаті з твору «Лісова пісня»: «Малий бородатий дідок, меткий рухами, поважний 

обличчям; у брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці з куниці» – описано 

А «Того, що в скалі сидить»  

Б Водяника  

В Лісовика 

Г дядька Лева 

Д Перелесника 
 

14. Укажіть дійових осіб твору «Лісова пісня» – адресата і адресанта мовлення – за 

наведеною реплікою одного з них: «Не задивляйся ти на хлопців людських. Се лісовим 

дівчатам небезпечно» 

А Водяник і Русалка 

Б Лісовик і Мавка 

В Килина і Лукаш 

Г Перелесник і Мавка 

Д Дядько Лев і Русалка 
 

15. Слова: «Я буду вічно жити! / Я в серці маю те, що не вмирає!» – належать 

А Русалці Польовій 

Б Килині 

В матері Лукаша 

Г Лукашеві  

Д Мавці  
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16. В образі загубленої Долі в «Лісовій пісні» постає 

А Русалка 

Б Русалка Польова  

В Мавка 

Г Килина 

Д мати  Лукаша 
 

17.  «Сестрице, пошануй! / Краси моєї не руйнуй!» – просить у Мавки 

А Лісовик  

Б Русалка Польова 

В Русалка 

Г Килина 

Д Перелесник 
 

18. Цитата: «Легкий, пухкий попілець 

ляже, вернувшися, в рідну землицю, 

вкупі з водою там зростить вербицю, — 

стане початком тоді мій кінець» – представлена  

А у пролозі 

Б у дії І 

В у дії ІІ 

Г у дії ІІІ 

Д поза сюжетом 
 

19. «Осиротів він з матір’ю-вдовою, / То дядько Лев прийняв обох до себе», – Лісовик 

говорить про  

А Лукаша  

Б  Перелесника 

В «Того, що в скалі сидить» 

Г Куця 

Д Водяника 
 

20.  У наведеній цитаті із твору «Лісова пісня»: 

«Я буду вабити очі блакитні, 

Хай вони грають, 

Хай вони сяють, 

Хай розсипають вогні самоцвітні!» – Леся Українка використала 

А риторичне звертання, гіперболу 

Б анафору, риторичне звертання 

В епітети, порівняння 

Г анафору,  епітети, уособлення  

Д тавтологію, оксиморон 

 

У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 

доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 
 

21. Установіть відповідність між  цитатною характеристикою і літературним персонажем. 

Цитата           

1  «... старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; по-поліському довге волосся білими 

хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-рогатки» 

2 «... древній, сивий дід, довге волосся і довга біла борода всуміш із баговинням звисають 

аж по пояс. Шати на ньому — барви мулу, на голові корона із скойок» 
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3 «Молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами; одежа на ньому 

міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і поблискує гострими 

злотистими іскрами» 

4 «... гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним, як вітер, волоссям, 

з чорними бровами, з блискучими очима» 
 

Персонаж  

А Лісовик 

Б Перелесник 

В дядько Лев 

Г Той, що греблі рве 

Д Водяник 
 

22. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у творі. 

А «О, не журися за тіло! 

     Ясним вогнем засвітилось воно…» 

Б «Ох, як я довго спала!» 

В «Не зневажай душі своєї цвіту, 

        Бо з нього виросло кохання наше!» 

Г  «Ні! я жива! Я буду вічно жити! 

     Я в серці маю те, що не вмирає» 
 

23. Установіть відповідність між цитатами  із творів Лесі Українки і художніми засобами, 

використаними в них. 

Цитата      Художні засоби 

1 Я на вбогім сумнім перелозі  А порівняння 

Буду сіять барвисті квітки,  Б персоніфікація, епітет 

Буду сіять квітки на морозі,  В гіпербола 

Буду лить на них сльози гіркі. Г анафора, епітети 

      Д антитеза, епітети, риторичне звертання 

2 Гетьте, думи, ви хмари осінні! 

То ж тепера весна золота! 
 

3 І ти, немов той ясень, розмовляєш. 
 

4  А ясень, клен і явір — гордовиті. 

Калина так хизується красою, 

що байдуже їй до всього на світі. 
 

24. Установіть відповідність між письменником і літературним напрямом, ознаки якого 

притаманні творчості митця. 

Письменник      Літературний напрям 

1 Василь Стефаник    А неокласицизм 

2 Михайло Коцюбинський   Б експресіонізм 

3 Леся Українка     В реалізм 

4  Максим Рильський    Г імпресіонізм 

       Д неоромантизм 

 

Відповіді до тесту за творчістю Лесі Українки: 

1 – В, 2 – А, 3 – Д, 4 – В, 5 – Д, 6 – Б, 7 – Г, 8 – В, 9 – В, 10 – Д, 11 – А, 12 – Д, 13 – В,  

14 –Б, 15 – Д, 16 – В, 17 – Б, 18 – Г, 19 – А, 20 –Г 

21 - 1 – В, 2 – Д, 3 – Г, 4 – Б   22 - 1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – А 

23 – 1 – Г, 2 – Д, 3 – А, 4 – Б   24 - 1 – Б, 2 – Г, 3 – Д, 4 – А 
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Гальонка О.А., 

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

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

заслужений працівник освіти України 

 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ЗА ТВОРЧІСТЮ 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

Творчість Лесі Українки займає чільне місце в шкільній програмі 

з української літератури: «Мрії», «Як дитиною бувало», «Тиша 

морська» - 6 клас; «Давня казка», «Хотіла б я піснею стати», «Давня весна» - 8 клас; «Contra 

spem spero», «Слово, чому ти не твердая криця», «Мріє, не зрадь!», «Стояла я і слухала 

весну», «Лісова пісня» - 10 клас; «Касандра», «Одержима», «Бояриня» - додаткове самостійне 

читання. 

Глибше познайомитись із життєвим і творчим шляхом письменниці допоможе 

позакласна робота, що проводиться в тісному зв’язку з класними заняттями. 

Серед різноманітних форм позакласної роботи вітчизняні методисти виділяють 

епізодичну, систематичну та індивідуальну. 

Завданнями позакласної роботи є: 

 поглиблення знань здобувачів освіти з літератури, суміжних видів мистецтва; 

 удосконалення знань учнів, відповідних їх компетентностей, набутих на уроках літератури; 

 розвиток інтелектуальних, творчих здібностей школярів у процесі виконання різноманітних 
усних і письмових завдань; 

 розвиток ініціативності, самостійності, пізнавальних інтересів учнів; 

 виховання національно-патріотичних почуттів школярів. 

Позакласна робота з літератури ґрунтується на дидактичних, літературознавчих і 

методичних принципах: науковості. історизму, доступності, комунікативності, синтезу 

мистецтв, зв’язку навчання й виховання, природовідповідності, добровільності, самостійності, 

спрямованості на розвиток особистості, шкільному аналізі та інтерпретації художнього твору, 

ціннісного підходу та інших. 

Кожна форма позакласної роботи має власну проблематику і зміст. Скажімо, за 

творчістю Лесі Українки можна запропонувати: літературно-мистецькі гуртки, об’єднання, 

свята, що вбирають у собі вікторини, аукціони знань, учнівські проєкти, різноманітні 

конкурси, наукові й читацькі конференції, круглі столи, диспути, вечори запитань і 

відповідей, бесіди, літературно-музичні вечори, шкільну пресу, туристично-краєзнавчі походи 

і екскурсії, захист проєктів, п’ять хвилин з мистецтвом. 

Літературно-мистецьке свято поєднає названі форми позакласної роботи в єдину 

систему. Під час підготовки і проведення свята працюють учнівські творчі майстерні (секції): 

юних літературознавців, краєзнавців, мистецтвознавців, мовознавців, книголюбів, етнографів 

і фольклористів, власної учнівської творчості. На засіданнях творчих майстерень (секцій) 

школярі заслуховують і захищають власні проєкти. 

Пропонуємо літературні вікторини «Назвати твір, з якого уривок», «З якого твору 

пейзажний малюнок?», «Про кого йде мова? Із якого твору?», «Кому належать слова?»  та 

сценарій літературно-мистецької вітальні. 

 

Літературно-мистецька вітальня 

«СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ» 

 

Учасники: ведучі, читці, солісти-вокалісти, музиканти (фортеп’яно, скрипка, 

віолончель, флейта), дядько Левко, Лукаш, Леся і Михайлик – діти, Леся Українка. 
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(Музика. Потім розпочинають ведучі). 

Ведучий. Кожним словом, кожним променем думки, кожним болем своїм живе в душі 

нашого народу людина, що ім’я її – Леся Українка. З не такої вже й далекої минувшини, проте 

мовби крізь серпанок легендарності, проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий. 

Майже ніколи – веселий, частіше – в задумі чи смутку… 

Звертаючись до образу Лесі Українки, до цього феномена людської гідності, можемо 

бачити, якою силою здатна ставати в людині високість її помислів, значність життєвого 

ідеалу, безмір любові до свого народу. Ці слова належать Олесеві Гончару. 

Ведучий. У листі до Михайла Драгоманова Леся Українка писала: «Мені часом 

здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що, натура 

утяла мені кепський жарт…» Але не лише особистими уподобаннями пояснюється потяг Лесі 

Українки до музичних форм… Музика, як відомо, неперевершена там, де треба передати всю 

складну гаму найтонших нюансів переживань людини, всю багатогранність скороминувших 

душевних порухів. Вслухаймося в рядки поезії із циклу «Мелодії».  

(Вірші читаються у супроводі фортеп’яно). 

Дівчина. 

Нічка тиха і темна була. 

Я стояла, мій друже, з тобою; 

Я дивилась на тебе з журбою, 

Нічка тиха і темна була… 

Вітер сумно зітхав у саду. 

Ти співав, я мовчазна сиділа, 

Пісня в серці у мене бриніла; 

Вітер сумно зітхав у саду… 

Спалахнула далека зірниця. 

Ох, яка мене туга взяла! 

Серце гострим ножем пройняла… 

Спалахнула далека зірниця. 
 

Соло: романс «Не співайте мені сеї пісні», музика Д.Січинського 

Не співайте мені сеї пісні, 

Не вражайте серденька мого! 

Легким сном спить мій жаль у серденьку, 

Нащо співом будити його? 

Ви не знаєте, що я гадаю, 

Як сиджу я мовчазна, бліда. 

То ж тоді в мене в серці глибоко 

Сяя пісня сумная рида! 
 

Соло: романс «Горить моє серце», музика П.Гайдамаки 

Горить моє серце, його запалила 

Гарячая іскра палкого жалю. 

Чому ж я не плачу? Рясними сльозами 

Чому я страшного вогню не заллю? 

Душа моя плаче, душа моя рветься, 

Та сльози не ринуть потоком буйним, 

Мені до очей не доходять ті сльози, 

Бо сушить їх туга вогнем запальним. 

Хотіла б я вийти у чистеє поле, 

Припасти лицем до сирої землі 

І так заридати, щоб зорі почули, 

Щоб люди вжахнулись на сльози мої. 
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Дівчина. 

Знов весна і знов надії 

В серці хворім оживають, 

Знов мене колишуть мрії, 

Сни про щастя навівають. 

Весна красна! любі мрії! 

Сни мої щасливі! 

Я люблю вас, хоч і знаю, 

Що ви всі зрадливі… 

 

Соло: романс «Стояла я і слухала весну», музика К.Стеценка 

Стояла я і слухала весну, 

Весна мені багато говорила, 

Співала пісню дзвінку, голосну 

То знов таємно-тихо шепотіла. 

Вона мені співала про любов, 

Про молодощі, радощі, надії, 

Вона мені переспівала знов 

Те, що давно мені співали мрії. 

Дівчина. 

Хотіла б я піснею стати 

У сюю хвилину ясну, 

Щоб вільно по світі літати, 

Щоб вітер розносив луну. 

Щоб геть аж під яснії зорі 

Полинути співом дзвінким, 

Упасти на хвилі прозорі, 

Буяти над морем хибким. 

Лунали б тоді мої мрії 

І щастя моє таємне, 

Ясніші, ніж зорі яснії, 

Гучніші, ніж море гучне. 

 

Соло: романс «Не дивися на місяць весною», музика М.Лисенка 

Не дивися на місяць весною, - 

Ясний місяць – наглядач цікавий, 

Ясний місяць підслухач лукавий! 

Бачив він тебе часто зі мною 

І слова твої слухав колись. 

Ти се радий забуть? 

Не дивись! 

Не дивися на місяць весною. 

Не дивись на березу плакучу, - 

На березі журливеє віття 

Нагадає тобі лихоліття, 

Нагада тобі тугу пекучу, 

Що збратало обох нас колись. 

Ти се радий забуть? 

Не дивись, 

Не дивись на березу плакучу. 

(Музика). 
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Ведучий. Полісся… Ясноводні озера! Спокійні в погоду і грізні в бурю гаї!.. Хто не 

бачив тебе, рідний краю, той не знає, на що здатна і чим багата наша природа. 

Ведучий. Другу добу Леся в Нечимному – ніби в казковому світі. Невеличка хатина, 

обвішана пучками сушених трав і калини, миліша їй од усього: клокічки – дерев’яні 

дзвіночки, що белемкають на шиї в худоби і не дають їй загубитися в пущі, – замінили дівчині 

звуки фортеп’яно… 

Ведучий. Слухала б – не переслухала їх. Особливо коли дядько Левко і Лукаш зганяють 

товар до обори. Тоді така незрівнянна ні з чим розливається музика лісом, що, здається, 

глухий почув би її… Повітря гуде оводами, комарнею і мушкою. Вони хмарами кишать у 

болотяних випарах, не даючи спочинку худобі. 

Ведучий. Відігнати їх можна тільки димом. На те дядько Левко і Лукаш розкладають 

навколо обори вогні з кизяків, а біля самої хижки всю ніч не згасає багаття. На ньому вариться 

страва, сушиться одяг, тут і гріється дядько Левко, ночуючи надворі біля товару. 

Ведучий. А скільки коло тої ватри почуто оповідань та легенд! Уже ввижаються Лесі ті 

мавки, потерчата, водяники. Сам дядько здається лісовиком. Низенький, з борідкою, в 

постолах і полотняному одязі, - наче завітав оце до їхнього гурту після цілоденних блукань 

гаями, сів на зваленому дереві, посмоктує люльку й воркоче … Немов той потічок. А от спати 

не хочеться. 

Ведучий. Послухаймо розмову дядька Левка з Лесею і її братом Михайликом. 

Леся. Дядьку, а то правда, що дерево живе? Вдень я хотіла вирізати калини на сопілку, 

а Лукаш не дозволив «Не ріж, – каже, – йому болить». Чи то правда? 

Дядько Левко. Авжеж, дитино. Не треба живого різати – є сухе. Бо лісовик 

розсердиться. 

Леся. І що тоді? 

Дядько Левко. Диви, яка цікава! Розсердиться, і все. Завалить водопої торішнім листям, 

дорогу перетне стовбурами… Чи ж мало цього? 

Леся. А у вас із ним дружба? 

Дядько Левко. Он бачите – дуб за хатою? То гордість лісу. Я врятував його. Купці вже 

міряли, давали гроші, та я заклявся, що поки житиму, то й він стоятиме. Відтоді й безпечно 

мені в лісі. 

Леся. Ну, а од відьми, од водяників як бережетесь? 

Дядько Левко. То вже діло інше. Одні хреста бояться, заклинання, а інші зілля не 

зносять духу. Під вікнами ж недарма в нас мак посіяний – од відьом захищає… А терлич 

навдивовижу велику силу має, коли його зібрати в ніч купальську. 

Леся (про себе). Так он чого то в них терлич – росте коло порога… І кіл осиновий 

забитий на подвір’ї… 

Михайлик. А де зимують мавки? 

Дядько Левко. Та де ж? У дуплі верби старої знаходять місце. Встеляють його листом і 

порохном м’якеньким та й зимують… 

Та ви не дуже те до серця все приймайте, бо ще присниться… Цур йому, діти. Ліпше не 

знати того. От розкажу вам історію… вельми повчальна, для парубків надто ж… Сільський 

парубок запізнався з мавкою, а мати стара – розлучниця злая – супроти того пішла, оженила 

хлопця на багатій вдові; жили вони в гризоті щоденній; лісові духи відомстили за мавку, 

напустили на селюків злидні та розорили їх…  

Ведучий. Кутаїсі танув у млі… Лариса Петрівна сиділа біля відчиненого вікна, слухала, 

як шумів між листям дощ. Уже з тиждень чи більше як він унадився і плющить безперестанно 

– то січе, мов батогами, то кропить дрібно-дрібнесенько. Сонце, здається, назавжди 

розпрощалося з людьми, посилюючи їм на згадку холодне безрадісне світло. В сірій імлі 

потонули гори, густою сірою вуаллю запнулося місто. 

Ведучий. Все ж їй подобається це дощове марево. Чому – сама напевне не знала, хоч 

відчувала – десь глибоко в серці таїться відгадка. Там, на самісінькім дні її знеболеної душі, 
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оцей тихий дощовий смуток якось єднався із споминами про далеке дитинство… Де вони, 

святі, немеркнучі дні?! Де вінки медвяних польових квітів? Де купальські пісні? … А той 

ранок у Нечімному!.. Озеро, білі і жовті лілеї… ніжні переливи сопілки і тихий, трохи 

журливий, наче гомін лісового струмочка, голос дядька Лева… Боже!.. Щасливий, хто все 

своє життя не розминається з стежками свого дитинства, хто може не покидати рідну землю. 

Монолог Лесі Українки. Україно! Красо моя, туго моя нерозрадна, де ти? Обізвися, 

рідна! Я вчую твій голос. Пізнаю його в шепоті вітру в пахощах чебрецю й материнки. Чуєш – 

бо, мене? Це я, дочка твоя, Леся що нареклася ім’ям твоїм священним. Пам’ятаєш мене? 

Пригадуєш заквітчане волинське дівчатко, що вночі самотою бігало в ліс, аби завидіти мавку, 

що завмирало при піснях твоїх та легендах, – пригадуєш? Я не забула тебе. І не забуду. 

Ніколи! У найскрутніші хвилини, коли життя обертається мені лише мукою, я кличу тебе, і 

мені стає легше. Так повелося здавна. 

Де б я не була, якою красою не милувалася, – твоя краса, краса вишневих садів і 

задумливих пралісів, голубоводих озер і Славути ревучого, ніколи не блідла в моїх очах. У 

Німеччині і Болгарії, тут, на Кавказі, і в Італії, навіть у славнім, гордім своїми творіннями 

стародавнім Єгипті я снила тільки тобою. Твоїм сонцем і зорями, гомінкими містами і 

вбогими селами, скупим щастям і великою кривдою, минулим твоїм і майбутнім. 

Знаю: я мало зробила в ім’я твого майбутнього. Але ніколи задля нього не шкодувала і 

не шкодую сил, навіть життя… А хочеш – пісню складу у твою честь, ясну, голосну та 

барвисту. Вкладу в неї все, чим багаті мої серце і думка, поєднаю в ній найчистіші поривання 

Людини. І назову – знаєш як? – Лісовою… піснею милих наших поліських гаїв. Я так скучаю 

за ними… 

Ведучий. «Лісова пісня» написана на основі волинських легенд. В одному з листів до 

матері, Олени Пчілки, Леся писала: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила 

за ними. А то ще здавна тую Мавку в умі держала», ще аж з того часу, як ти в Жабориці мені 

щось про мавок розказувала, як ми йшли якимось лісом з маленькими, але дуже рясними 

деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали) і 

там ждала, щоб мені привиділась мавка. І над Нечімним вона мені мріла, як ми там ночували – 

пам’ятаєш ? – у дядька Лева Скулинського… Видно, вже треба було мені її колись написати, а 

тепер чомусь прийшов «слушний час» – я й сама не збагну чому. Зачарував мене сей образ на 

весь вік». 

Ведучий. Послухаймо Мавку і Лукаша. (Музика). 

Мавка 

Не руш! не руш! не ріж! не убивай! 

Лукаш 

Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? 

Я тільки хтів собі вточити соку 

з берези. 

Мавка 

Не точи! Се кров її. 

Не пий же крові з сестроньки моєї! 

Лукаш 

Березу ти сестрою називаєш? 

Хто ж ти така? 

Мавка 

Я – Мавка лісова. 
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Лукаш 

(не так здивовано, як уважно придивляється до неї) 

А, от ти хто! Я від старих людей 

про мавок чув не раз, але ще зроду 

не бачив сам. 

Мавка 

А бачити хотів? 

Лукаш 

Чому ж би ні?.. Що ж, – ти зовсім така, 

як дівчина… ба ні, хутчій як панна, 

бо й руки білі, і сама тоненька, 

і якось так убрана не по-наськи… 

А чом же в тебе очі не зелені? 

 (придивляється) 

Та ні, тепер зелені… а були, 

як небо, сині… О! тепер вже сиві, 

як тая хмара… ні, здається, чорні, 

чи, може, карі… ти таки дивна! 

Мавка 

(усміхаючись) 

Чи гарна ж я тобі? 

Лукаш 

(соромлячись) 

Хіба я знаю? 

Мавка 

(сміючись) 

А хто ж те знає? 

Лукаш 

(зовсім засоромлений) 

Ет, таке питаєш!.. 

Мавка 

(щиро дивуючись) 

Чому ж сього не можна запитати? 

Он бачиш, там питає дика рожа: 

«Чи я хороша?» 

А ясень їй киває в верховітті: 

«Найкраща в світі!» 

Лукаш 

А я й не знав, що в них така розмова. 

Я думав – дерево німе, та й годі. 

Мавка 

Німого в лісі в нас нема нічого. 

Лукаш 

Чи то ти все отак сидиш у лісі? 
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Мавка 

Я зроду не виходила ще з нього. 

Лукаш 

А ти давно живеш на світі? 

Мавка 

Справді, 

ніколи я не думала про те… 

(задумується) 

Мені здається, що жила я завжди… 

Лукаш 

І все така була, як от тепер? 

Мавка 

Здається, все така… 

Лукаш 

А хто ж твій рід? 

Чи ти його зовсім не маєш? 

Мавка 

Маю. 

Є Лісовик, я зву його: «дідусю», 

а він мене: «дитинко» або «доню». 

Лукаш 

То хто ж він – дід чи батько? 

Мавка 

Я не знаю. 

Хіба не все одно? 

Лукаш 

(сміється) 

Ну, та й чудні ви 

отут у лісі! Хто ж тобі тут мати, 

чи баба, чи вже як у вас зовуть? 

Мавка 

Мені здається часом, що верба, 

ота стара, сухенька, то – матуся. 

Вона мене на зиму прийняла 

і порохном м’якеньким устелила 

для мене ложе. 

Лукаш 

Там ти й зимувала? 

А що ж ти там робила цілу зиму? 

Мавка 

Нічого. Спала. Хто ж зимою робить? 

Спить озеро, спить ліс і очерет. 

Верба рипіла все: «Засни, засни…» 

І снилися мені все білі сни: 

на сріблі сяли ясні самоцвіти, 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

22 

стелилися незнані трави, квіти, 

блискучі, білі… Тихі, ніжні зорі 

спадали з неба – білі, непрозорі – 

і клалися в намети… Біло, чисто 

попід наметами. Ясне намисто 

з кришталю грає і ряхтить усюди… 

Я спала. Дихали так вільно груди. 

По білих снах рожевії гадки 

легенькі гаптували мережки, 

і мрії ткались золото-блакитні, 

спокійні, тихі, не такі, як літні… 

Лукаш 

(заслухавшись) 

Як ти говориш… 

Мавка 

Чи тобі так добре? 

Лукаш потакує головою. 

Твоя сопілка має кращу мову. 

Заграй мені, а я поколишуся. 

 

(Лукаш грає соло мелодії № 6, 7 і 8, прихилившись до дуба, і не зводить очей з Мавки. 

Лукаш грає веснянки. Мавка, слухаючи, мимоволі озивається тихесенько на голос мелодії № 8, 

і Лукаш їй приграє вдруге мелодію № 8. Спів і гра в унісон). 

Мавка 

Як солодко грає, 

як глибоко крає, 

розтинає білі груди, 

серденько виймає! 

 

(На голос веснянки відкликається зозуля, потім соловейко. Мавка, зачарована, усміхається, а 

в очах якась туга аж до сліз; Лукаш, завваживши те, перестає грати). 

Лукаш 

Ти плачеш, дівчино? 

Мавка 

Хіба я плачу? 

(проводить рукою по очах) 

А справді… Ні-бо! то роса вечірня. 

Заходить сонце… Бач, уже встає 

на озері туман… 

Лукаш 

Та ні, ще рано! 

Мавка 

Ти б не хотів, щоб день уже скінчився? 

(Лукаш хитає головою, що не хотів би). 

Мавка 

Чому? 
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Лукаш 

Бо дядько до села покличуть. 

Мавка 

А ти зо мною хочеш бути? 

(Лукаш киває, потакуючи). 

Бачиш, 

і ти немов той ясень розмовляєш. 

Лукаш 

(сміючись) 

Та треба по-тутешньому навчитись, 

бо маю ж тута літувати. 

Мавка 

(радо) 

Справді? 

Лукаш 

Ми взавтра й будуватися почнемо. 

Мавка 

Курінь поставите? 

Лукаш 

Ні, може, хижку, 

а може, й цілу хату. 

Мавка 

Ви – як птахи: 

клопочетесь, будуєте кубельця, 

щоб потім кинути. 

Лукаш 

Ні, ми будуєм 

навіки. 

Мавка 

Як навіки? Ти ж казав, 

що тільки літувати будеш тута. 

Лукаш 

(ніяково) 

Та я не знаю… Дядько Лев казали, 

що тут мені дадуть грунтець і хату, 

бо восени хотять мене женити… 

Мавка 

(з тривогою) 

З ким? 

Лукаш 

Я не знаю. Дядько не казали, 

а може, ще й не напитали дівки. 

Мавка 

Хіба ти сам собі не знайдеш пари? 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

24 

Лукаш 

(поглядаючи на неї) 

Я, може б, і знайшов, та… 

Мавка 

Що? 

Лукаш 

Нічого… 

 

(Пограває у сопілку стиха щось дуже жалібненьке [мелодія № 9], потім спускає руку з 

сопілкою і замислюється.) 

Мавка 

(помовчавши) 

Чи у людей паруються надовго? 

Лукаш 

Та вже ж навік! 

Мавка 

Се так, як голуби… 

Я часом заздрила на їх: так ніжно 

вони кохаються… А я не знаю 

нічого ніжного, окрім берези, 

за те ж її й сестрицею взиваю; 

але вона занадто вже смутна, 

така бліда, похила та журлива, – 

я часто плачу, дивлячись на неї. 

От вільхи не люблю – вона шорстка. 

Осика все мене чогось лякає; 

вона й сама боїться – все тремтить. 

Дуби поважні надто. Дика рожа 

задирлива, так само й глід, і терен. 

А ясень, клен і явір – гордовиті. 

Калина так хизується красою, 

що байдуже їй до всього на світі. 

Така, здається, й я була торік, 

але тепер мені чомусь те прикро… 

Як добре зважити, то я у лісі 

зовсім самотня… 

(журливо задумується) 

Лукаш 

А твоя верба? 

Таж ти її матусею назвала. 

Мавка 

Верба?.. Та що ж… в їй добре зимувати, 

а літом… бач, вона така суха, 

і все рипить, все згадує про зиму… 

Ні, я таки зовсім, зовсім самотня… 

Лукаш 

У лісі ж не самії дерева, – 
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таж тут багато різної є сили. 

(трохи ущипливо) 

Вже не прибіднюйся, бо й ми чували 

про ваші танці, жарти та зальоти! 

Мавка 

То все таке, як той раптовий вихор, – 

от налетить, закрутить та й покине. 

В нас так нема, як у людей, – навіки! 

Лукаш 

(приступаючи ближче) 

А ти б хотіла?.. 

Раптом чутно голосне гукання дядька Лева. 

Голос 

Гов, Лукашу, гов! 

го-го-го-го! А де ти? 

Лукаш 

(відзивається) 

Ось я йду! 

Голос 

А йди хутчій! 

Лукаш 

Ото ще нетерплячка! 

(відгукується) 

Та йду вже, йду ! 

(подається йти) 

Мавка 

А вернешся? 

Лукаш 

Не знаю. 

Юнак. 

Лагідні веснянії ночі зористі! 

Куди ви од нас полинули? 

Пісні соловейкові дзвінко-сріблисті! 

Невже ви замовкли, минули? 

О ні, ще не час! ще бо ми не дізнали 

Всіх див чарівливої ночі, 

Та ще бо лунають, як перше лунали, 

Веснянки чудові дівочі. 

Ще маревом легким над нами витає 

Блакитна весняная мрія, 

А в серці розкішно цвіте-процвітає 

Злотистая квітка – надія. 

На крилах фантазії думки літають 

В країну таємної ночі, 

Там промінням грають, там любо так сяють 

Лагідні веснянії очі. 

Там яснії зорі і тихії квіти 
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Єднаються в дивній розмові, 

Там стиха шепочуть зеленії віти, 

Там гімни лунають любові. 

І квіти, і зорі, й зеленії віти 

Провадять розмови кохані 

Про вічную силу весни на сім світі, 

Про чари потужні весняні. 

(Музика). 

 

ВІКТОРИНИ  
 

І. Назвати твір, з якого уривок: 
1. Стояла я і слухала весну, 

Весна мені багато говорила…      (Стояла я і слухала весну) 

2. Хотіла б я піснею стати 

У сюю хвилину ясну…       (Хотіла б я піснею стати) 

3. Була весна весела, щедра, мила, 

Промінням грала, сипала квітки…     (Давня весна) 

4. Гетьте, думи, ви хмари осінні! 

Тож тепера весна золота!..      (Contra spem spero!) 

5. Слово, чому ти не твердая криця, 

Що серед бою так ясно іскриться?..    (Слово, чому ти не твердая криця) 

6. В час гарячий полуденний 

Виглядаю у віконце…       (Тиша морська) 

7. Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила, 

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей.   (Мріє, не зрадь…) 

8. У дитячі любі роки, 

Коли так душа бажала…       (Мрії) 

9. Як дитиною, бувало, 

Упаду, собі на лихо…        (Як дитиною, бувало) 

10. Може б, хто послухав? 

Ой послухайте, панове!       (Давня казка) 

 

 

ІІ. З якого твору пейзажний малюнок? 

1. Співи стихли, потім хутко  
Налетіла літня нічка,  

Дерева шуміли з вітром, 

Гомоніла бистра річка.       (Давня казка) 

 

2. Прилинув вітер, і в тісній хатині  
Він про весняну волю заспівав, 

А з ним прилинули пісні пташині, 

І любий гай свій відгук з ним прислав.     (Давня весна) 

 

3. Тиша в морi… ледве-ледве 

Колихає море хвилi; 
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Не колишуться од вiтру 

На човнах вiтрила бiлi.        (Тиша морська) 

 

4. Тихі, ніжні зорі 
спадали з неба - білі, непрозорі - 

і клалися в намети… Біло, чисто 

попід наметами. Ясне намисто 

з кришталю грає і ряхтить усюди… 

(Лісова пісня) 

5. Дуби поважні надто. Дика рожа 
задирлива, так само й глід, і терен. 

А ясень, клен і явір – гордовиті. 

Калина так хизується красою, 

що байдуже їй до всього на світі. 

(Лісова пісня) 

6. Потім ми заглянем до Зорі в віконце, 
зірка-пряха вділить срібне волоконце, 

будем гаптувати оксамитову тінь. 

Потім на світанні, як біляві хмари 

стануть покрай неба, мов ясні отари, 

що холодну воду п’ють на тихім броді. 

(Лісова пісня) 

7. Що в тому краю сонце не сідає, 

місяць не погасає, 

а ясні зорі по полю ходять, 

таночки водять. 

(Лісова пісня) 

8. Мак мій жаром червонів,  

а тепер він почорнів, 

наче крівця пролилася, 

в борозенці запеклася… 

(Лісова пісня) 

9. …Яке тут свято! 

Вдяг ясень – князь кирею золоту,  

а дика рожа буйнії корали.  

Невинна біль змінилась в гордий пурпур 

на тій калині, що тебе квітчала, 

де соловей співав пісні весільні. 

Стара верба, смутна береза навіть 

у златоглави й кармазин вбрались 

на свято осені. 

(Лісова пісня) 

10. Вже й сон – трава перецвітати стала. 

от - от зозулька маслечко сколотить, 

в червоні черевички убереться 

і людям одмірятиме життя. 

Вже з вирію поприлітали гості. 

Он жовтими пушинками вже плавають 

на чистім плесі каченята дикі        (Лісова пісня) 

 

ІІІ. Про кого йде мова? Із якого твору?  

1. З гір на долину 

біжу, стрибаю, рину! 

Місточки збиваю, 

всі гребельки зриваю, 

всі гатки, всі запруди, 
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Що загатили люди, – 

бо весняна вода 

як воля молода!..      (Той, що греблі рве, «Лісова пісня») 

 

2. Нас матуся положила 
і м’якенько постелила, 

бо на ріння, на каміння 

настелила баговиння 

і лататтям повкривала, 

і тихенько заспівала: 

“Люлі-люлі-люлята, 

засніть, мої малята!” 

(Потерчата, «Лісова пісня») 

3. Я марила всю ніченьку 

про тебе, мій паниченьку! 

Ронила сльози дрібнії, 

збирала в кінви срібнії, 

без любої розмовоньки 

сповнила вщерть коновоньки... 

(Русалка, «Лісова пісня») 

4. Нерідний він, хоч водяного роду. 
Зрадлива і лукава в нього вдача. 

Навесні він нуртує, грає, рве, 

зриває з озера вінок розкішний, 

що цілий рік викохують русалки, 

лякає птицю мудру, сторожку, 

вербі-вдовиці корінь підриває… 

(Той, що греблі рве, «Лісова пісня») 

5. А мені, 
якби не помагав мій друг одвічний, 

мій щирий приятель осінній дощик, 

прийшлось би згинуть з парою! 

(Водяник, «Лісова пісня») 

6. То він на жарт 
осикою та терличем лякає. 

Люблю старого. Тож якби не він, 

давно б уже не стало цього дуба, 

що стільки бачив наших рад, і танців, 

і лісових великих таємниць. 

(Дядько Лев, «Лісова пісня») 

7. Бо він упершу тута. Він здалека, 
не з сих лісів, а з тих борів соснових,  

де наша баба любить зимувати;  

осиротів він з матір’ю – вдовою,  

то дядько Лев прийняв обох до себе… 

(Лукаш, «Лісова пісня») 

8. …Що ж, ти зовсім така,  

як дівчина… бо ні, хутчій як панна,  

бо й руки білі, і сама тоненька, 

і якось так убрана не по-наськи… 

А чом же в тебе очі не зелені? 

(Мавка, «Лісова пісня») 

9. Линьмо, линьмо в гори! Там мої сестриці,  
там гірські русалки, вільні Літавиці,  

будуть танцювати коло по травиці,  

наче блискавиці…                  (Перелесник, «Лісова пісня») 
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10.  Уже ж мене пошарпано, 
всі квітоньки загарбано, 

всі квітоньки-зірниченьки 

геть вирвано з пшениченьки! 

Мак мій жаром червонів, 

а тепер він почорнів… 

(Русалка, «Лісова пісня») 

11.  Та в мене молока вже ніде й діти! 
Коб ярмарок хутчій – куплю начиння. 

Корова в мене турського заводу, – 

ще мій небіжчик десь придбав, - молочна, 

і господи яка. 

(Килина, «Лісова пісня») 

12.  Я поведу тебе в далекий край,  
незнаний край, де тихі темні води 

спокійно сплять,як мертві, тьм’яні очі, 

мовчазні скелі там стоять над ними. 

(Той, що в скалі сидить, «Лісова пісня») 

13.  А тепер я блукаю, 
наче морок по гаю, 

низько припадаю, стежечки шукаю 

до минулого раю. 

Ой уже ж тая стежка 

білим снігом припала… 

(Доля, «Лісова пісня») 

14.  Я обізвуся до них 

шелестом тихим вербової гілки, 

голосом ніжним тонкої сопілки, 

смутними росами з вітів моїх. 

(Мавка, «Лісова пісня») 

 

IV. Кому належать слова?  

 

1. Добре я бачу  
твою ледачу вдачу, 

та я тобі пробачу,  

бо я тебе люблю!  

     (Русалка, «Лісова пісня») 

2. Тоді я в морі, діду 

Мене на поміч кличе Океан, 

Щоб не спило і в нього часу сонце. 

Як цар морський покличе – треба слухать. 

На те є служба, - сам, здоровий, знаєш. 

      («Той, що греблі рве», «Лісова пісня»)   

 

3. Чудна ти, дочко! Я ж про тебе дбаю, 
Тож він тебе занапастив би тільки, 

потяг би по колючому ложиську 

струмочка лісового, біле тіло 

понівечив та й кинув би самотню 

десь на безвідді!    (Водяник, «Лісова пісня») 

 

 

4. Та вже бався, бався, 
на те Бог свято дав. А завтра прийдем, 

то будем хижу ставити. Вже час 
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до ліса бидло виганяти. Бачиш, 

вже онде є трава помежи рястом. 

      (Лев, «Лісова пісня») 

 

5. Бо він уперше тута. Він здалека, 
не з сих лісів, а з тих борів соснових, 

де наша баба любить зимувати; 

осиротів він з матір'ю-вдовою, 

то дядько Лев прийняв обох до себе. 

    (Лісовик, «Лісова пісня») 

 

6. Який – бо ти, дідусю, став суровий! 

Се ти мене отак держати будеш, 

Як Водяник Русалку. 

     (Мавка, «Лісова пісня») 

 

7. А чом же в тебе очі не зелені? 
Та ні, тепер зелені… а були, 

Як небо, сині…О! Тепер вже сиві, 

як тая хмара… ні, здається, чорні, 

чи, може, карі… ти така дивна! 

     (Лукаш, «Лісова пісня») 

 

8. Щоб тобі здобути лісову корону, 

ми Змію – царицю скинемо із трону 

і дамо крем’яні гори в оборону! 

Будь моя кохана! 

     (Перелесник, «Лісова пісня») 

9. Не треба, кажеш? То не треба, милий! 
Не треба, любий! Я не буду, щастя, 

не буду прислухатися, хороший! 

Я буду пестити, моє кохання!  

    (Мавка, «Лісова пісня») 

 

10. Отак що іншого. Ну, я піду –  

управлюся тим часом з дробиною. 

Хотіла я піти до конопель, 

та тут іще не скінчена робота, 

а ти до неї щось не вельми… 

      (Мати, «Лісова пісня») 

 

11. Глянь, моя сестро, ще хвиля гуляє 
з краю до краю. 

Дай нам зажити веселого раю, 

поки ще літечко сяє, 

поки ще житечко не полягло, –  

ще ж неминуче до нас не прийшло! 

      (Русалка Польова, «Лісова пісня») 

 

12. Та в мене молока вже ніде й діти! 
Коб ярмарок хутчій – куплю начиння. 

Корова в мене турського заводу, –  

ще мій небіжчик десь придбав, – молочна, 

і Господи яка! 

     (Килина, «Лісова пісня») 
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13. Хліб добрий, дівонько, а не людина. 
Але, щоправда, я таки вподобав 

породу вашу лісову. Як буду вмирати, 

то прийду, як звір, до ліса, –  

отут під дубом хай і поховають…   

(Лев, «Лісова пісня») 

14. Я не кохала? Ні, то ти забула, 
яке повинно буть кохання справжнє! 

Кохання – як вода, - плавке та бистре, 

рве, грає, пестить, затягає й топить. 

Де пал – воно кипить, а стріне холод – 

стає мов камінь. От моє кохання! 

     (Русалка, «Лісова пісня») 

15. Не бійся, не до тебе. Хтів я  
одвідати Русалоньку, що в житі, 

та бачу, вже вона заснула. Шкода… 

А ти змарніла щось. 

     (Перелесник, «Лісова пісня») 

16. Я поведу тебе в далекий край, 
незнаний край, де тихі, темні води 

спокійно сплять, як мертві, тьмяні очі, 

мовчазні скелі там стоять над ними 

німими свідками подій, що  вмерли 

     («Той, що в скалі сидить», «Лісова пісня») 

17. Жаль не пристав мені, а все ж я мушу 

признатися – таки старого шкода, 

бо він умів тримати з нами згоду. 

Було і цапа чорного держить 

при конях, щоб я мав на чому їздить. 

     (Куц, «Лісова пісня») 

18. А хто ж велів 

до мене засилатися? Таж мали 

отут якусь задрипанку, - було вам 

прийняти та прибрати хорошенько, 

от і була б невісточка до мислі! 

     (Килина, «Лісова пісня») 

19. І що ж – гадаєш, ні? Таки й була б! 

Дурний Лукаш, що проміняв на тебе; 

бо то було таке покірне, добре, 

хоч прикладай до рани… Узиваєш 

її задрипанкою, а сама 

її зелену сукню перешила 

 та й досі соваєш – немає встиду! 

     (Мати, «Лісова пісня») 

20. Ой колись я навесні 
тут по гаю ходила, 

по стежках на признаку 

дивоцвіти садила. 

Ти стоптав дивоцвіти 

без ваги попід ноги… 

     (Доля, «Лісова пісня») 

 

Використано: М.Олійник «Дочка Прометея», О.Ставицький «Леся Українка», О.Гончар 

«Наша Леся», твори Лесі Українки. 
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Гребницька О.І., 

учитель-методист української мови літератури Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, заслужений учитель України 

 

ЖІНОЧА ДОЛЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

Кобзарю, знов я до тебе приходжу, 

бо ти для мене – совість і закон. 

Прости, що я дрібницями тривожу 

твій вічний, твій глибокий сон… 

Л.Костенко. «Кобзареві» 

 

Тараса Шевченка не раз називали співцем жіночої долі. Переживання долі дівчини і 

долі матері – чи не головний емоційний нерв його самобутньої поезії. Мабуть, тут і 

надзвичайна чулість великого серця Кобзаря, і обставини його життя: глибока травма 

сирітства, болюча невигойна пам’ять про матір-страдницю, невистуджене тепло спогадів про 

сестринське піклування і про дівчину, яка до хлоп’яти недоглянутого «прийшла, привітала,// 

Утирала мої сльози// І поцілувала», – на хвильку зробивши світ раєм. Але тут і все бачене й 

чуте про кривди й наруги, яких зазнавали дівчата й жінки і через соціальну, і через моральну 

спотвореність світу. Саме тут тяжкі роздуми Тараса Шевченка про беззахисність жіночого 

серця у  світі зла, про скороминущість і пропащість дівочого цвіту-краси в житейській задусі, 

про драматизм і висоту неньчиної місії.  

«Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би так витривало, так гаряче і з цілою 

свідомістю промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне, чисто людське життя... Не 

знаю в літературі всесвітній поета, котрий би представив так високо і так щиро людський 

ідеал жінки-матері»[10,153], – писав Іван Франко про Тараса Шевченка, який бачив у жінці 

духовну красу, обожнював материнство, уславлював дівочу вірність і жіночу щирість. 

Невмирущі рядки Великого Кобзаря актуальні й нині:  
Врага не буде, супостата,  

А буде син, і буде мати,  

І будуть люде на землі. 

У цих словах – світова гармонія. Так, ідеться про рай як уособлення щасливого 

людського існування, а в тому раю найкрасивіше, найщасливіше, що може бути, – молода 

мати з дитиною на руках. «Такого полум'яного культу материнства, – зазначав Максим 

Рильський, – такого апофеозу жiночого кохання i жiночої муки не знайти, мабуть, нi в одного 

з поетiв свiту. Нещасний в особистому життi, Тарас Шевченко найвищу i найчистiшу красу 

свiту бачив у жiнцi, у матерi»[ 8, 48]. 

Доля жінки-кріпачки для Тараса Шевченка – це, насамперед, доля його рідної неньки, 

котру передчасно «у могилу нужда та праця положила», це його рідні сестри: Катря, Ярина й 

Марія, оті «голубки молодії», у яких «у наймах коси побіліли». Це, зрештою, його перша 

трепетна юнацька любов – Оксана Коваленко. Жіноча доля для Тараса була не лише 

соціальною, а й особистою трагедією.  

Великий Кобзар неволю всіх жінок щиро переживав як особисту, як неволю державну і 

таврував її як найбільше зло. Ніколи раніше з такою силою і переконаннями не лунав заклик 

власного народу в устах його вірного сина скинути чужоземне ярмо і здобути волю. 

Шевченкова любов до України – це істинна, непідробна, незрадлива любов сина до матері. У 

праведній душі Поета-патріота криється  турботливість і відповідальність, неможливість 

зректися, самовідданість і жертовність: 
Я так її, я так люблю, 

Мою Україну убогу, 
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Що проклену святого Бога, 

За неї душу погублю! 

Тарас Шевченко в історії свого народу знаходив і прославляв святе «божевілля» 

подвигу. І сам втілював у собі творчу силу свого народу, одне вже існування якого всупереч 

усім пророцтвам, було отим «божевіллям» історичного подвигу. І хоча якими важкими бували 

Тарасові сумніви, а віра в Україну «возобновлялась» у простому люді і сама не раз похована, 

покинута пансько-інтелігентським «цвітом нації» Україна зазнавала на собі гіркоти: 
…Наплювали 

На тебе, чистую, кати; 

Розтлили, кроткую! А ти… 

Мов золото в тому горнилі, 

В людській душі возобновилась. 

В душі невольничій, малій, 

В душі скорбящій і убогій. 

Самовіддана любов до України давала Поетові право не вірити панській любові до 

народу, давала снагу нещадно розвінчувати панську велеречивість. Великий Кобзар пророчив 

кару невірним чадам, злозачатим синам за їхнє «криводушіє», «безчестіє», «зраду»; пророчив 

судний день, час історичного розрахунку, всенародне зрушення, що змете всіх катів  

і перевертнів: 
                                              …Прорци своїм лукавим чадам, 

                                  Що пропадуть вони, лихі, 

                                  Що їх безчестіє, і зрада, 

                                  І криводушіє огнем, 

                                  Кровавим, пламенним мечем 

                                  Нарізані на людських душах, 

                                  Що крикне кара невсипуща, 

                                  Що не спасе їх добрий цар,   

                                  Їх кроткий, п’яний господар, 

                                  Не дасть їм пить, не дасть їм їсти, 

                                  Не дасть коня вам охляп сісти 

                                  Та утікать; не втечете 

                                   І не сховаєтеся; всюди 

                                   Вас найде правда-мста… 

Одним із провідних мотивів у творчості Кобзаря постає створення образу жінки-матері 

як воістину сакрального образу-оберега, який ним опоетизований і символізує Україну. І це 

закономірно, адже в ментальному світовідчутті українців жінка-мати посідає одне з 

найпочесніших провідних місць. Ненька здавна користувалася особливою повагою в 

українській родині, виконувала в ній визначну роль, була берегинею роду. Усвідомлюючи цю 

істину, великий поет і художник Тарас Шевченко створив прекрасні образи жінок, у 

шанобливому ставленні до жінки-матері відтворив національні колоритні особливості душі 

українського народу і його ментальність. Конфлікт між благородним призначенням жінки на 

землі і неймовірно тяжкою дійсністю, котра нівечить материнство, повсякчас непокоїв  Тараса 

Шевченка. 

Великий Кобзар у своїх поезіях глибоко і ніжно змалював усю складність материнської 

долі, трагедійний біль материнської душі. Зігріває душу Поета особливо та мати, яка любить, 

охороняє свою дитину, прагне кращого для своїх дітей, але не має змоги цього дати. У тому 

життєвому шляху, який проходять героїні Тараса Шевченка, немовби бачиться майбутній 

шлях людства, якому необхідно подолати життєві труднощі й досягти духовного зцілення. 

Безумовно, Тарас Григорович саме жінці-українці надає визначальну роль у творенні 

українського національного життя.  

Майже в усіх творах Поета звучить виразне трагедійне зображення материнської долі: 

гарні молоді матусі переживають каліцтва, божевілля, самотню старість, смерть під тином. 

Великий Кобзар творить епопею материнського горя, ставлячи своїх героїнь у надзвичайно 
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виняткові життєві обставини. Саме такою ненька й зображується у творчості Поета, але 

водночас із особливою емоційною напругою письменник-гуманіст відстоює право дівчат на 

вільне, природне почуття кохання, не залежне від майнових розрахунків, говорить про 

трагічну долю дівчини і жінки-матері в тогочасному суспільстві, а втім – згадаймо 

схвильовані Кобзареві твори: «Причинна» (1837, С.-Петербург), «Катерина» (1838,  

С.-Петербург), «Тополя» (1839, С.-Петербург), «Мар’яна-черниця» (1841, С.-Петербург), 

«Слепая» (1842, С.-Петербург), «Сова» (1844, С.-Петербург), «Наймичка» (1845, Переяслав), 

«Княжна» (1847,Орська кріпость), «Відьма» (1847, Седнів – 1858, Нижній Новгород), 

«Марина» (1848, Кос-Арал), «Сотник» (1849, Кос-Арал), «Неофіти» (1857, Нижній Новгород), 

«Марія» (1859, С.-Петербург)… Образ матері український Кобзар підніс із кріпацьких низин 

до вершин вічності. 

У центрі ранніх балад Т. Шевченка – сільська дівчина, яка прагне щастя. Але шлях 

Шевченкових героїнь, пристрасно закоханих натур із народу, важкий, а часто – навіть 

згубний. Уже в ранній творчості Кобзаря чітко помітна еволюція образу жінки-страдниці: 

тема нещасного дівочого кохання і зображення його трагічних наслідків глибше і ширше 

розкривається в жанрі соціально-побутової поеми. 

У Літньому саду С.-Петербурга кріпак Тарас Шевченко на основі творчого 

переосмислення народних пісень написав баладу «Причинна»(1837) про трагічне кохання 

селянської дівчини-сироти, розлученої з милим козаком. Цей перший твір став поетичним 

шедевром, рівного якому не було в тогочасній українській літературі. У баладі автор заявив 

про свою морально-етичну позицію, якій не зрадить, а лише утвердить і в наступних поезіях, а 

саме – глибоке розуміння єства дівчини, здатної на велику любов і вірність. Великий Поет 

ніколи й нізащо не засуджує дівоче серце, а зворушливо співчуває, захищає й оберігає чистоту 

жіночої душі. Співчуття Кобзаря до чужого горя таке сильне й велике, що вибухає 

схвильованим монологом: 
                                   Така її доля… О Боже мій милий! 

                  За що ж Ти караєш її, молоду? 

                  За те, що так щиро вона полюбила 

                  Козацькії очі?.. Прости сироту! 

                  Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, 

                  Одна, як та пташка в далекім краю. 

                  Пошли ж Ти їй долю, –  вона молоденька, 

                  Бо люде чужії її засміють. 

Саме в баладі «Причинна» виявилася одна з визначальних рис творчої особливості 

Тараса Шевченка – його величезне співчуття до всіх скривджених, у цьому творі  

зароджується сутність талановитого Поета як одного з найбільших гуманістів світу. 

Український Кобзар прославив неньку і материнство на весь світ, став щирим і 

великим заступником гнобленої  жінки-трудівниці, яка в умовах кріпосницького лихоліття 

була позбавлена найвищого і найсвятішого права – материнського щастя. Шевченкова 

улюблена Муза – у кріпацькій одежі, волаючи до людського сумління, до почуття 

справедливості, увела в нашу літературу натовпи отих безмірно скривджених людей, усіх 

отих нещасних удів, голодних сиріт, знеславлених і зневажених покриток, отих занапащених 

кріпацьких мадонн, яких Поет малює прекрасними навіть у їхньому незбагненному й 

невимовному горі.       

Позашлюбна, грішна любов – явище, безперечно, не Шевченком відкрите, воно 

загальнолюдське й споконвічне, але в Тараса Григоровича ця проблема набуває 

національного, типового українського характеру. Насичений глибоким соціальним змістом, 

сповнений живої плоті і крові образ жінки в реалістичній поемі Т. Шевченка «Катерина» 

(1838) переростає в образ знедоленої, зневажливо вкритої безчестям матусі-покритки. Поема 

«Катерина» належала до улюблених творів і самого автора – двадцятичотирьохлітнього 

Тараса Григоровича Шевченка. А з образом однойменної героїні Поет не розлучався і в 

подальшому творчому житті, згадував про неї в поезіях і повістях, створив шедевральне 
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живописне полотно «Катерина» (1842). Не вигадану, а правдиву історію про зганьблену долю 

зрадженої дівчини поклав Кобзар в основу сюжету. Поема була палко прийнята народом, і 

принесла її авторові славу й визнання.   

У 1890 році Микола Аркас за поемою «Катерина» написав оперу, саме цей твір 

започаткував оперну Шевченкіану і став першою українською ліричною народно-побутовою 

оперою.  

Любов є однією з ментальних і поетичних констант Шевченкового світовідчуття, 

лейтмотивом його творчості, головним вартісним критерієм, джерелом і душевним 

поштовхом до втілення в Слові того, що затаєно в серці й пам’яті. Страждання жінки – 

прекрасної, доброї, народженої для щастя – видавалося Тарасові Шевченку найразючішою, 

найболіснішою, найнесправедливішою трагедією у світі. Для Поета кожна жінка особлива, 

проте завжди нещасна й пригноблена. У своїх творах для характеристики жінок письменник 

використовував традиційні народнопісенні образи: калини, тополі, голубки, зозулі. Т. 

Шевченко зобразив прості жіночі образи – типи, що багатьма своїми аспектами тяжіють до 

фольклорної традиції. Із народних пісень, балад, билин перед нами постають образи 

українських дівчат-покриток, жінок-страдниць, які важко працюють, жінок-матерів, синів 

яких забрали в рекрути. 

«Наймичка» (1845) у Поета наче старша сестра «Катерини», яка гріх свій спокутує не 

під льодом, а в тихій, святій самопожертві. Шевченкова «Наймичка» – це апофеоз 

материнської любові, один із найколоритніших характерів української жінки. Цей твір 

написаний у Євангельському настрої, без злості, злоби, усякого людського гріха. Палка 

материнська любов наймички Ганни болісно бореться зі стражданнями, бо змушена критися 

навіть від рідного сина. Лише перед смертю наймичка зізнається синові Марку, що вона «Не 

Ганна, не наймичка», а його мати. У цих муках, що їх зносить мати-покритка, боронячи синові 

природні, звичайні права, якими користуються законні діти від законних шлюбів, 

розкривається сила материнської любові, чистота душі головної героїні поеми. Із глибоким 

психологічним реалізмом змальовує Поет бурхливу радість наймички, яка такою тяжкою 

ціною отримала змогу доглядати свою дитину, що зростала в чужих людей. Гаряче почуття 

першої зустрічі з синочком обертається для матері-наймички внутрішнім болісним 

стражданням:  
                                Дивуються старі мої 

                                   Та моляться Богу, 

                                   А наймичка невсипуща 

                                   Щовечір, небога, 

                                   Свою долю проклинає, 

                                   Тяжко-важко плаче; 

                                   І ніхто того не чує, 

                                   Не знає й не бачить, 

                                   Опріч Марка маленького. 

Поема написана в стриманій манері, що не допускає зовнішнього пафосу, вияву 

розчулених материнських почуттів. Тарас Шевченко досяг у «Наймичці» особливої рівноваги 

поетичних образів, простоти й природності поетичної мови. Лірично-емоційне забарвлення 

розповіді в окремих частинах поеми служить більше для влучної характеристики персонажів, 

їхнього настрою, ніж для передачі внутрішнього стану й переживань самого Поета.   

Близька до народної творчості, поема «Наймичка» відрізняється яскравим 

змалюванням селянського побуту, народних обрядів і звичаїв. Це, зокрема, картини життя 

Трохима й Насті, хрестин і весілля Марка, інших релігійних обрядів, оскільки  релігія 

споконвіку посідала важливе місце в житті українців. Також неможливо уявити собі життя 

української родини без пісні, тому в поемі й використано рядки пісень, та й слова самого 

автора часто звучать неначе пісня. Поема «Наймичка», як і всі інші скарби Тараса Шевченка 

другого періоду, – це твір незрівнянно зворушливих, тонких людських почуттів і широкого 

світогляду, що виросли з національної суті великого Кобзаря. 
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Із особливою задушевністю pозкpиває Поет багатий і пpекpасний світ матеpі-селянки. 

Ганна, яка мріє бачити свого сина щасливим, хоче пізнати й pадість власного матеpинства. І, 

удавшись до хитpощів, гіpких, як і сама доля Ганни, вона підкидає бездітним поважного віку 

людям свою дитину,  а сама йде до них наймичкою. Важкі пеpеживання матусі становлять 

поетичну основу поеми. Ганна – покpитка, але вона залишається жити заpади рідного сина, її 

матеpинська любов така могутня, що здатна пpинести життя в жеpтву задля щастя Марка. 

Життя Ганни – це своєрідний справжній матеpинський подвиг. Вона відмовляється навіть 

бути весільною матіp'ю у свого сина і лише пеpед смеpтю зізнається й pозкpиває пpавду свого 

гріха. Яким стpашним виpоком тим обставинам, що пpиpекли неньку на пекельні муки, 

позбавивши її священних пpиpодних пpав, звучать слова з уст умираючої Ганни: 

                                 – Пpости мене. Я караюсь 

                                    Весь вік в чужій хаті... 

                                    Пpости мене, мій синочку! 

                                    Я... я твоя мати. 

Нікого не залишають байдужими ті емоційні, драматичні  почуття, що пpойшли чеpез 

душу й сеpце матері-покритки Ганни. Милосеpдям і любов'ю сповнена «Hаймичка» 

Т.Шевченка. У цій поемі Тарас Шевченко зумів відтворити  велику материнську любов, за 

якою стоїть характер і чуття не тільки всього українського народу, а й цілого людства. Хто б 

не читав цю поему, зауважував Іван Франко, поляк, німець чи француз, – вона хвилюватиме 

всіх однаково. І в цьому – тріумф майстерності Поета.         

На сюжет поеми «Наймичка» композитор Михайло Вериківський написав однойменну 

оперу в 1943 році.                                                                

Жіночі обpази Тараса Шевченка – це пpості скpивджені селянські дівчата. Пpоте сеpед 

убогості й гоpя Кобзаpева мати – найсвятіше на землі. Поет усім сеpцем співчуває і захищає у 

своїх твоpах жінку-покpитку, хоч наpодна моpаль її засуджує. Великий Кобзар стpаждає pазом 

зі своїми героїнями, усім сеpцем схиляється пеpед обpазом пpостої неосвіченої селянської 

жінки. 

Іван Франко, досліджуючи творчість великого Кобзаря, зазначав, що «Наймичка» 

належить до найбільших тріумфів правдивої штуки і мусить уважатися за найкращий показ 

великої геніальності Шевченка»[ 10,154]. 

«Якщо «Катерина» – поема-притча про зневажену й зруйновану любов, що не вміла 

шануватися, «Наймичка»– поема-притча про любов згармонізовану, здатну світити за всяких 

обставин, то «Марія»(1859) – поема-міф про святу любов, яка в людській душі возобновилася 

й досі світить «в душі скорбящій і убогій» [9,3],– зазначав Євген Сверстюк. Цю поему 

вважають органічним продовженням найпродуктивнішої у творчості Поета теми жінки-

матері, у якій мотив материнства виявився з найбільшою потугою, із найповнішим виплеском 

почуттів серця й душі. 

Для написання поеми «Марія»(1859) Тарас Шевченко використав не тільки біблійні 

оповідання, а й апокрифи. З великою любов’ю і святістю огортає Поет Божу Матір, 

розповідаючи про її життя, історію народження Ісуса, його дитинство. Розп’яттям Ісуса 

Христа поема не закінчується. Учення свого сина Божа Матір несе «святим огненним словом» 

у душі убогих, і, навіть у душі апостолів, Ісусових учнів, у своїй духовності Марія 

піднімається над ними.  
                                 Все упованіє моє 

                       На милосердіє твоє, 

                       Все упованіє моє. 

Може, найочевидніше свідчення послідовності, нерозкладності, цільності Шевченкової 

поезії, внутрішньої єдності і водночас вічного оновлення його творчого духу – поема «Марія», 

написана в останні роки життя. «Марія» – вершина Кобзаревої великої простоти, і разом з тим 

– яка вона глибока, і складна, і невичерпна! Упевнене, зі спокійною сміливістю титана, 

переосмислення, олюднення канонізованого християнського переказу несе на собі печать 
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могутніх і розмаїтих сердечних дум і душевних прагнень, багато з яких пронесені крізь усе 

життя, вистраждані всім життям.  

Поема починається молитвою до Богородиці за тих, хто зазнає кари  

і мук за свій народ, із прохання до Божої Матері зглянутися на страждання, дати сили «хрест, 

кайдани донести до самого, самого краю», просить послати їм «благий кінець», за що в подяку 

обіцяє «псалмом і тихим, і веселим» оспівати її трагічну «святу доленьку». Сама поема і є тим 

«подячним псалмом». 

У своїй надиханій незрівнянною любов’ю, душевним спокоєм  і лагідністю Марії, – і 

тут Кобзар одним лиш добровільним рабам, свідомим національним душогубцям, не 

знаходить виправдання: 
                             …О муко! 

                             О тяжкая душі печаль! 

                             Не вас мені, сердешних, жаль, 

                             Сліпі і малиє душою, 

                             А тих, що бачать над собою 

                             Сокиру, молот і кують 

                             Кайдани новиє… 

Тарас Шевченко в найгеніальнішій за своєю щирістю з усіх поем світової літератури 

возвеличує свою покритку як Матір Божу. І всю поезію непорочної дівочої чистоти і 

материнства, усю безмірно сумну поезію страченої при перших же квітах любові і жертви 

матері, добровільно схиленої перед ідейним мучеництвом сина, Тарас Григорович Шевченко 

сконцентрував у своїй співучій, прозорій, ідилічній і монументальній поемі. Вражаючим у 

поемі «Марія» є все, і насамперед, вдале сполучення національного художнього архетипу 

покритки з історією життя Марії, котра стала частиною історії раннього християнства. 

«Шевченко говорить про Марію побожно, й водночас із тією інтимністю, із тією 

безпосередністю співпереживання, що й про свою Катерину, Наймичку або тих безіменних 

зганьблених дівчат, до яких постійно озивається  словами-застереженнями», – зазначає 

літературознавець Іван Дзюба[4,583].  

Пройнята визвольним пафосом поема «Марія» – не просто нове прочитання 

Євангельського сюжету й нова варіація «вічних образів» Христа і Марії, а твір, у якому Поет в 

узагальнених до символу образах возвеличив саму ідею боротьби за волю, добро і правду. У 

поемі Тарас Шевченко свідомо «українізував» побут стародавньої Іудеї, щоб допомогти 

читачеві асоціювати героїв твору із сучасними борцями «за воленьку, святую волю». Після 

народження Ісуса  Діва Марія турбується про нього: виховує, навчає добру й любові до 

людей. Заробила трохи грошей, щоб віддати сина в науку: 
                              Заробила 

                              Чи то позичила вдова 

                              Півкопи тую на буквар. 

                              Сама б учила, так не знала ж  

                              Вона письма того. Взяла  

                              Та в школу хлопця одвела, 

                              У ієсейську. Доглядала ж 

                              Сама його, сама й навчала 

                              Добру і розуму. 

 

Навіть учитися Ісус буде з «Букваря». Автор змальовує Марію, надаючи їй риси 

української жінки. «Мати взагалі, на переконання поета, висловлене і в поетичних, і в 

прозових творах, – це її роль у суспільстві; і Марія зображена такою ідеальною матір’ю 

стражденною. Тарас Шевченко вивів образ жінки-берегині національних сакральних скарбів, 

що до нього не існувало ані в художній, ані в суспільно-громадській традиції» [12, 15].  

 

Поема «Марія» закінчується могутнім акордом тріумфу правди в людських 

невольничих душах: 
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                                      …а ти… 

                                   Мов золото в тому горнилі, 

                                   В людській душі возобновилась.  

                                   В душі невольничій, малій, 

                                   В душі скорбящій і убогій…  

 Образ відродження правди, потоптаної можновладцями, у серцях простого люду, є 

перифразою Шевченкового образу України, уявлення про її долю – України, зрадженої і 

покинутої панством, але вічно живої і не зраджуваної в душі рідного народу.  

За визначенням Івана Франка, «Шевченкову поему «Марія» треба зачислити до 

найкращих, найглибше задуманих та гармонійно викінчених поем. Вона займає визначне, а з 

деякого погляду навіть перше місце між перлами Шевченкової поетичної творчості» [ 7,2].  

Твори Тараса Шевченка – це насамперед Поетові роздуми, думи, мрії, сподівання про 

долю свого народу і поневоленої України. Але водночас – це  і людський  невимовний 

душевний біль, крах надій, трагедія серця, коли Кобзар говорить не лише про тяжке буття 

рідної землі, а й про особисте, потаємне, хвилююче для самого себе як звичайної людини, у 

житті якої присутня жінка – мати, сестра, кохана, друг, порадник. 

Провідний для Шевченкової поезії образ матері полонить і підкорює читача своїм 

ліризмом, теплотою й ніжністю. Глибоко відчувається, що це найсвятіше для художника 

поняття. Недаремно воно розширюється до меж Батьківщини, яку повсякчас Великий Кобзар 

називає ненькою, плаче над її тяжкою долею, картає її зухвалих і невдячних дітей, але 

сподівається, що Вітчизна-ненька матиме краще майбутнє: 
                         Нехай Мати усміхнеться, 

                         Заплакана мати. 

                         Благословить дітей своїх 

                         Твердими руками 

                         І діточок поцілує 

                         Вольними устами. 

У кожному серці українця по-своєму живе освячене Богом талановите Шевченкове 

слово. Але, повірте, особливе місце в людській свідомості посідає багатогранна доля жінки в 

Шевченковій інтерпретації. Кобзареве добросердечне й турботливе слово звучить у 

планетарному вимірі в перекладі світовими мовами. Невипадково Леонід Каденюк узяв 

«Кобзар» до космічного корабля. Зігріває душу й серце ніжне й зворушливе мудре слово 

Тараса Шевченка наше покоління і заглядає в майбутню життєву далечінь… 
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УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Анотація: у статті розміщено матеріали, які містять інформацію щодо розвитку STEM-

освіти. Розглянуто нормативно-правові документи щодо впровадження STEM-освіти в навчальний 

процес й перелік основних компетентностей фахівця STEM-освіти.  

Проаналізовано створення сприятливих умов для здійснення SТЕМ-навчання в закладах освіти 

Чернігівської області: впровадження мережі SТЕМ-лабораторій, навчальних кабінетів, на базі яких 

вивчаються природничо-математичні дисципліни. Визначено необхідність поширення SТЕМ-освіти – 

інтегрованого підходу навчання, в рамках якого академічні, науково-технічні концепції вивчаються в 

контексті реального життя.  

 

Стрімкий розвиток ІТ-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу в 

досвідчених фахівцях, а значить, виникає гостра освітня необхідність у якісному навчанні 

сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізиці, інженерії, програмуванню, 

тобто створення SТЕМ-орієнтованого підходу до навчання. Майбутнє держави залежить від 

якості освіти, тому вона повинна бути випереджальною, відповідати тенденціям розвитку 

суспільства в майбутньому. Важливими факторами розвитку економіки є наукоємкі та 

високотехнологічні галузі. Фахівці цих галузей роблять вагомий внесок у виробництво 

внутрішнього валового продукту і саме їх дефіцит особливо відчутний в Україні й у всьому 

світі. Основною причиною такого дефіциту є втрата популярності науково-технічних, 

інженерних професій, як наслідок, зниження рівня зацікавленості у вивченні предметів 

природничої, технологічної, математичної освітніх галузей у здобувачів освіти.   

В Україні, як і в багатьох країнах світу, навчання повинне «…відповідати на глобальні 

виклики цифрової трансформації та ключові наукові й технологічні тенденції, одним з 

пріоритетних напрямів світу стає SТЕМ-освіта (наука, технології, інженерія і математика). 

Сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії. Тому, 

відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою 

нової філософії природничо-математичної освіти», – зазначив Міністр освіти і науки 

Сергій Шкарлет. 

SТЕМ-освіта має починатися з дошкільного віку і продовжуватися в студентські роки. 

Раннє залучення до SТЕМ-освіти може підтримати не лише розвиток креативного мислення та 

формування компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що 

розвиває навички співробітництва, комунікативності, творчості. 

Зазначений напрям в освіті дає можливість у навчальних програмах посилити 

природничо-науковий компонент.  
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Основною метою Концепції розвитку природничо-математичної освіти є сприяння 

запровадженню STEM-освіти як основи конкурентоспроможності та економічного зростання 

нашої держави. SТЕМ-освіта – категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес 

формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає 

конкурентну спроможність на сучасному ринку праці [1]. Отже, дана технологія навчання 

покликана формувати як фахові (предметні) так і соціальні компетенції сучасної молоді, що 

дасть можливість бути затребуваними саме завдяки умінням комплексно розв’язувати 

визначені завдання, критично та креативно мислити, знаходити неординарні рішення, 

здійснювати інноваційну діяльність. 

SТЕМ-освіта – інтегрований підхід навчання, у рамках якого академічні, науково-

технічні концепції вивчаються в контексті реального життя. Мета такого підходу – створення 

стійких зв’язків між школою, суспільством, роботою, світом й життям у цілому, що сприяють 

розвитку SТЕМ-грамотності та конкурентоспроможності у світовій економіці. 

Британський філософ, математик і громадський діяч Бертран Рассел зазначав: «Вміти з 

розумом розпорядитися дозвіллям – це найвищий ступінь цивілізованості». 

Якість освіти визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності вчителя,  

важливо вже під час навчання в університеті формувати професійні компетентності майбутніх 

педагогів за напрямами та проблематикою SТЕМ-освіти.  

Провідний принцип STEM-освіти – технологізація процесу навчання, під час якого 

формуються  предметні і ключові  компетентності  здобувача освіти.  

Якщо поглянути на структуру навіть найпростіших SТЕМ-уроків, які не потребують 

укомплектованої технікою лабораторії, то побачимо, що вони ідеальні для учнів та 

складаються з таких етапів:  

Першим етапом є визначення проблеми. Заняття SТЕМ базуються на розв’язанні 

реальних проблем. На кожному етапі заняття учні розв’язують конкретну задачу чи 

виконують конкретне завдання з чіткими умовами. Це легше, ніж робота з абстрактними 

поняттями. 

Другий етап спрямований на дослідження. Члени команди збирають потрібну 

інформацію про проблему, використовуючи різні джерела інформації.  Учням пропонуються 

якісні джерела інформації та завдання, що передбачають кілька варіантів вирішення.   

Метою третього етапу є розробка варіантів вирішення проблеми. Учні в 

дослідницькій групі пропонують, обговорюють та аналізують різні ідеї. Процес інженерного 

проєктування складається з різних за типом етапів діяльності. Тож учні на кожному етапі 

можуть обрати найбільш комфортний формат роботи. Команда з 4-6 учнів – норма для 

продуктивних SТЕМ-уроків, це навчає працювати разом та налагоджувати зв’язки. 

Четвертий етап передбачає вибір рішення та планування роботи. Переважна частина 

учнів сприймають помилки як поразки. Але для інженерів помилка – це просто один із кроків 

у пошуці. Це важливо заздалегідь пояснити всім здобувачам освіти та простежити, чи саме так 

учні сприйматимуть невдачі в процесі роботи. SТЕМ-урок передбачає гнучкий формат 

навчання та перевірки набутих знань і навичок.  

На п’ятому етапі проводиться аналіз результатів роботи та удосконалення 

розробок. Результат такої діяльності – це власні науково-дослідницькі ідеї та інженерні 

розробки.  

Наступним кроком є перехід до навчально-дослідницької діяльності. Вона висуває 

принципово нові вимоги до професійних якостей учителя, зокрема він повинен мати творчий 

потенціал і власний дослідницький досвід, бути творчою особистістю, готовою до постійного 

вдосконалення свого професійного рівня.  

Для здійснення проєктної та дослідницької діяльності необхідно створити SТЕМ-

середовище. Невід’ємною складовою SТЕМ-середовища є мережа SТЕМ-центрів, SТЕМ-

лабораторій (в тому числі віртуальних), мейкерських  SТЕМ-просторів.  
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Навчально-дослідницька діяльність це ефективна форма навчання учнів, що дає змогу 

педагогу виявляти та розвивати особистісні інтелектуальні здібності школярів. Питання 

зводяться до того, як сформувати тяжіння до вивчення точних та природничих наук, як вчасно 

його помітити й підтримати . 

У закладах освіти Чернігівської області створюються відповідні умови для здійснення 

SТЕМ-навчання. На сьогодні уже функціонує 26 осередків SТЕМ-освіти, це 5 SТЕМ-

лабораторій та 21 навчальний кабінет, на базі яких вивчаються природничо-математичні 

дисципліни. 

Із метою підвищення кваліфікації вчителів області на базі Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського створені 6 кабінетів, які 

спрямовані на розвиток SТЕМ-освіти. Це кабінет математики, природничих наук та 4 кабінети 

із інформаційно-комунікаційних технологій. Робота в цих кабінетах дає можливість педагогам  

поглибити знання із предметів, які спрямовані на SТЕМ-освіту. 

 

В області діють SТЕМ-центри, прикладом яких є SТЕМ-центр «ІдеЯ» у місті Ніжині. 

Це сучасний освітній заклад, у якому проводиться навчання від найменших дітей до дорослих 

із упровадженням освітніх курсів технічного спрямування. 

Педагогічні колективи Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при Ніжинському 

державному університеті імені Миколи Гоголя та Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 

міської ради стали учасниками Всеукраїнського науково-методичного віртуального SТЕМ-

центру, який пропонує дистанційну й очну форму, методичну й технологічну допомогу 

учнівській молоді в організації SТЕМ-навчання (режим доступу: http://stemua.science/). 

Вихованці ОКПНЗ «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» мають змогу 

навчатися у віртуальному SТЕМ-центрі Малої академії наук України SТЕМ-лабораторії 

МАНЛаб. Лабораторія МАНЛаб спеціалізується на здійсненні досліджень у галузі 

природничих дисциплін: фізика, хімія, біологія, 

географія, астрономія, екологія, мінералогія. 

Кількість учнів, які обирають дослідження в цій 

галузі щорічно збільшується.  

Завдяки підвищенню рівня знань з 

природничо-математичних дисциплін здобувачі 

освіти мають підґрунтя для високого рівня вияву 

своїх здібностей, беруть участь в олімпіадах, 

дослідницькій діяльності та науково-технічній 

творчості. Щороку є школярі, які демонструють 

високі результати змагань із різних навчальних 

предметів у різноманітних проєктах та конкурсах.  

 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Серед них: Микола Акулов, учень 10 класу Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 

міської ради та Пушкар Тарас, учень 9 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів фізико-математичного профілю №12 м. Чернігова, які стали переможцями обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН (дипломи І ступеня у секціях: «Мультимедійні 

системи, навчальні та ігрові програми», «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і 

робототехніка» відповідно), Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проєктів «Майбутнє України» (дипломи ІІІ ступеня), а також отримали 

спеціальні призи-рекомендації до участі у міжнародних заходах 2021. Микола Акулов став 

переможцем конкурсу Еко-Техно Україна 2021, посівши І місце в категорії «ІТ, системне 

програмне забезпечення», також він є неодноразовим переможцем обласних етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, математики, біології, інформатики, обласного 

турніру «Суперкодер».  

Випускник ліцею № 15 м. Чернігова Георгій Олех став переможцем обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН (диплом І ступеня у секції «Internet-технології та 

WEB дизайн»), також Георгій став учасником фінального туру ІІ-ї дистанційної 

Всеукраїнської хімічної олімпіади 2021.  

Актуальним напрямом освітньої діяльності SТЕМ-центрів/лабораторій є робототехніка. 

Відповідно до Типової освітньої програми для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти, розробленої на основі Державного стандарту базової середньої освіти, до навчального 

плану освітньої програми за вибором закладу освіти включаються міжгалузеві інтегровані 

курси «Робототехніка» та «SТЕМ» [3].  

У місті Чернігові відбувся конкурсний відбір серед шкіл на отримання обладнаних 

класів із робототехніки. Переможцями стали колективи шкіл № 3, 12, 29, 35.  

Розвитку фахової майстерності педагога сприяє участь у різнопланових заходах 

регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, це: науково-практичні конференції, 

семінари, вебінари, хакатони, конкурси, «Інженерний тиждень», Всеукраїнський фестиваль 

«SТЕМ-весна – 2021» (березень-травень), «SТЕМ-тиждень» (квітень), «Марафон SТЕМ-

уроків» у рамках фестивалю «SТЕМ-освіта – 2021» (травень).  

У квітні-травні 2021 року проходить Всеукраїнський конкурс навчальних закладів по 

роботі з обдарованими учнями «Школа – джерело талантів». Метою конкурсу є створення 

розвиненої всеукраїнської мережі закладів освіти по роботі з обдарованими дітьми та 

молоддю, підвищення ролі і статусу творчих педагогічних колективів та закладів освіти в 

суспільстві. Накопичення аналітичної інформації дозволяє відстежувати динаміку розвитку 

Микола Акулов, 

учень ліцею № 32 

 

Георгій Олех, 

учень ліцею № 15 

 

Тарас Пушкар, 

учень ЗСШ І-ІІІ ст. № 12 
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інтелектуального й творчого потенціалу обдарованих учнів, використанню актуального 

STEM-напрямку, спрямованого на розвиток наукових, природничих, математичних, 

конструкторських, винахідницьких, інженерних компетентностей в закладах освіти.  

Із метою підвищення фахової ерудованості та професійної майстерності педагоги 

можуть брати участь у таких конкурсах: 

- «Кращий SТЕМ-урок» (сайт:https://stem-lesson.info); 

- «Наука на сцені» (сайт:https://sons-ua.com/); 

- Інтернет-конкурс «Учитель року» за версією науково-популярного природничого 

журналу «Колосок» (сайт: www.kolosok.org.ua);  

- «Геліантус – учитель» (сайт:https://helianthus.com.ua/); 

- конкурс на здобуття премії «Global Teacher Prize Ukraine» (сайт 

https://globalteacherprize.org.ua/); 

- Всеукраїнський захід «Краща SТЕМ-публікація». 

Участь педагогів у вищезазначених конкурсах підвищує фахову ерудицію та 

професійну майстерність. Наприклад, конкурс «Наука на сцені» це одна із найбільших 

асоціацій учителів фізики, математики, біології, хімії, інформатики, технічних дисциплін та 

природознавства (STEM teachers), яка є платформою для обміну досвідом, ідеями та 

інноваціями серед учителів. Міжнародний фестиваль «Наука на Сцені» (Science on Stage) 

відбувається раз на два роки в різних країнах Європи. За час існування спільноти було 

залучено понад 100 000 вчителів із 35 країн Європи. Наступний фестиваль проходитиме у 

місті Прага від 24 до 28 березня 2022 року. Головне гасло фестивалю 2022 – «Розвиток умінь 

учителів для майбутнього».  

Щорічно ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» запрошує науковців, науково-

педагогічних працівників, аспірантів, студентів та всіх працівників освіти, які підтримують 

ідею розвитку SТЕМ-освіти, взяти участь у заході «Краща SТЕМ-публікація». Метою заходу є 

сприяння розвитку досліджень у галузі SТЕМ-освіти. Він проходить у трьох номінаціях: 

теоретичні аспекти SТЕМ-освіти; SТЕМ-освіта від дошкільника до випускника; підготовка 

педагогічних кадрів та освіта дорослих. Переможці отримують право на безкоштовний друк 

публікацій у науково-педагогічних журналах. 

Дієвим доступним та безкоштовним рішенням для підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників є навчання на дистанційних сесіях «SТЕМ-школи» в 

рамках освітнього соціального проєкту, який реалізується на партнерських засадах із 

2017 року. Всі навчальні матеріали, ресурси розміщено у вільному доступі на платформі 

українського проєкту «Якість освіти». 

Також інформацію з питань SТЕМ-освіти педагогічні працівники можуть отримувати з 

офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи 

«Інституту модернізації змісту освіти» та зі сторінок соціальних мереж, наприклад, 

приєднавшись до групи на сторінці Facebook Відділ SТЕМ-освіти ІМЗО  

(https:// www.facebook.com/groups/805895179541236/). 

SТЕМ-освіта може реалізовуватися через усі види освіти – формальну, неформальну, 

інформальну (на онлайн-платформах, у SТЕМ-центрах/ лабораторіях, за допомогою екскурсів, 

турнірів, конкурсів, фестивалів, практикумів тощо). 

Отже, SТЕМ-освіта – це творчий простір формування світогляду дитини, ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. 

Як зазначав один з найвизначніших фізиків XX століття Альберт Ейнштейн «Навчання 

буде успішним тоді, коли воно буде цікавим».   
Використані джерела 

1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 960-р.  

2. План заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-

освіти) до 2027 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 

2021 року № 131-р. 

http://www.kolosok.org.ua/
https://globalteacherprize.org.ua/
http://www.facebook.com/groups/805895179541236/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-sh-a131r?fbclid=IwAR0wAdPwkgIGHfqBvwQphNLBys7zn8hvAfHLgXh6g-kZIynYXJuwTIuUc1w
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3. Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року №235 «Про затвердження 

типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти». 

4. Граб О.М. STEM-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу учнів // Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: збірник 

матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м.Тернопіль, 9-10 листопада 

2017 р. С.34-39; 

5. Кононець І.А. STEM-освіта: від дошкільника до компетентного випускника // Позашкільна 

освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики: збірник матеріалів обласної науково-

практичної конференції, м. Черкаси, 2019 р. С.29-31; 

6. Патрикеєва О.О. Актуальність запровадження STEM-навчання в Україні // Інформаційний 

збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком, 2015. Вип.17-18 (41) С.53-57. 

7. Ростока М. STEM-підхід у контексті формування інтелектуального потенціалу України // 

Наукові записки Малої академії наук України: зб. наук. праць. К. : Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2017. Вип.10.С.60-67. 
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Ремидовська Л.М.,  

методист відділу роботи з обдарованими учнями  

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ОСОБИСТОСТІ  

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ  
 

(із досвіду роботи Саволєй Дар’ї Григорівни,  

учителя біології Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради) 
 

Акмеологічний підхід на сьогодні є одним із прогресивних і перспективних для 

сучасної школи. Поняття «акмеологія» походить від грецьких слів «акме» – вершина, гостре; і 

«логос» – вчення. Акме – вища точка, період розквіту особистості, її досягнень, коли людина 

проявляє свою зрілість в усіх сферах життєдіяльності і, передусім, у професійній діяльності. 

Під «акме» розуміється максимальний розвиток здібностей і обдарувань.  

Акмеологія як інтегративна наука нової галузі знань людинознавства зумовила 

зародження нових акмеологічних напрямів, зокрема педагогічної, шкільної акмеології. 

Шкільна акмеологія – це наука про саморозвиток зростаючої людини як суб’єкта 

життєдіяльності в освітньому просторі школи. Предметом педагогічної акмеології виступає 

саморозвиток суб’єктів педагогічного процесу – учителів і тих, хто вчиться – учнів – засобами 

освітньої діяльності.  

Колектив Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради вже дванадцятий 

рік працює над науково-педагогічною проблемою «Створення акмеологічної моделі колегіуму 

за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх».  

Необхідність акмеологічного підходу очевидна, оскільки суспільство очікує від школи 

креативних, комунікабельних, самостійно мислячих випускників, які прагнуть успіху й 

уміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку. 

Педагогічна акмеологія спрямована на формування ключових компетентностей, що є 

основною метою Нової української школи, а саме: створення умов для розвитку та 

самореалізації учнів; задоволення запитів та потреб школяра; засвоєння продуктивних знань, 

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
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умінь; розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя; виховання для життя в 

цивілізованому громадянському суспільстві. 

Важливого значення під час застосування акмеологічного 

підходу до навчання набуває професіоналізм учителя. Саме 

учитель-акмеолог може допомогти учневі усвідомити свої 

можливості та здібності, сформувати потребу в саморозвитку та 

самореалізації, показати можливі шляхи досягнення власних 

вершин. Таким учителем у Чернігівському колегіумі № 11 є 

Саволєй Дар’я Григорівна. Дар’я Григорівна викладає біологію та 

природознавство вже одинадцять років, має вищу кваліфікаційну 

категорію. Свою педагогічну діяльність спрямовує на створення 

акмеологічного простору в навчанні і вихованні школярів.  

Саволєй Дар’я Григорівна – досвідчений, ініціативний 

педагог. Із метою саморозвитку працює над проблемою «Розвиток 

акмеологічної компетентності й творчих здібностей школярів на 

уроках біології та в позаурочний час».  

Учителька бере активну участь у конференціях, семінарах, творчих групах, засіданнях 

методичних об’єднань; стала неодноразовим переможцем у конкурсах: «Парад квітів біля 

школи», «Галерея кімнатних рослин», «Геліантус-вчитель», «Вчительська десятка», «Учитель 

року – 2016» (ІІІ місце на обласному етапі). 

Дар’я Григорівна досконало володіє інноваційними освітніми методиками й 

технологіями, широким спектром стратегії навчання, застосовує нестандартні форми 

проведення уроків та активно їх використовує й поширює в професійному середовищі. 

Ставить за мету забезпечити максимальну самостійність та зацікавленість у навчанні 

школярів. Активна та небайдужа до справ школи, вносить пропозиції щодо вдосконалення 

освітнього процесу та методичної роботи вчителів.  

Традиційний урок Дар’я Григорівна перетворює 

на шлях творчого зростання, де учні успішно ведуть 

пошук та застосовують набуті компетентності в 

найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Творчий 

учитель постійно шукає та використовує нові методи і 

прийоми навчання, залучаючи учнів до інтелектуальних 

ігор, розв'язування кросвордів, участі у вікторинах. На 

уроках активно застосовується обговорення, дискусії, 

роздуми, які дають можливість учням обмінюватися 

ідеями та думками, почути один одного. 

Саволєй Д.Г. шляхом системного використання 

інтерактивних форм роботи на уроках формує в учнів ключові компетентності та пізнавальну 

активність. Має власну систему викладання біології, поєднує інтеграцією класичних 

педагогічних методів з інтерактивними. Наприклад, шестикласникам пропонує вивчати 

біологію рослин через педагогічний мистецький підхід. «Квітку ми виліплюємо з пластиліну, 

термінологічно описуючи її будову, а стебло з коренем і бруньками вишиваємо колективно, 

працюючи в групах… Десятикласникам було запропоновано написати реп-вірші про будову 

клітини та особливості її органел»  – розповідає вчителька.  

Дуже ефективним методом є «Мозкова атака», 

яким користується Дар’я Григорівна  під час актуалізації 

опорних знань і вмінь учнів.  Метод допомагає  учням 

швидко й ефективно згадати засвоєний матеріал та перейти 

до вивчення нової теми.  

Для розвитку творчих здібностей учнів Дар’я 

Григорівна підбирає завдання, які б зацікавили дитину, 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

46 

надихнули її на пошук. Учителька враховує вікові 

особливості дітей та їх індивідуальні здібності, створюючи 

«поле комфортного навчання». Для розвитку 

конкурентоспроможної особистості Дар’я Григорівна 

використовує технології інтегрованого навчання. 

Проводить інтегровані уроки – поєднуючи біологію із 

знаннями з хімії, географії, екології, фізики.  

Чільне місце в діяльності вчителя займає робота з 

обдарованими та здібними учнями. Вони є першими помічниками на уроці. Учні з радістю 

готують реферати та повідомлення, переглядають телепередачі про рослинний і тваринний 

світ, читають додаткову літературу і пресу, беруть активну участь у підготовці та проведенні 

предметних тижнів, семінарських занять та конференцій. Під час занять обдаровані учні 

мають здатність очолювати роботу «малих» і «великих» груп, або навіть випробувати себе в 

ролі вчителя. Метод «Навчаючи – вчусь» дає змогу обдарованим дітям узяти участь у 

навчанні та передачі знань іншим. 

Робота з обдарованими дітьми проводиться не лише на 

уроках, а й у позаурочний час. До того ж у позакласній роботі 

більше часу і можливостей. Біологічно обдаровані діти дуже 

спостережливі, вони із задоволенням працюють над 

розв’язаннями проблем охорони довкілля, дослідження природи 

рідного краю. 

Вихованці Саволєй Д.Г. є активними учасниками та 

переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад із біології та 

екології.  

Найбільш активні та творчі учні займаються пошуково-дослідницькою діяльністю, що 

дозволяє значною мірою поліпшити знання з біології та екології, географії та краєзнавства. 

Науково-дослідницька робота є набуттям умінь і знань, необхідних для виконання в 

майбутньому самостійного дослідження. Під керівництвом Дар’ї Григорівни випускниця 

колегіуму Сокоринська Тетяна досліджувала теми: 

«Ефективність біологічних методів лікування варроатозу 

бджіл» та «Фітолікування варроатозу бджіл». Практичний 

досвід із тем бджільництва вона перейняла у свого тата – 

відомого чернігівського пасічника. Також Капелюха Марія 

була не тільки переможницею в олімпіадах із біології та 

екології, а й працювала над дослідницькою темою 

«Соматотипи та їх корегування шляхом моделювання в людей 

різних національностей». Учениці  здобули дипломи 

переможців у обласному та всеукраїнсьму етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України (у відділенні – хімія та біологія). Крім того 

свій науковий проєкт Марія представила на Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна» 

та виборола перемогу. 

Ще одним напрямом роботи вчителя є впровадження 

дослідницької проєктної діяльності учнів. Навчальні проєкти – це 

дієвий засіб максимального наближення особистості до реального 

життя та залучення її до розв'язання конкретних завдань у просторі 

міжособистісного та діалогового спілкування і співпраці. 

Вихованець Дар’ї Григорівни – Демченко Тарас, починаючи з 8-го 

класу вивчав біоритми людини й започаткував дослідницький 

проєкт «Визначення хронотипів школярів із використанням 

сучасних інформаційних технологій», а також з’ясовував 

залежності артеріального тиску людей різних вікових груп від 

https://ua-referat.com/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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величини атмосферного тиску. Свій дослідницький проєкт Тарас презентував на конференції 

учнівської молоді Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Також учні колегіуму є активними учасниками онлайн 

олімпіади з біології «На урок», науково-технічного конкурсу 

«Еко-Техно Україна», конкурсів на екологічну тематику 

«Дари осені», «Новорічна ялинка своїми руками», 

«Годівничка», «Паросток», «Скарбниця Деметри». 

Щорічно колегіїсти виявляють бажання брати участь у 

Всеукраїнських інтерактивних конкурсах із біології і 

природознавства «Колосок», «Соняшник», Міжнародній 

природознавчій грі «Геліантус».   

Велике значення для повноти світогляду учнів мають уміння й навички працювати з 

каталогом літератури, що «шліфуються» у шкільній бібліотеці.  

І звісно, освіту сучасного конкурентоспроможного учня не можна уявити без сучасної 

апаратури для навчання. Дар’я Григорівна використовує на уроках медіо дошку, де робиться 

ставка на урок-«захоплення», урок-«мотивацію», коли учні випробовують свої знання за 

допомогою інтерактивних вправ інтернет-ресурсів LearningApps, Mozabook. 

Із впровадженням змішаної форми навчання у 2020 році Саволєй Д.Г. вдало 

організувала дистанційну платформу навчання. Під час дистанційного навчання вчителька 

використовує такі ресурси, як: електронна пошта Gmail, Google Classroom, Viber, Skipe, 

Messenger, телефонний зв’язок. Оцінювання пізнавальної діяльності учнів здійснюється через 

ресурси Classtime, OnelineTestPad, сайту naurok.com.ua. Завдання надаються за друкованим 

зошитом, уключаючи тестові завдання, лабораторні та практичні роботи, завдання з 

відкритими типами відповідей. Робота оцінюється за відправленими фото. Для створення 

запису відео уроку стали в нагоді інструменти програми oCamp. За допомогою цієї програми 

Саволєй Д.Г. виконує зйомку екрану з презентацією і поясненнями уроків. 

Із використанням інтерактивних методів навчання вчитель перестає бути головним 

джерелом інформації, але посилюється його роль в організації самостійної пізнавальної 

діяльності школярів. Тож, на уроках біології створюються умови для вибору учнями власного 

шляху навчання, формуються компетентності, які знадобляться в подальшому виборі 

професії.  

Отже, у кожної дитини від природи закладений творчий потенціал. Виявити здібності, 

розвинути їх – головне завдання кожного педагога. Але варто пам’ятати, що успіх у розвитку 

творчих здібностей учнів матиме тільки той учитель, який сам є творчою особистістю та 

досягає акме-вершин. 
 

 

План-конспект уроку біології для 6 класу 

«Мохи. Лабораторне дослідження 11. Будова моху (демонстраційно). 

Захист міні-проєкту «Як утворився торф і кам’яне вугілля?» 

 

Мета уроку:  навчальна: повторити риси будови та роль водоростей; з’ясувати 

особливості поширення, будови, різноманітності та значення 

мохоподібних; формувати науковий світогляд про закономірності між 

будовою та поширенням мохів; 

 виховна: санітарно-гігієнічне виховання, екологічне виховання, виховання 

культури праці; 

 розвивальна: розвиток пізнавального інтересу, операцій мислення 

(абстрагування, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення), пам’яті, уяви, 

уваги, формувати вміння робити висновки щодо характерних рис будови в 

описі мохів. 
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Тип уроку: засвоєння нових знань 

Методи та методичні прийоми: розповідь, бесіда, пояснення, конспектування, 

інтерактивна вправа «LearningApps» (або вправа «Потяг відправляється»), «Мозковий 

штурм», «Мікрофон», прийом «Дивуй», робота з матеріалами підручника, робочого зошита, 

медіа презентації, гербарними зразками, самостійна робота – складання таблиці «Значення 

мохів», випереджальне навчання – робота в парах (проєктна робота), вправа «Юні 

кросвордисти», вправа імітаційний «Мікрофон». 

Ключові компетентності для розвитку: спілкування державною мовою, основні 

компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, 

уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська 

компетентності. 

Обладнання та матеріали: медіа дошка, медіа проєктор, музичні колонки, гербарні 

зразки, фотоматеріали, презентації, Інтернет, друковані зошити. 

Хронометраж:  
1. Організаційний етап (1 хв) 

2. Перевірка д/з. Актуалізація опорних знань (7 хв) 

3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (2 хв) 

4. Повідомлення теми уроку та завдань для учнів (2 хв) 

5. Засвоєння нових знань (25 хв) 

6. Закріплення вивченого матеріалу (2 хв) 

7. Узагальнення  та систематизація  знань (2 хв) 

8. Підбиття підсумків (2 хв) 

9. Домашнє завдання (1 хв) 

10. Оцінювання навчальних досягнень учнів, аргументація оцінки (1 хв) 
 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. Організаційний етап 

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. 

 

ІІ. Перевірка д/з. Актуалізація опорних знань учнів 

 

Інтерактивна вправа 

«LearningApps» 

Вправа 

«Потяг відправляється» 

Розподілити ознаки водоростей за 

такими їх групами, як: 

1) Зелені водорості; 

2) Бурі водорості; 

3) Діатомові водорості; 

4) Червоні водорості. 

Наприклад: 

- багатоклітинні; 

- одноклітинні, колоніальні, 

багатоклітинні; 

- із них отримують фільтри; 

- із них отримують речовину 

агар-агар. 

Учитель у прискореному темпі зачитує твердження, а 

учням потрібно швидко доповнити його. 

1. Водорості відносять до нижчих рослин, тому що… 

2. Ламінарія корисна тим, що… 

3. Водорості можуть заселяти такі водойми, як… 

4. Група водоростей, що об’єднує одноклітинні та 

багатоклітинні види – це… 

5. Із діатомових водоростей отримують таку речовину, 

як … 

6. Слань (талом) – це… 

7. Наука про водорості – це… 

8. Водорості необхідно вивчати тому що…. 

 

«Мозковий штурм» (на половині робочої дошки): 

Отже, водорості – це… (сланеві нижчі рослини з хроматофорами в клітині, можуть 

мати ризоїди, живуть у воді, фотосинтезують, розмножуються статево й нестатево).  
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IІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 
Розповідь учителя. Прийом «Дивуй» 

Дуже часто в сучасному світі ми забуваємо про природу. Усе вивчення різноманітності 

рослин у нас зупиняється на маленькому секторі сільськогосподарських рослин, а про види, 

що відіграли ключову роль у формуванні корисних копалин, із давніх-давен 

використовувались у медицині, є основою створення ландшафтів, ми зовсім забули.  

У горах Європи, зокрема й у Карпатах, на скелях та в печерах росте особливий вид 

мохів. Зелена нитка, що проростає зі спор цього моху, живе тривалий час і досягає значних 

розмірів. Здатна вона й до світіння в темряві – особливі лінзоподібні клітини вловлюють 

слабке світло й спрямовують його на хлоропласти, створюючи умови для фотосинтезу. Світло 

проходить крізь мох, і стінка клітини відбиває його вже як зелений промінь. Світіння цього 

моху породило народні легенди про гномів, які вночі в печерах із ліхтарями охороняють 

скарби. 

Про різні види мохів та особливості їхньої будови ми дізнаємося на сьогоднішньому 

уроці. 

 

ІV. Повідомлення теми уроку та завдань для учнів (запис у зошити) 

Отже, темою сьогоднішнього уроку є «Мохи». 

Завдання уроку: подано графічно й доступно. 

Сьогодні ми з’ясуємо особливості будови моху, дослідницьким шляхом зможемо 

побачити ці особливості, дізнаємося про поширення мохів, звернемо увагу на їх значення та 

різноманітність.  

 

V. Засвоєння нових знань 

Бесіда з учнями: 

- Хтось із вас бачив мох? 

- Що ж таке мох? 

Сприйняття інформації 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

Мохи – особливі рослини, що так як і водорості, не мають коренів і не здатні 

регулювати вміст води в тілі.  

- Хто із вас брав мох до рук, або ставав на нього босими ногами? Що ви при цьому 

відчували?  

Як правило, мохи завжди насичені вологою і дещо нагадують губок. Але існують 

періоди, коли води не вистачає і більшість видів засихають, а після повторного зволоження – 

відновлюють свою життєдіяльність.  

За будовою тіла:  

Мохи 

 

СЛАНЕВІ                                           ЛИСТОСТЕБЛОВІ 

(учні занотовують схему до робочих зошитів) 

 

- Які асоціації у вас викликає назва «сланеві мохи»?  

Отже. Тіло сланевих мохів має вигляд пластинки, на нижній поверхні якої можуть бути 

ризоїди, що не лише відіграють роль прикріплення, але й транспортують воду до тіла моху. 

(Демонстрація фото на дошці). 

- Робота за підручником. Порівнюючи зображення на мал. підручника з 

фотоматеріалами мохів та їх зображеннями на слайді, запишіть назви сланевих 

мохів за поданою схемою. 

- Які асоціації у вас викликає назва «листостеблові мохи»? Як ви гадаєте, чи вказує 

вона на органи, що притаманні цим видам? 
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Отже. Натомість, тіло листостеблових мохів має вигляд подушки із щільно 

розташованих пагонів зі стеблом і листками; при основі можуть бути ризоїди. На верхівці 

пагонів утворюються статеві органи. (Демонстрація фото на дошці). 

- Порівнюючи зображення на мал. підручника з фотоматеріалами мохів, запишіть 

назви листостеблових мохів.  

Отже. Завдяки утворенню густих дернин і будові листя цей мох сприяє накопиченню 

вологи та заболочування місць існування.  

Прийом «Навчаючи – учусь» 

Нижче подано матеріал із навчального підручника (Біологія 6 клас, 2014. 

Автори: Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В.) 
Тож навчіть мене і один одного та за підручником знайдіть відповідь на питання: «Де 

поширені мохи?» і поясніть її мені. 

«Мохи поширені повсюди, найчастіше їх можна зустріти на корі дерев із північного 

боку, адже туди менше потрапляє сонячного світла і ця сторона повільніше висихає. Зозулин 

льон росте на вологих луках, у лісах; а сфагнум найчастіше можна зустріти на болотах, там 

він утворює суцільне полотно на поверхні…» . 

- Отже, мохоподібні дуже чутливі до нестачі вологи.  

Тому за час існування в умовах суші в мохоподібних виробилося багато різних 

пристосувань. За роздатковим матеріалом, з’ясуйте, які це пристосування. 

Пристосування до виживання на суші: 

1) вбирають атмосферну вологу всією поверхнею тіла; 

2) здійснюють фотосинтез за будь-яких умов, навіть у темряві печер; 

3) висихають до сухого стану, залишаючись живими. 

 

Блок 1. Будова мохів 

У нас сьогодні заплановане лабораторне дослідження. Є обладнання – гербарні 

матеріали й зразки живого моху «Зозулин льон». Як треба поводитися на таких заняттях? Хто 

пригадає? 

Робота з гербарними й живими зразками мохів «Зозулин льон» («Політрих 

звичайний») 

Лабораторне дослідження № 11 «Будова моху» (демонстраційно) 

(згідно з інструктивною карткою друкованого зошита) 

Дослідницький етап 

Робота з друкованими зошитами – с. 43, завдання 2. 

Мета: з'ясувати особливості будови зозулиного льону. 

Обладнання: гербарні зразки моху Зозулин льон. 

Перебіг роботи 
1. Розгляньте мох Зозулин льон, знайдіть стебло і позначте його на малюнку. Укажіть 

особливості стебла (розгалужене чи ні). 

2.  Знайдіть листки та позначте їх на малюнку, укажіть розміри та природнє 

забарвлення. 

3.  Знайдіть невеличкі вирости на нижній частині стебла 

– це ризоїди. Розгляньте їх за допомогою лупи. Позначте на 

малюнку. 

4.  На верхівці стебла моху знайдіть коробочку на ніжці – 

це спорогон (нестатеве покоління). Позначте на малюнку. 

Висновок – вправою «Система запитань» 

Отже,  

 мох Зозулин льон – це…? (сланевий чи 

листостебловий мох).  
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 Є … (вищою чи нижчою рослиною)?  

 Має органи: … (листки, стебло, ризоїди).  

 Стебло потрібне для …..  

 Листки – мають вигляд …. і слугують для…. 

 Ризоїди виконують функцію …. 

Блок 2. З'ясування ролі мохів  
- А як ви думаєте, навіщо потрібні мохи? Чому ми про них говоримо? 

Завдання: спираючись на матеріали підручника, заповніть таблицю. 

Складання таблиці «Значення мохів» 

 

Значення мохів 

 

Позитивне Негативне 

Заселяють бідні ґрунти, оберігають їх від 

ерозії 
Погіршують продуктивність земель 

Регулюють водний баланс Заболочування 

Утворюють торф Витісняють на луках кормові трави 

 

- Проблемне запитання: «Із яких мохів утворюється торф?» 

 

Захист міні-проєкту «Як утворюється торф?» 

Під час розповіді – демонстрація презентації та колекції «Торф».  

- Як людина використовує торф? 

Усвідомлення нових знань 
- Зверніть увагу на гербарні зразки Сфагнуму. Знайдіть його опис у підручнику. Яка 

це рослина? Опишіть її. 

У тілі сфагнуму переважають відмерлі клітини, які заповнені повітрям. Вони майже 

безбарвні, добре вбирають воду, тому здається, що сфагнум білий. Залишки мохів на болотах 

утворюють поклади горючого торфу… 

Висушений сфагнум можуть використовувати для перев’язки ран у медицині. 

Перегляд відеоматеріалу, його аналіз 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

 

«Юні кросвордисти» 

Організація роботи учнів. На партах для кожного з учнів заготовлені роздруковані 

матеріали кросворду. Питання до кросворду та його макет на медіа дошці.  

Завдання: розв’язати кросворд якомога швидше. Як результат – отримаєте ключове 

слово уроку. 

Учні розгадують кросворд, ключовим словом якого є тема уроку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с ф а г н у М 
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1. Утворює торф. 

2. Вони утворюються в тілі мохів після зміни поколінь, відповідають за нестатеве 

розмноження. 

3. За несприятливих умов, а саме нестачі води, цей  процес неминуче відбувається із 

тілом моху. 

4. Спеціалізовані органи, що виконують роль прикріплення до субстрату. 

 

VІІ. Узагальнення  та систематизація знань 

 «Мозковий штурм» (на половині робочої дошки) 

Отже, мохи – це…(сланеві або листостеблові вищі спорові рослини, здатні 

фотосинтезувати, жити на суші, залежать від води, розмножуються спорами, 

гігроскопічні, здатні утримувати вологу в собі та відновлювати життєдіяльність після 

тривалої посухи). 

 

VIII. Підбиття підсумків 

«Мікрофон» 

Учні задають одне одному запитання, про те, що найбільше запам’яталось під час 

вивчення теми «Мохи». 

 

IX. Домашнє завдання 
Опрацювати відповідний параграф: § 39: с. 173–177, вивчити конспект, підготувати 

випереджальне завдання до теми «Хвощі та плауни».  

Повтор. §§ 37, 38. Підручник: І.Ю. Костіков. 

 

X. Оцінювання навчальних досягнень учнів, аргументація оцінки. Прошу здати 

зошити для оцінювання лабораторних досліджень. 

Можлива кількість оцінок: 

- вправа «Водорості» (2-3 уч.); 

- доповнення й усна робота (10 учнів); 

- міні-проєкт (2 уч.) 

- лабораторне дослідження (8 учнів). 
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Практичному психологу 

 

Третиннікова Л. А.,  

методист Навчально-методичного центру психологічної служби у системі 

освіти Чернігівської області Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДУ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

 

Час проведення – 100-120 хв. 

Мета: презентувати педагогам метод вирішення конфліктів –медіацію. 

Завдання: 

˗ ознайомити з поняттями «Конфлікт», «Відновна медіація», «Медіація», 

«Медіатор/Медіаторка»; 

˗ показати позитивні сторони конфлікту; 

˗ показати можливі причини виникнення конфліктів; 

˗ розкрити принципи медіації та процедуру її проведення; 

˗ проаналізувати відмінності методу медіації від психологічного консультування 

та виховної бесіди; 

˗ показати сфери її застосування. 

Життя без конфліктів неможливе. Конфлікти в суспільстві є соціальною реальністю. 

Конфлікти в навчальному закладі, як і в суспільстві загалом, були, є і будуть. 

«Світ без конфліктів – це відірвана від реальності утопія, - і навіть неприємна: вона 

скоріше схожа на кладовище, ніж на «рай на землі» (Христоф Бесемер). 

Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – це особливий вид взаємодії, у основі якого 

лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які 

супроводжуються негативними психологічними проявами. 

 

Виникає питання «Чи завжди конфлікт – це погано?». 

Позитивний уплив конфлікту полягає в тому, що:  

• конфлікт прискорює процес самосвідомості;  

• під впливом конфлікту затверджується і підтверджується певний набір цінностей;  

• конфлікт сприяє усвідомленню спільності, адже може виявитися, що інші мають 

подібні інтереси та прагнуть досягнути однакових цілей і результатів, а також підтримують 

застосування певних засобів – до такої міри, що виникають офіційні і неофіційні об’єднання; 

• конфлікт призводить до об’єднання однодумців;  

• конфлікт сприяє зняттю напруги і відсуває на другий план інші, неістотні проблеми; 

• конфлікт допомагає розставляти пріоритети;  

• завдяки конфлікту звертається увага на невдоволення чи пропозиції, які потребують 

обговорення, розуміння, визнання, підтримки; 

• конфлікт сприяє виникненню нових контактів з іншими людьми та групами. 

А головне, що можна отримати в конфлікті – це досвід його вирішення. 

У дитячому середовищі конфліктні ситуації найчастіше виникають через викривлення 

інформації (чутки). Відсутність досвіду аналізу отриманої інформації призводить до 

нерозуміння один одного та виникнення міжособистісних конфліктів.  

Найрозповсюдженішим способом вирішення конфліктів серед дітей у закладах освіти є 

директивний метод з боку вчителя. Тобто, учителі самостійно приймають рішення, щодо 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

54 

вирішення конфлікту, не враховуючи інтереси сторін конфлікту, тим самим, формуючи в 

дітей переконання, що їхні цілі, інтереси та потреби не важливі. Та головне, позбавляють їх 

досвіду вирішення свого конфлікту конструктивним шляхом.  

Саме тому, намагаючись задовольнити свої потреби в самоствердженні та 

самозначимості, особи старшого шкільного віку свої міжособистісні конфлікти намагаються 

не доводити до відома дорослих, педагогів. Конфліктні ситуації часто носять прихований і, як 

наслідок, затяжний характер. А відсутність моделі та алгоритму конструктивного вирішення 

конфліктів у дітей призводить до ускладнень його вирішення та негативних наслідків. 

Допомогти у виробленні навичок конструктивного вирішення конфлікту та 

відновлення порушених у ході конфліктної ситуації міжособистісних стосунків можуть 

відновні практики – відновлювальна медіація та техніка Коло. 

Упровадження відновного підходу в закладах освіти спрямовано на:  

• вирішення конфліктів між учасниками/учасницями освітнього процесу без 

застосування маніпуляцій або сили;  

• відновлення позитивного емоційного та психологічного стану;  

• усвідомлення відповідальності за скоєний вчинок, відповідну конфліктну ситуацію;  

• відповідальність кривдника/кривдниці (самостійне виправлення негативних наслідків 

свого вчинку та загладжування заподіяної потерпілому/потерпілій шкоди);  

• взаєморозуміння та відновлення відносин між сторонами конфлікту;  

• зміну установок при реагуванні на конфлікти і правопорушення з адміністративно-

каральних на відновлювальні;  

• можливість самостійно приймати рішення щодо вирішення конфліктних ситуацій;  

• поліпшення атмосфери в закладі освіти тощо. 

Відновлювальна медіація – це процес, у якому медіатор чи медіаторка створює умови 

для відновлення здатності людей розуміти одне одного і домовлятися про прийнятні для них 

варіанти вирішення проблем, що виникли внаслідок конфліктних ситуацій. 

Медіація – це добровільний, конфіденційний процес, у якому нейтральна особа 

(медіатор) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення проблемної 

ситуації.  

 

«Хто може стати медіатором у освітньому закладі?».  

Медіатор/медіаторка – спеціально підготовлений/підготовлена 

посередник/посередниця у вирішенні конфліктів, який/яка однаково підтримує обидві сторони 

та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення. 

Медіатором може стати будь-яка особа із числа педагогічних працівників, яка пройшла 

навчання за курсом «Базові навички медіатора в освітньому закладі». 

 

«Чим метод медіації відрізняється від психологічного консультування та виховної 

бесіди?».  

Медіація дозволяє працювати із самим конфліктом, не занурюючись у глибинні 

психологічні проблеми. Вирішення конфліктів за допомогою процедури медіації займає 

менше часу, ніж індивідуальні бесіди з учасниками конфлікту, учителями, батьками, 

адміністрацією.  

Сторони конфлікту спілкуються безпосередньо, а не через представників (батьків, 

учителів). Процедура медіації зорієнтована на визначення інтересів і потреб сторін, а не 

пошуку винних. Тобто, процес вирішення не ускладнюється. 

Особливою рисою медіації є те, що сторони самостійно напрацьовують сценарій 

вирішення свого конфлікту, спільно беруть на себе відповідальність за прийняття рішення та 

його виконання. 
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«Що робить медіатор та за що він відповідає?».  

Медіатор несе відповідальність за організацію процесу медіації, проведення та 

дотримання її принципів. Це означає, що медіатор зобов’язаний: 

 дотримуватися нейтралітету і не приймати позиції жодної із сторін конфлікту; 

 не надавати поради і не висловлювати свою думку з приводу конфліктної 

ситуації; 

 не вирішувати хто правий, а хто винуватий; 

 ставити питання, що сприяють розумінню ситуації; 

 не приймати рішень щодо дій сторін. 

Медіатор створює однаково сприятливі умови учасникам для вирішення конфлікту. Це 

означає, що медіатор надає можливість обом сторонам конфлікту розповісти своє бачення 

ситуації. 

Зрозуміти наскільки влучно можна судити про чужий конфлікт, почувши опис ситуації 

лише від однієї сторони допоможе вправа «Історія, розказана Вовком». 

Мета: розуміння впливу упереджень та відсутності інформації на виникнення 

конфлікту. 

Хід вправи. Ведучий пропонує учасникам згадати казку про Червону Шапочку. Після 

цього ведучий читає вголос інформаційне повідомлення «Історія, розказана Вовком» і просить 

учасників висловити свої думки про головних героїв, почувши інший варіант казки.  

 

«Історія, розказана Вовком» 

Ліс був моєю домівкою. Я тут мешкав, тому я дбав про нього. Намагався тримати його 

в чистоті. 

І ось одного сонячного дня, коли я прибирав сміття після туристів, то почув за спиною 

чиїсь кроки. Я сховався за деревом і побачив маленьке дівчисько, що самовпевнено 

спускалося стежкою, тримаючи в руці кошик. Я зразу ж запідозрив щось недобре, тому що 

вона була вдягнута якось чудернацьки — вся в червоному, на голові щось незрозуміле, 

начебто вона не хотіла, щоб її впізнали. Звичайно я зупинив її, щоб поставити кілька запитань. 

Я запитав, хто вона така, звідки і куди прямує. Вона почала щось базікати про те, що йде до 

своєї бабусі та несе їй сніданок у кошику. Власне кажучи, вона здалася мені щирою 

дівчинкою, але вона була в моєму лісі, до того ж вона виглядала досить підозріло з тим 

дивним червоним клобуком на голові. Ось я й вирішив дати їй науку, наскільки це серйозна 

справа вештатись у моєму лісі без попереднього запрошення та ще й в такому кумедному 

вбранні. 

Я дозволив їй продовжувати свій шлях, а сам випередив її і дістався хатинки її бабці 

раніше. Мені відкрила порядна стара жіночка. Я розповів їй про свою проблему, і вона 

погодилася, що її онука заслуговує на добру прочуханку. Ми домовилися, що бабця 

сховається і не буде показуватися, доки я її не покличу. Як ви вже, мабуть, здогадуєтеся, вона 

сховалася під ліжком. 

Коли дівчисько дісталося до хатинки, я запросив її до спальні, де я лежав у ліжку, 

одягнутий як її бабуся. Дівчисько швиденько зайшла до спальні, така собі розрум’янена, і 

почала плести щось зовсім нечемне про мої великі вуха. Мені це дуже не сподобалося, але я 

стримався і сказав, що маю такі великі вуха, щоб краще її чути. Я просто мав на увазі, що 

хотів більш уважно почути, що вона верзе. Але вона знову почала нести образливу 

нісенітницю — на цей раз про мої банькуваті очі. Тепер ви маєте зрозуміти, як я ставився до 

цієї дівчинки, котра попри свою пришелепкувату зовнішність, виявилася такою уїдливою. Але 

ж я свого часу поклявся завше підставляти щоку, тому нагадав їй, що маю такі великі очі, щоб 

краще її бачити. 

Те, що вона сказала після цього, мене дійсно дістало. Розумієте, я маю дуже проблемні 

великі зуби. І коли це дівчисько знову-таки нечемно про них відізвалася, я втратив контроль 
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над собою. Я скочив з того ліжка і гримнув на неї, що, мовляв, маю такі великі зуби, щоб 

краще її було їсти. 

Тепер, давайте подивимося правді в очі: чи чули ви колись, щоб який-небудь вовк, що 

поважає себе, з’їв хоч одну маленьку дівчинку. Відповідь буде «ні» — це всім відомо! Але те 

дівчисько немов з глузду з’їхало: воно почало бігати по всій хатинці і репетувати немов її 

ріжуть! А я був змушений ганятися за нею, щоб якось її угамувати. Мені довелося скинути 

бабцин одяг, але це все тільки ускладнило. Раптом двері з тріском відчинилися — на порозі 

стояв дроворуб з великою сокирою в руці. Я подивився на нього і негайно зрозумів, що маю 

ВЕЛИКІ проблеми. Вікно за моєю спиною було відчинено, і я прожогом вискочив в нього. 

Цим все і закінчилося. Але, на жаль, бабця ніколи нікому не розповідала мою версію 

того, що сталося. Через це пішов поголос, що я дуже злий і страшний звір. Всі почали мене 

обминати десятою дорогою. Не знаю, що сталося з тим дівчиськом у пришелепкуватому 

червоному клобуку, але мені з тих пір живеться не дуже солодко. 

Питання для обговорення:  

 Наскільки влучно можна судити стосовно конфлікту, почувши опис ситуації з 

однієї сторони? Які проблеми можуть виникати в такому разі?  

 Які висновки можна зробити за результати цієї вправи? 

Слово ведучого! Задача медіатора полягає в тому, щоб детально з’ясувати подробиці 

конфлікту від обох сторін і залишатися неупередженими. 

 

«За якими принципами працює медіація?».  

Принципи медіації: 

Добровільність. Це означає, що людина самостійно прийняла рішення вирішити свій 

конфлікт і прийти на медіацію. Однак, цей принцип означає і те, що людина також може 

добровільно, у будь-який момент припинити процес медіації. 

Конфіденційність. Інформація, яка була надана учасниками процесу медіації не 

підлягає розголошенню. 

Нейтральність. Медіатор дотримуватися нейтралітету і однаково ставиться до сторін 

конфлікту. 

Розподіл відповідальності. Відповідальність за прийняте рішення в ході процесу 

медіації та його виконання однаковою мірою залежить від обох сторін конфлікту. 

 

Як саме діє метод медіації?». 

У процесі проведення медіаційної зустрічі учасники конфлікту мають змогу 

подивитися на конфлікт очами один одного. Медіатор за допомогою спеціальних питань 

переводить акцент уваги сторін конфлікту із їхньої заявленої позиції (поведінки) на справжні 

інтереси і потреби, які переслідують його учасники. 

Пояснити принцип роботи медіатора можна на прикладі історії про апельсин. «Дві 

сестри сперечаються через апельсин, обом хочеться взяти цілий апельсин. До кімнати 

заходить мати». 

«Мати запитала їх. Для чого кожній з вас потрібен апельсин? Одна дівчина відповідає, 

що їй потрібен апельсин щоб із цедри ЦІЛОГО апельсина зробити пиріг. Інша донька 

відповіла, що хоче випити сік із ЦІЛОГО апельсина». 

Як показує приклад, навіть різні інтереси можна привести до оптимального 

узгодженого рішення, якщо дослідити позиції («Я хочу апельсин») щодо інтересів («Я хочу 

випити сік» – «Я хочу взяти шкірку для випічки») і тільки тоді приймати головне рішення.  

Ключ до успіху – переключити дискусію від позицій сторін до їхніх потреб та 

інтересів. Запитати: «Що вони хочуть і ЧОМУ/ДЛЯ чого вони це хочуть?». Показати, як 

бачить конфліктну ситуацію інша сторона – «Покрутити конфлікт з різних боків». 
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Варіанти вирішення конфліктної ситуації напрацьовуються виключно учасниками 

конфлікту. Чим більше варіантів, тим більший шанс, що конфлікт буде вирішено мирним 

шляхом.  

Місія медіатора в тому, що учасники конфлікту повинні налаштуватися на 

співробітництво та бути готовими вислухати і почути іншу сторону. У процесі медіації 

розвивається здатність до ведення переговорів. 

Цінним у процесі медіації є її постконфліктна направленість. Діти отримують алгоритм 

виходу із подібних конфліктних ситуацій та вчаться самостійно вирішувати або навіть не 

допускати повторення подібних конфліктів. 

 

Перегляд відеомодуля «Медіація однолітків. Вирішую конфлікти та будую мир 

навколо себе». 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=s8Ki1B8zBdQ&fbclid=IwAR2

MtmOHDp3RYJBE8tJiZEjag4JamEw69ZG5EClQ1ljLko-1Gb-uMfZyvV0 

 

«Коли доцільно застосовувати медіацію?». 

Медіація, як шлях до примирення сторін може застосовуватися в ситуаціях: 

 Конфлікт між учнями (образ, бійка тощо). 

 Конфлікт між учнями та вчителями. 

 Конфлікт між учителями та батьками (наприклад, у випадку оцінювання 

успішності дитини). 

 Конфлікт між учасниками освітнього процесу. 

 

«Де можна пройти навчання за методом медіації?» 

Починаючи з 2017 року навчання за програмою підвищення кваліфікації «Базові 

навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні 

конфліктів та миробудуванні» здійснюється на базі Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відповідно до наказу Управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації «Про організацію підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» (наказ оновлюється щорічно) та виїзних триденних навчальних 

семінарах «Базові навички медіатора в навчальному закладі». 

Враховуючи вимоги часу та перехід на дистанційну форму навчання від 19 жовтня до 

30 жовтня 2020 року на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського проведено навчання за 

програмою підвищення кваліфікації для практичних психологів і соціальних педагогів «Базові 

навички медіатора в освітньому закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні 

конфліктів» у дистанційному форматі. 

 

Додаток 

 

«Чи траплялися у Вашій школі/закладі наведені нижче події?» 

- учні надали наступні відповіді: бійка між однокласниками: 60,0% – так, 40,0% – ні; � 

приниження з боку інших учнів: 51,0% – так, 49,0% – ні; відбирання особистих 

речей: 31,8% – так, 68,2% – ні; словесні образи зі сторони вчителів: 22,7% – так, 

77,3% – ні;  

- педагоги надали наступні відповіді: приниження учня з боку інших учнів: 55,0% – 

так, 45,0% – ні; бійка між однокласниками: 39,7% – так, 60,3% – ні; словесні образи 

учнів зі сторони вчителів: 14,9% – так, 85,1% – ні; словесні образи між вчителями: 

10,1% – так, 89,9 % – ні. 
 

«Чи були у вашій школі випадки, коли конфлікти стали причиною або призвели до...» 

відповіді учнів розташувалися за наступними випадками: � 

˗ насильство (бійки, образи, приниження): 43,2% – так, 42,4% – ні, 14,4% – не знаю; 
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˗ зміни учнем місця навчання: 36,9% – так, 38,6% – ні, 24,5% – не знаю;  

˗ ізоляції (ігнорування) когось з учнів: 34,4% – так, 45,6% – ні, 20,0% – не знаю; � 

˗ цькування когось з учнів: 27,9% – так, 50,6% – ні, 21,5% – не знаю; � 

˗ тілесні ушкодження: 32,8% – так, 46,1% – ні, 21,1% – не знаю;  

відповіді педагогів розташувалися за наступними випадками: �  

˗ насильство (бійки, образи, приниження): 48,6% – так, 45,0% – ні, 6,4% – не знаю; �  

˗ цькування когось з учнів: 31,0% – так, 61,8% – ні, 7,2% – не знаю; �  

˗ тілесні ушкодження: 30,8% – так, 63,2% – ні, 6,0% – не знаю;  

˗ зміни учнем місця навчання: 26,7% – так, 65,5% – ні, 7,8% – не знаю; 

˗ ізоляції (ігнорування) когось з учнів: 22,1% – так, 68,6% – ні, 9,3% – не знаю;  

˗ цькування когось з педагогів колегами, батьками, учнями: 4,1% – так, 86,6% – ні, 9,3% 

– не знаю; �  

˗ звільнення педагога з роботи: 3,1% – так, 85,3% – ні, 11,6% – не знаю.  

˗  
«Якими були б Ваші дії, якби в класі трапився конфлікт?» 

- відповіді учнів: звернусь до медіатора – 42,4%; негайно сповіщу дорослих 

(батьків/педагогів,адміністрацію) –  31,8%; покараю винуватця самостійно – 13,7%; не буду 

втручатися (самі розберуться) – 13,7%;�спробую владнати конфлікт самостійно – 10,8%;  

- відповіді педагогів розташувалися наступним чином: негайно сповіщу адміністрацію – 

49,6%; самостійно з’ясую причину і спробую владнати конфлікт – 27,5%; звернусь до фахівця 

(психолога, соціального педагога, посередника) – 17,8; повідомлю батьків – 2,7%; самостійно 

покараю винуватця – 2,3%.  
 

«Хто, на Вашу думку, найчастіше бере на себе роль посередника у вирішенні 

конфліктів у школі?» 

- відповіді учнів: класний керівник – 37,1%; медіатор – 32,6%; самі учні – 9,6%;  

директор – 5,6%; заступник директора з виховної роботи – 5,2%; батьки – 0,5%;  

- педагоги вважають: класний керівник – 48,3%;  директор – 27,5%; медіатор – 12,5%; 

заступник з виховної роботи – 10,1%; батьки – не обрано; самі учні – не обрано. 

 

Відповіді на запитання: 

«Як часто у Вашому класі/колективі виникають конфлікти?» поділилися таким чином: 

- отримані від учнів: між учнями-учнями: 15,7% з відповіли так, часто, 50,5% – інколи, 

27,5% – майже ні, 5,5 % – ні, ніколи, 0,9 % – складно відповісти; між учнями-

педагогами: 5,9% відповіли так, часто,  28,3% – інколи, 43,9% – майже ні, 19,1% - ні, 

ніколи, 2,8% – складно відповісти;  

- отримані від педагогів: між учнями-учнями: 17,1% відповіли так, часто, 63,2% – 

інколи, 17,8% - майже ні, 1,4% – ні, ніколи; між учнями-педагогами: 3,1% – 

так,часто, 35,5% – інколи, 44,2% – майже ні, 16,9% – ні, ніколи, 4,0% – складно 

відповісти.  
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Педагогічні ідеї С. Русової в практику 

 

Іванова К.Л., 

вихователь Комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 3 «Дитяча Академія» Чернігівської 

міської ради  

 

ІДЕЇ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

СОФІЇ РУСОВОЇ 
 

Софія Русова як видатний педагог і як визначна особистість знаходить своє вагоме 

місце в розбудові суспільного дошкільного виховання в незалежній Україні, у підготовці 

працівників дошкільних закладів – вихователів, методистів, психологів. Важливу роль в 

ознайомленні педагогічної громадськості з життям і творчістю С. Русової відіграє журнал 

«Дошкільне виховання», що починаючи з 1991 року друкує фрагменти з педагогічних творів, 

матеріали про використання її ідей у сучасній практиці дошкільного виховання. 

Софія Русова разом із сестрою Марією 1871 року відкрила в Києві перший дитячий 

садок. Цій події передувало блискуче закінчення навчання в одній із найкращих гімназій. А 

далі тривало вивчення циклів педагогічних наук у Санкт-Петербурзі, осягнення здобутків 

європейської і загальносвітової педагогічної теорії й практики; була праця в недільних 

школах, організація дитячих садків і притулків, просвіт у різних куточках України. І вже 

маючи значний власний досвід та авторитет, С. Русова разом з однодумцями Г. Шерстюком і 

С. Черкасенком започатковують перший український легальний педагогічний журнал 

«Світло» (1910-1914). Згодом вона стає професором Фребелівського інституту. У 1917 році в 

уряді УНР та на пропозицію комісара освіти І.  Стешенка С. Русова очолює два демартаменти 

дошкільного виховання і позашкільної роботи. Працює інтенсивно і плідно в багатьох 

напрямах. З під її пера виходять численні статті в провідних громадських та педагогічних 

часописах Росії, України, у яких ґрунтовно і пристрасно розглядаються питання національної 

освіти різних народів. Національну освіту С. Русова вважає головною умовою становлення та 

розвитку національної державності.  

Обстоюючи важливість для держави національної системи освіти, опрацьовуючи 

концепцію національного дошкільного виховання і школи, прогресивний педагог і діяч 

звертається для аналізу і використання до кращих здобутків світової наукової педагогічної 

думки і практики. Широко посилається у свої педагогічних та психологічних працях на думки 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. До речі, саме С. Русова вперше ознайомила українську 

педагогічну громадськість з працями видатного італійського педагога, своєї сучасниці Марії 

Монтессорі. 

Складна політична ситуація трагічно позначилася на долі Софії Русової. 1921 року вона 

змушена була емігрувати. Відтоді і аж до 90-х років її ім’я і праці були практично закритими 

для педагогів України. Разом з тим,  в умовах еміграції, зокрема в Чехії, у Празі, С. Русова ще 

довго й плідно працювала, опікуючись притулками для дітей емігрантів, готуючи професійні 

педагогічні кадри у Вищому Українському педагогічному інституті ім. М. Драгоманова. Тут 

вона видала низку підручників та монографій. У своїх працях С. Русова подає ґрунтовний 

аналіз чи то певної теорії, чи то факту з життя дітей і водночас потужно концентрує думку, 

формуючи ідею, висновок, положення. На відзнаку символічного року – 165- річчя від дня 

народження та 30-річчя проголошення незалежності та повернення імені Софії Русової в 

Україну можна навести ряд програмних висновків з її праць «Дошкільне виховання», «У 

дитячому садку», «Теорія і практика дошкільного виховання»: «Усе виховання будується на 

пошані до особи дитини»; «Кожний вихователь має діло з різними особами, має добирати до 
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кожного дитячого типу відповідні засоби, методи, бо дітвора взагалі дуже різноманітна, наче 

левада вкрита усякими квітками»; «В наші часи можна з впевненістю сказати одне, що 

виховання є творчий процес, який має фундаментом науку – закони психологічні і 

фізіологічні»; «Кожний «дитячий ранок» проходить у несприятливих обставинах, дитина 

виростає слабою, з хисткою волею і небезпечними нахилами»; «Дошкільне виховання є міст, 

що перекидається між школою і родиною»; «Розум дитини – то багаття, до якого маємо лише 

підкладати дрова, а горітиме воно вже своїм вогнем»; «Діти переймають усе, в чому бачать 

якийсь інтерес, переймають і добре, і зле, іншого часу бридке. Через те і треба, щоб вони в 

своєму оточенні бачили якнайбільше добра і краси»; «Не можна забувати, що особа 

«садівниці» є головний фактор в садку, – вона дає йому прогресивний рух. Вона мусить бути 

веселою, приємною в поводженні з усіма – і дітьми, і дорослими, терплячою, ввічливою, 

тактовною з глибокою вірою в дитячу душу»; «Не можна постійно гризти дитину докорами, 

треба багато вибачати, прощати, дещо і замовчувати»; «В дитячому садочку не має бути 

атмосфери школи, дисципліни, тут мусить панувати жвавий настрій, наскрізь пройнятий 

веселістю, працьовитістю». 

Процитоване зворушує глибиною думки й сучасністю акцентів, адже саме тепер ми 

починаємо замислюватися теоретично й у практиці дошкільних закладів над проблемами 

індивідуалізації освітньо-виховного процесу, надання йому особистісно-орієнтованого 

спрямування, замислюємося над проблемами гуманізації змісту і методів роботи з дітьми, 

значення рідної мови, скарбів народної творчості, природи, різних видів мистецтва, морально-

етичного і художнього виховання в житті дитини, у становленні її як особистості. Для 

сучасного етапу розвитку системи дошкільного виховання найбільш характерним і 

принципово важливим є пошук шляхів виходу із ситуації унітарної системи. Сьогодні 

дошкільні заклади справедливо прагнуть віднайти і зберігати своє особливе обличчя. 

Для цього вже наявні об’єктивні умови. Замість однієї, обов’язкової для всіх програми, 

маємо вже декілька. І серед них є такі, що орієнтуються на ідеї С. Русової. Її психолого-

педагогічна концепція у свій час була покладена зокрема в основу програми «Дитина». З 

приємністю можна констатувати, що саме творчі пошуки привели вже багато педагогічних 

колективів в Україні до психолого-педагогічної спадщини Софії Русової. Стали 

систематичними науково-практичні семінари – організовані для вивчення і поширення 

поглядів С. Русової на дошкільне виховання, обговорення здобутків практичного досвіду. 

Проблеми побудови системи національної освіти опрацьовуються науковцями, аналізуються в 

дисертаціях, її педагогічні твори вивчають у педагогічних вузах. 

Ідеї С. Русової також знайшли свій відгук у роботі дошкільних закладів Чернігівщини, 

Черкащини, Харкова, Херсона, Сумщини, Львова, Тернополя та інших регіонів України. Це є 

найкращим свідченням того, що спадщина С. Русової, як і М. Монтессорі завжди 

відповідатиме вимогам сучасності, оскільки за основу має вимоги наукового і гуманітарного 

підходу до виховання дитини. 
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Сторінки історії інституту 

 

Ланько Н. О.,  

завідувач відділу передового педагогічного досвіду Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського у 2004-2011 рр., відмінник освіти України, дипломант 

Міжнародних освітніх виставок з інноваційної діяльності, дипломант 

ІV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу в 

номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ВІДДІЛУ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЧОІППО 

 ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО  

(2004-2011 рр.) 

 
Педагогічні заходи й методи виховання дуже різноманітні, і тільки 

обізнаність з усією цією різноманітністю може врятувати вихователя від тієї 

впертої однобічності, яка, на жаль, надто часто зустрічається в педагогів-

практиків, не обізнаних з педагогічною літературою. І скільки лиха може заподіяти 

рутина одного такого педагога, якщо вона помилкова! Страшно подумати, що вона 

згубно впливає на тридцять, іноді навіть на сорок людських поколінь 

К.Д. Ушинський 

 

У сучасних умовах реформування освіти великого значення набуває система науково-

методичної роботи, головна мета якої – надання дієвої допомоги педагогам у розвитку 

професійної майстерності й поширення передового педагогічного досвіду та інновацій. 

Позитивно зарекомендувала себе система масових, групових та індивідуальних форм 

методичної роботи інституту: педагогічні читання, конкурси педагогічної майстерності, 

педагогічний ярмарок, науково-практичні конференції, семінари, творчі групи, школи 

передового педагогічного досвіду, авторські творчі майстерні, проведення експериментальних 

досліджень, самоосвіта, наставництво, індивідуальні консультації, підготовка виступів, 

доповідей, творчий звіт тощо. Історія діяльності Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського сягає більш як 80-ти років. Свої 

сторінки в цій історії займає і відділ передового педагогічного досвіду. 

У 2004 р. в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

відкрили новий відділ – відділ передового педагогічного досвіду, який треба було створювати. 

Завідувачем відділу була призначена Н.О. Ланько, методист вищої категорії, відмінник освіти 

України. Розглянемо  основні  напрями роботи відділу. 

У відділ поступово з певним часовим проміжком призначалися методистами молоді 

педагоги, методисти О.М. Ланько, Н.В. Нікитенко, О.А. Левіна, О.Г. Рудич, старший лаборант 

А.П. Сук.  

Методисти відділу працювали над удосконаленням своєї педагогічної майстерності в 

«Школі молодого методиста» (вела проректор інституту О.М. Мащенко) й шляхом 

самоосвіти, отримуючи консультативну допомогу, що сприяло спрямуванню роботи на 

забезпечення виконання нормативно-правових документів у галузі освіти. 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

62 

Відділ передового педагогічного досвіду працював над проблемою «Використання 

спадщини видатних педагогів Чернігівщини, України в закладах освіти області. Роль 

інновацій та передового педагогічного досвіду в піднесенні ефективності навчально-

виховного процесу». Пріоритетними напрямами діяльності були: вивчення стану науково-

методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти області; створення 

банку даних передового педагогічного досвіду; пропаганда перспективного педагогічного 

досвіду; творче застосування педагогічної спадщини педагогів-класиків; сприяння 

формуванню інноваційної культури педагогів. 

Реалії буття вимагають пошуку нових підходів до відбору змісту, форм, засобів 

навчання, технологізації освітнього процесу. У Чернігівській області першими використали  

можливості інтерактивної  дошки й мультимедійного проєктора вчителі Прилуцьких шкіл, 

взявши участь з 2004 року у всеукраїнському експерименті Міністерства освіти і науки 

України щодо впровадження та використання в навчально-виховному процесі педагогічних 

програмних засобів навчання. Розпорядженням ректора В.І. Скрипки перша в ЧОІППО 

інтерактивна дошка й мультимедійний проєктор були встановлені в новоствореному відділі 

передового педагогічного досвіду, і методист відділу О.М. Ланько проводила як для 

методистів інституту, так і для вчителів області заняття, консультації з оволодіння 

практичними навичками роботи з інтерактивною дошкою і мультимедійним проєктором, з 

використання педагогічних програмних засобів навчання. Це була новизна, новий виклик у 

роботі. Це було важливо. Відділ передового педагогічного досвіду з поставленими завданнями 

справився. Згодом Н.О. Ланько, Н.В. Нікитенко певним чином освоїли й використовували 

нову техніку в процесі виступів перед освітянами, здійснювали технічне забезпечення 

інститутських заходів.  

Одним із пріоритетних напрямів роботи відділу Н.О Ланько обрала вивчення і творче 

застосування до потреб сучасності науково-методичної спадщини видатних педагогів 

Чернігівщини, розробила серію семінарів, науково-практичних конференцій. На їх основі було 

створено освітній науково-методичний проєкт «Історія і сучасність. Видатні педагоги 

Чернігівщини». Мета проєкту: активізувати творчу діяльність педагогів, сприяти глибокому 

вивченню педагогічної спадщини педагогів-класиків регіону й поширенню перспективного 

педагогічного досвіду, упровадженню інновацій у навчально-виховний процес. Розглядаючи 

освітньо-виховний процес як соціокультурне явище, І.Д. Бех зазначає: «Звичайно, нові 

виховні підходи огульно не заперечують раніше створеного, а діалектично утримують його в 

знятому стані, нарощуючи прогресивні наукові ідеї» [1, с. 5]. 

Завжди в рамках проєкту «Історія і сучасність. Видатні педагоги Чернігівщини» 

розглядалися актуальні питання освітньої діяльності в контексті ідей видатних педагогів. На 

семінарах, конференціях виступали науковці, учителі, методисти. Н.О. Ланько виступала з 

доповідями сама і заохочувала до виступів з певних проблем методистів відділу. Тематика 

науково-практичних конференцій та інших заходів була актуальною і різноманітною і 

спрямовувалася на врахування індивідуальних особливостей учителів і учнів, розвиток 

творчого потенціалу вчителів, психолого-педагогічні чинники, що впливають на творчу 

діяльність педагогів і учнів, підвищення їхньої активності, загального особистісного розвитку 

в процесі впровадження інноваційних освітніх проєктів, співпрацю сім’ї  і школи, розвиток 

інноваційних процесів в освітній діяльності педагогів області тощо. 

У роботі проєкту  брали участь відомі в науковій спільноті, у середовищі педагогів-

практиків науковці інституту В.І. Скрипка, кандидат філософських наук, доцент; 

О.А. Гальонка, кандидат педагогічних наук, доцент; В.М. Довбня, кандидат філософських 

наук, доцент (нині доктор філософських наук); І.В. Зайченко, доктор педагогічних наук, 

професор; В.А. Личковах, доктор філософських наук, професор; В.О. Скребець, доктор 

психологічних наук, професор; О.О. Чорний, кандидат філософських наук, доцент (нині 

доктор філософських наук), Л.С. Чорна, кандидат філософських наук, доцент та інші.  
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До семінарів, конференцій, що організовував відділ передового педагогічного досвіду, 

проводилася серйозна підготовка, підтримувався творчий зв’язок з освітянами в регіонах. У 

рамках проєкту «Історія і сучасність. Видатні педагоги Чернігівщини» на базі ЧОІППО  

28-29 листопада 2006 року проведено обласну науково-практичну конференцію «Проблема 

розвитку творчих здібностей учнів у спадщині видатних педагогів Чернігівщини, її значення 

для сучасної школи».  

Учасниками конференції були 

науковці В.І. Скрипка, ректор інституту, 

О.А. Гальонка, В.М.  Довбня, 

І.В. Зайченко, В.А. Личковах, 

В.О. Скребець, директори шкіл, 

заступники директорів, педагоги шкіл; 

завідувачі відділами Н.О. Ланько, 

І.В. Лисенко. На конференції були 

присутні педагогічні працівники області, 

які ділилися досвідом упровадження в 

практику роботи актуальної освітньої 

спадщини видатних педагогів 

Чернігівщини з проблем розвитку 

творчих здібностей учнів.  

Працівники відділу передового 

педагогічного досвіду активно співпрацювали з методистами методкабінету відділу освіти 

Новгород-Сіверської райдержадміністрації, брали активну участь у проведенні семінарів, 

конференцій на базі Новгород-Сірерського району з питань творчого впровадження 

актуальних ідей основоположника вітчизняної наукової педагогіки К.Д. Ушинського. 

Педагогічний колектив Новгород-Сіверської 

державної гімназії імені К.Д. Ушинського, 

районний відділ освіти, Чернігівський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (відділ передового 

педагогічного досвіду)  2 березня 2007 р. на 

базі Новгород-Сіверської державної гімназії 

імені К.Д. Ушинського провели обласну 

науково-практичну конференцію 

«Використання педагогічної спадщини 

К.Д. Ушинського в практиці роботи 

сучасного вчителя». У роботі конференції 

взяли участь освітяни з інших  регіонів 

області.  

Працюючи над упровадженням у 

практичній діяльності  творчої спадщини 

видатного педагога К.Д. Ушинського, 

ЧОІППО (відділ передового педагогічного 

досвіду) 28 лютого - 1 березня 2008 року 

провів міжрегіональну науково-практичну 

конференцію «Використання педагогічної спадщини основоположника вітчизняної наукової 

педагогіки К.Д. Ушинського в інноваційній розбудові сучасної школи (до 185-річчя від дня 

народження)» на базі ЧОІППО і Новгород-Сіверської державної гімназії імені 

К.Д. Ушинського, Новгород-Сіверської гімназії №1 імені Б. Майстренка, Блистівської школи-

родини. У роботі конференції брали участь О.А. Гальонка, В.М. Довбня, І.В. Зайченко, 

Виступ В.І. Скрипки на науково-практичній конференції 

Працівники відділу ППД Н.О. Ланько, О.М. Ланько, 

Н.В. Нікитенко з учасниками проєкту «Історія і 

сучасність. Видатні педагоги Чернігівщини» в  

Новгород-Сіверській державній гімназії  

імені К.Д Ушинського, 2007 р. 
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В.А. Личковах,  О.О. Чорний, педагоги області, завідувачка відділу передового педагогічного 

досвіду.  

Поступово поверталися забуті на батьківщині імена відомих педагогів П. Куліша, 

Г. Ващенка та інших видатних особистостей. Відділ передового педагогічного досвіду 

26 вересня 2008 року провів міжрегіональну науково-практичну конференцію «Роль 

педагогічної спадщини Г.Г. Ващенка для становлення національної школи (до 130-річчя від 

дня народження)». Відкрив науково-практичну конференцію О.А. Гальонка. У роботі 

конференції взяли участь науковці В.М. Довбня, О.О. Чорний; методичні працівники 

інституту Н.О. Ланько, О.О. Будлянська, завідувачка лабораторії суспільно-гуманітарних 

дисциплін; Н.В. Нікитенко, учителі, заступники директорів, директори шкіл області. 

Поділився досвідом роботи з упровадження педагогічних ідей Г.Г. Ващенка в практику 

роботи шкіл Рівненської області завідувач кафедри Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти В.П. Лавренчук. Важливо, що досвід нашого земляка 

Г.Г. Ващенка глибоко вивчається і впроваджується в практику роботи в Рівненській області, 

де створені в школах творчі групи з вивчення педагогічної спадщини вченого-педагога.  

З метою сприяння вихованню національної свідомості, почуття національної гідності, 

упровадженню та поширенню педагогічних освітніх інновацій відділ передового 

педагогічного досвіду разом із методистом з українознавства Т.М. Ващенко для заступників 

директорів опорних шкіл з навчально-виховної роботи, учителів українознавства 30 січня 

2008 року провели обласну науково-практичну конференцію «Творчий розвиток особистості 

через впровадження елементів народної педагогіки і національних духовних цінностей». У 

роботі конференції брали участь науковці ЧДПУ, ЧОІППО, методисти інституту, керівники і 

вчителі шкіл.  

Відкрив роботу конференції ректор інституту В.І. Скрипка й виступив з теми 

«Українознавство як першооснова буття українця». 

Цікаво, змістовно був проведений 23-24 вересня 2009 року регіональний науково-

практичний семінар «Використання творчої спадщини Пантелеймона Куліша в оновленні 

сучасної української школи (до 190-річчя від дня народження)». Учасники семінару побували 

в національному заповіднику «Чернігів стародавній», літературно-меморіальному музеї 

М.М. Коцюбинського, оглянули безцінні експонати музеїв, що торкаються постаті П. Куліша, 

послухали лекції наукових співробітників музеїв  про   життєвий і творчий шлях П. Куліша,  

історію розвитку української освіти. На семінарі виступили науковці ЧОІППО імені 

К.Д. Ушинського, голова Чернігівської обласної організації Національної спілки 

письменників України С.П. Реп’ях, методичні працівники інституту, директори, заступники 

директорів, учителі шкіл області. Поділилися досвідом роботи земляки П. Куліша. Про 

П. Куліша і Борзнянщину розповіли А.Є. Рябоштанова, директор Борзнянської гімназії імені 

П. Куліша й Л.М. Линник, заступник директора з науково-методичної роботи гімназії. 

Питанням організації краєзнавчої роботи був присвячений виступ Т.М. Матвійчик, методиста 

обласного центру туризму. 

Значна робота здійснювалася з питань вивчення і застосування в освітній діяльності 

творчої спадщини С.Ф. Русової.  На Чернігівщині 2011 рік був відзначений як рік Софії 

Русової – виповнилося 155 років від дня її народження.  Проводилися заходи, присвячені 

С. Русовій і її родині.  Працівники інституту О.О. Чорний, І.В. Лисенко, Н.О. Ланько 

виступали на семінарі освітян Ріпкинського району, присвяченому С. Русовій з нагоди 155-

річчя від дня її народження. Проводився семінар на базі Центру Софії Русової в Ріпкинській 

районній гімназії Ріпкинської районної ради.  

До 155-річчя від дня народження С. Русової 24 лютого 2011 року відділ передового 

педагогічного досвіду провів науково-практичну конференцію «Використання творчої 

спадщини С.Ф. Русової в інноваційному оновленні школи в Україні». На конференції 

виступили працівники інституту О.А. Гальонка, І.В. Лисенко, Н.О. Ланько, освітяни, 

відзначені почесними нагородами імені Софії Русової, переможці міжнародних освітніх 
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виставок з інноваційної діяльності. Також важливо, що в 2011 році учні окремих шкіл 

Чернігівщини долучилися до безпосереднього звернення на уроках до педагогічної спадщини 

С.Ф. Русової (описано в ж. «Вічне слово», №4, 2011). 

У подальшому реалізація проєкту «Історія і сучасність. Видатні педагоги 

Чернігівщини» поряд із спеціальною підготовкою за програмою керівників інноваційних 

проєктів допомогла Н.О. Ланько здійснювати в Чернігівській області кураторську діяльність і 

науково-методичний супровід всеукраїнських наукових освітніх проєктів «Школа життєвого 

успіху» і «Прикладна інформатика». Робота за проєктом «Історія і сучасність. Видатні 

педагоги Чернігівщини» сприяла піднесенню наукового рівня освітньої діяльності та успішній 

участі педагогів в обласних і всеукраїнських освітніх конкурсах. З досвідом роботи в області з 

реалізації інноваційної діяльності й використання в освітньому процесі педагогічної 

спадщини видатних педагогів Чернігівщини можна ознайомитися на сторінках «Вісника 

Чернігівського державного педагогічного університету». Серія: Педагогічні науки (2010 р.) і 

«Наукових записок» Ніжинського державного університету. Серія «Психолого-педагогічні 

науки»  (2011 р.); всеукраїнського журналу «Вічне слово» (№4, 2011 р.), обласного науково-

методичного журналу «Педагогічні обрії» (№4, 2009 р.),  науково-методичного збірника 

«Філософія освіти і педагогіка (№13, 2008 р.; №22, 2011), у матеріалах всеукраїнських 

науково-практичних онлайн-конференцій (м. Умань, 2020; м. Умань, 2021). 

З метою ознайомлення громадськості з педагогічними й науково-педагогічними 

працівниками області, що зробили вагомий внесок у становлення і розбудову національної 

освіти за роки незалежності України і на виконання наказу МОН України від 10 липня 

2007 року №592 «Про створення і видання Книги педагогічної слави України» та наказу 

управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 26 вересня 

2007 року №360 «Про створення і видання Книги педагогічної слави Чернігівської області» 

працівниками відділу передового педагогічного досвіду створено електронний варіант 

«Обласної книги педагогічної слави Чернігівщини» (І частина). Варіант Книги розглянуто й 

схвалено вченою радою ЧОІППО імені К.Д. Ушинського в червні 2010 року (доповідала 

Н.О  Ланько). Також надано матеріали про діяльність освітян Чернігівщини до «Книги 

педагогічної слави України». 

Велика увага надавалася працівниками відділу передового педагогічного досвіду 

організації і проведенню конференцій, конкурсів педагогічної майстерності, при цьому 

використовувалися різні форми методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів.  

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 14.07.2005 р. №412/31 

«Про відзначення 70-річчя від дня народження О.А. Захаренка» та від 11.05.2006 р. №366 

«Про проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу на кращу модель сучасної сільської 

загальноосвітньої школи» 11-13 жовтня 2006 року відбувся фінал Всесоюзного фестивалю-

конкурсу на кращу модель сучасної сільської загальноосвітньої школи (на базі авторської 

школи О.А. Захаренка). Мета конкурсу – привернути увагу громадськості, науковців, 

педагогів до розв’язання проблем сучасної школи, сприяти поширенню психолого-

педагогічних, науково-виробничих, соціально-економічних інновацій у сільські школи. Одним 

із заходів відзначення 70-річчя від дня народження О.А Захаренка й підготовки до 

конференції стала Всеукраїнська презентація книги О.А. Захаренка «Слово до нащадків».  

У закладах освіти області були проведені педагогічні читання, засідання методичних 

об’єднань, круглі столи. В ході проведених заходів у більшості шкіл області ознайомилися з 

моделлю авторської школи О.А. Захаренка за його книгою «Слово до нащадків» (педагогічні 

колективи придбали книгу від видавництва). Перш ніж проводити обласну науково-практичну 

конференцію, відділ передового педагогічного досвіду провів підготовчу роботу. Було 

організовано роботу обласних творчих груп з проблеми «Використання педагогічної 

спадщини заслуженого вчителя України, академіка АПН України О.А. Захаренка в 

інноваційній розбудові сучасної школи» й «Використання інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі». В червні провели обласний семінар директорів опорних шкіл, 
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де презентували книгу О.А. Захаренка «Слово до нащадків», розглянули питання інноваційної 

педагогічної діяльності й підготовки до конкурсу. Аналогічні питання розглядалися на 

обласному семінарі завідуючих районними методичними кабінетами. В обласному конкурсі 

брали участь переможці районних етапів конкурсу, були презентовані всі райони області. 

Переможцями обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу на кращу модель 

сучасної сільської загальноосвітньої школи стали Н.М. Халімон, директор Ковчинського НВК 

Куликівського району; В.В. Ляховенко, директор Озерянської ЗОШ І-ІІІ ст. Бобровицького 

району; М.Г. Одарич, директор Красносільської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянського району. У 

процесі підготовки до всеукраїнського етапу конкурсу на базі відділу  передового 

педагогічного досвіду проводилася робота з питань інноваційної діяльності з переможцями 

обласного етапу. На заключному етапі Всеукраїнського конкурсу  робота Ковчинського НВК 

отримала високу оцінку, а Н.М. Халімон була нагороджена дипломом І ступеня і цінним 

подарунком.  

Матеріали учасників конкурсу від Чернігівської області надруковані в книзі «Моделі 

розвитку сучасної української школи» (Київ, 2007, АПН, Інститут педагогіки).   

Систематично вивчався стан методичної роботи в районах області, створювався 

інформаційний банк даних. На виконання листа Міністерства освіти і науки України №1.4/18-

2509 від 20.11.2007 р., з метою оновлення банку даних загальноосвітніх навчальних закладів 

було надано інформацію про проблемну тему навчального закладу на паперових носіях і в 

електронному вигляді (по кожній школі в області). 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 08.04 2008 р. №1/9-214, з 

метою вивчення, популяризації і сприяння впровадженню перспективного педагогічного 

досвіду в практику роботи закладів освіти відділом передового педагогічного досвіду в квітні 

2008 року було надіслано до державної відеотеки педагогічного досвіду відеоматеріали про 

педагогічні здобутки регіону: презентації кращих навчальних закладів, відеофільми про 

працівників освіти, які досягли високого професіоналізму й здійснювали інноваційну 

діяльність. 

На виконання листа МОНУ від 08.07.2010 р. № 1/9-484 завідувачка відділу підготувала, 

упорядкувала і надіслала в Інститут інноваційних технологій і змісту освіти матеріали про 

інновації в закладах освіти області.  

В області за даними матеріалами було видано спецвипуск збірника «Філософія освіти і 

педагогіка» № 22.2011 р. за темою «Інновації, пошуки, знахідки в освітній діяльності 

педагогів Чернігівщини», де вміщено також статтю Н.О. Ланько «Інновації в освіті» (С.3-8).  

Систематично працівниками відділу передового педагогічного досвіду, у  тому числі і 

Н.О. Ланько, створювався анотований каталог передового педагогічного досвіду. На  науково-

методичній раді 16.07.2010 р. слухалося питання «Розгляд матеріалів до підготовки 

«Анотованого каталогу передового педагогічного досвіду освітян Чернігівської області» 

(доповідала  Н.О. Ланько). Також Н.О. Ланько готувала анотації про досвід роботи в 

Чернігівській області за інноваційними проєктами до каталогів на Міжнародні виставки 

освітян у м. Києві.  

Працівники відділу передового педагогічного досвіду поповнювали інформаційний 

банк даних кращого педагогічного досвіду в області, обласну відеотеку передового 

педагогічного досвіду, проводилися консультації з використання матеріалів з досвіду роботи, 

збиралися новинки методичної літератури, здійснювалася співпраця з видавництвом 

педагогічної літератури (м. Київ, СПД Богданова А.М.).  

Упровадження в практику досягнень педагогічної науки органічно зв’язано з 

вивченням, узагальненням і поширенням передового педагогічного досвіду. З метою 

поширення передового педагогічного досвіду, формування інноваційної культури педагогів 

відділом передового педагогічного досвіду проведено ряд заходів. З проблем вивчення, 

узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду за участю проректора інституту 
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О.М. Мащенко на базі відділу проводилися семінари як 

для методичних працівників інституту, так і для освітян 

області.  

Для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи шкіл Чернігівського району 6 лютого 2007 року 

було проведено семінар-практикум «Технологія 

моделювання, узагальнення й упровадження 

перспективного педагогічного досвіду». На семінарі 

виступили працівники інституту: Н.О. Ланько, завідувачка 

відділу управління та керівних кадрів освіти Н.В. Єрмак; 

завідувачка методичним кабінетом  Чернігівського району 

Л.Л. Бельська та інші освітяни. Сприяло оптимізації 

роботи на семінарі використання сучасних засобів 

навчання, зокрема інтерактивної дошки, 

мультимедійного проєктора, ноутбука. Педагогам 

продемонстрували можливості використання даної 

техніки в навчально-виховному процесі. 

У розвинених країнах світу значна увага приділяється збереженню здоров’я учнів. 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський зазначав, що вчитель у школі повинен не 

лише навчати і виховувати учнів, а й сприяти збереженню їхнього здоров’я. Він писав: «Коли 

нам стало зрозуміло, наскільки розумова праця і все духовне життя дитини залежать від її 

здоров’я, наш колектив вирішив починати вивчати дитину саме з вивчення її здоров’я» 

[6, с.126]. Зважаючи на важливість питання, відділ передового педагогічного досвіду 25 квітня 

2007 року провів обласну науково-практичну конференцію для директорів і заступників 

директорів опорних шкіл «Здоров’я дитини від родини. Співпраця школи і сім’ї». На 

конференції виступили науковці О.А. Гальонка, О.О. Чорний; заступник директора 

Чернігівського регіонального апоцентру «Здоров’я» оздоровчо-інформаційної школи 

С.Б. Наливайко; методичні працівники відділу передового педагогічного досвіду Н.О. Ланько, 

Н.В. Нікитенко, О.М. Ланько;  методист відділу безпеки життєдіяльності та трудового 

навчання К.М. Симонова, методист обласного центру практичної психології та соціальної 

роботи Р.М. Лейчук, педагогічні працівники шкіл області. Всі учасники конференції мали 

змогу придбати книгу «Здоров’я дитини від родини» безпосередньо від видавця (м. Київ, СПД 

Богданова А.М.). 

Одним із напрямів діяльності відділу було вивчення і творче впровадження 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Для активізації роботи проводилася 

систематична різнопланова робота, була налагоджена співпраця з М.Я. Антонцем, кандидатом 

педагогічних наук, старшим науковим співробітником Інституту педагогіки АПН України, 

ученим-секретарем Української асоціації імені В.О. Сухомлинського.  

З метою творчого впровадження актуальних ідей В.О. Сухомлинського відділ 

передового педагогічного досвіду за участю відділу управління керівних кадрів  освіти в 

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)». У 2010 році відділ передового 

педагогічного досвіду провів за участю відділу закладів освіти нового типу регіональний 

науково-практичний семінар «Ідеї профільного навчання в педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського і сучасна школа».  Педагогічна творчість В.О. Сухомлинського глибоко 

вивчалася, актуальні ідеї впроваджувалися в практичній діяльності. Неодноразово 

Н.О. Ланько, О.М. Ланько брали участь у Всеукраїнських педагогічних читаннях, семінарах, 

присвячених В.О. Сухомлинському. Для глибшого оволодіння педагогічними ідеями 

В.О. Сухомлинського було розроблено тематику і план роботи творчих об’єднань педагогів.  

Виступає О.М. Мащенко, проректор 

інституту 
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Працівники відділу передового педагогічного досвіду також брали участь у підготовці і 

проведенні обласних педагогічних виставок. 

З метою глибшого впровадження інноваційних процесів в області відділ передового 

педагогічного досвіду протягом ряду років для всіх категорій педагогічних працівників разом 

з науковцями та методистами інституту провів серію обласних педагогічних ярмарків 

«Використання інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному процесі». Це дало 

свої позитивні результати. Підтвердженням є те, що практично на всіх всеукраїнських 

конкурсах педагогічної майстерності з проблем інноваційної діяльності представники 

Чернігівської області здобували нагороди, схвалення їхньої професійної творчої праці.  

Обласні семінари, конференції, конкурси завжди проводилися з великою кількістю 

зацікавлених освітян. У всіх заходах обов’язково брали участь науковці, методисти, педагоги-

практики,  хто був зацікавлений розглядуваною проблемою. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1.4/11-113 «Про 

проведення конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій», наказу управління освіти і 

науки Чернігівської обласної державної адміністрації №289 від 10.07.2007 року «Про 

проведення обласного конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій» з метою поширення 

нового педагогічного мислення, педагогічних ідей, виявлення творчо працюючих учителів 

проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій. 

Фінал конкурсу проведено відділом передового педагогічного досвіду за участю науково-

педагогічних та педагогічних працівників у формі обласної науково-практичної конференції. 

У процесі підготовки до конкурсу на базі відділу передового педагогічного досвіду працювала 

творча група з питань інноваційної діяльності освітян. Подані матеріали мали описи освітніх 

інновацій, фотографії, відео презентації. У вересні 2007 року було підбито підсумки обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій. Переможцями 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій стали: 

Л.В. Ященко, директор Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №14; Г.В. Минка, учитель математики 

Прилуцької гімназії №1; учителі основ здоров’я Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст №14 Б.В. Слєсар, 

І.В. Молочко. Матеріали переможців обласного етапу були представлені до розгляду на 

Всеукраїнський конкурс-захист освітніх інновацій. Л.В. Ященко та Б.В. Слєсар здобули 

дипломи І ступеня на Всеукраїнському етапі конкурсу.  

З метою сприяння поширенню інноваційної культури та передового педагогічного 

досвіду 14 лютого 2008 року на базі відділу передового педагогічного досвіду для директорів 

опорних шкіл, заступників директорів з навчально-виховної роботи шкіл області спільно з 

відділом управління та керівних кадрів освіти було проведено науково-практичну 

конференцію «Інноваційна педагогічна діяльність, перспективний педагогічний досвід у 

закладах освіти Чернігівської області». На конференції виступили переможці Всеукраїнського 

конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій директор Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №14 

Н.В. Нікітенко й О.А. Левіна на обласній педагогічній 

виставці 

О.А. Левіна опрацьовує матеріали 

ППД 
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Л.В. Ященко; директор Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Б.В. Слєсар; переможець 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу на кращу модель сучасної сільської загальноосвітньої 

школи директор Ковчинського НВК Куликівського району Н.М. Халімон; заслужений учитель 

України, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Чернігова М.І. Конончук; заслужений учитель 

України, заступник директора Варвинської ЗОШ І-ІІІ ст. В.В. Саверська-Лихошва; завідувачі 

відділів інституту Н.О. Ланько і Н.В  Єрмак та інші.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.02.2008 р. №78 «Про 

проведення конкурсу моделей підготовки компетентного випускника загальноосвітнього 

навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності» з метою виявлення і поширення кращого досвіду формування 

життєво компетентних випускників, підтримки й заохочення педагогічних працівників, які 

впроваджують у практику інноваційні освітні ідеї відділ передового педагогічного досвіду 

відповідно до наказу управління освіти і науки від 04.03.2008 року №97 провів обласний 

конкурс моделей підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального 

закладу. Переможцями конкурсу стали ліцей №15 м. Чернігова, Прилуцька гімназія №1, 

Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Борзнянська гімназія імені П. Куліша, Новгород-Сіверська 

гімназія №1 імені Б. Майстренка, Степанівський міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат Менського району.  

На виконання наказу МОНУ від 26.05.2010 року №121 «Про проведення Міжнародного 

фестивалю педагогічних інновацій» започатковано фестиваль педагогічних інновацій. 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (відділом передового педагогічного досвіду) 28 вересня 

2010 р. проведено науково-практичний семінар «Школа майбутнього на Чернігівщині» (фінал 

обласного конкурсу-захисту навчальних закладів «Школа майбутнього серед педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності»). 

Переможцями стали педагогічні колективи Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської 

міської ради (директор С.В. Рубан ), Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ріпкинської районної ради 

(директор С.М. Лебедко), Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Прилуцької міської ради (директор 

Л.В. Ященко), Куликівської ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської районної ради (директор О.М. Труш), 

Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради (директор Л.В. Тарасюк). Ці ж 

педагогічні колективи достойно представили Чернігівську область на Всеукраїнському етапі 

конкурсу. У всеукраїнській газеті «Освіта України» №8 (1180) від 28 січня 2011 року 

надруковано наказ МОН України «Про підсумки проведення конкурсу-захисту на кращу 

модель навчального закладу «Школа майбутнього» серед педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності». До матеріалів, які 

відзначаються теоретичною обґрунтованістю, чіткими методологічними орієнтирами, науково 

вивіреними підходами та адаптованістю до специфічних умов навчального закладу віднесено і 

роботи Чернігівської області. Серед поданих робіт виділено матеріали Чернігівського 

колегіуму №11 Чернігівської міської ради (директор С.В. Рубан). У наказі позитивно 

Виступає Н.Д. Максюта Виступає Л.А. Журавльова  
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відмічено роботу ЧОІППО імені К.Д. Ушинського з питання надання активної допомоги в 

науково-методичному забезпеченні діяльності цих шкіл. 

Важливим напрямом глибокої системної роботи була творча співпраця з авторами і 

керівниками проєктів «Школа життєвого успіху» (автор – Н.Д. Максюта, науковий керівник – 

С.В  Кириленко, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу моніторингу 

освітньої діяльності Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ) і «Прикладна 

інформатика» (науковий керівник – Л.А. Журавльова, кандидат технічних наук, доцент НАУ). 

Відділ передового педагогічного досвіду проводив системно ряд науково-практичних 

семінарів, конференцій, спрямованих на оволодіння методикою роботи за вказаними 

проєктами. Н.О. Ланько була куратором розвитку і реалізації в області інноваційних проєктів 

«Школа життєвого успіху» і «Прикладна інформатика». Перш ніж починати працювати за 

інноваційними проєктами, педагоги працювали на семінарах з авторами, керівниками 

інноваційних проєктів на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського і в загальноосвітніх навчальних 

закладах, на семінарах у м. Києві.   

  

У відділі передового педагогічного досвіду проводилися настановчі семінари, науково-

практичні конференції, майстер-класи, індивідуальні консультації. Завідувачка відділу 

співпрацювала з науковцями, керівниками, партнерами проєктів, виступала на семінарах, 

здійснювала підбір науково-методичної літератури, рецензування матеріалів з досвіду роботи; 

надавала допомогу в підготовці статей до друку; здійснювалося сприяння до участі в 

регіональних та всеукраїнських виставках. За результатами роботи проводилися семінари, 

науково-практичні конференції також на базі шкіл, які були задіяні в проєктах. 

Н.О. Ланько редагувала та упорядкувала до видання два спецвипуски по Чернігівській 

області всеукраїнського журналу «Світ виховання» (№6 (43), 2010; №1 (50), 2012). У 

журналах поміщені матеріали з досвіду роботи освітян Чернігівської області за інноваційними 

освітніми проєктами «Прикладна інформатика» і «Школа життєвого успіху». Серед інших 

матеріалів поміщено науково-методичний аналіз роботи освітян області за названими 

інноваційними проєктами: дві статті Н.О. Ланько. Також описано роботу в спецвипуску 

обласного науково-методичного збірника «Філософія освіти і педагогіка» №21, 2011р. 

Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 

06.12.2007 року видано наказ «Про затвердження обласної програми «Школа майбутнього» на 

2007-2010 роки». Відповідно до наказу ліцей №15 м. Чернігова визначено експериментальним 

навчальним закладом щодо реалізації обласної програми «Школа майбутнього» на 2007-

2010 роки (директор О.І. Жовтопляс, заслужений учитель України).У кожному районі й місті 

складено план заходів з реалізації регіональної інноваційної моделі новітнього навчального 

Н.В. Нікітенко та О.Г. Рудич  на семінарі  
О.І. Кіян (зліва), Н.О. Ланько (справа) на семінарі в 

м. Києві з питань роботи за інноваційним проєктом 

«ШЖУ» 
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закладу «Школа майбутнього» на 2007-

2010 роки. Відділ передового 

педагогічного досвіду проводив активну 

роботу з планування і реалізації обласної 

програми «Школа майбутнього».  

В області в рамках проєкту «Школа 

майбутнього» впроваджувалися 

інноваційні проєкти «Школа життєвого 

успіху» і «Прикладна інформатика». 

ЧОІППО (відділ передового 

педагогічного досвіду), Ріпкинська ЗОШ І-

ІІІ ст. №2 Ріпкинської районної ради 22-

23 квітня 2009 р. провели обласну 

науково-практичну конференцію 

«Використання інновацій у навчально-

виховному процесі в рамках проєкту 

«Школа майбутнього». На конференцію 

були запрошені практичні психологи 

шкіл, директори шкіл, заступники директорів, педагоги, які працювали за проєктом «Школа 

майбутнього», автори інноваційних проєктів, 

науковці із м. Києва. На конференції 

розглядались питання удосконалення 

навчально-виховного процесу в рамках 

регіонального проєкту «Школа 

майбутнього».   

Відкрив конференцію О.А. Гальонка, 

проректор інституту. «Освітні інновації. 

Психолого-педагогічний проект «Школа 

життєвого успіху» в рамках проекту «Школа 

майбутнього» – тема виступу Н.Д. Максюти, 

автора проєкту «Школа життєвого успіху». 

Також на конференції виступили: 

Є.В. Антощук, автор української школи 

ейдетики, О.С. Нечаєва, керівник Центру 

практичної психології, науковий 

співробітник Інституту психології АПН 

України імені Є.С. Костюка, О.А. Гомель, 

головний тренер Центру практичної 

психології. Поділились досвідом роботи з реалізації інноваційного проєкту «Школа 

майбутнього» О.І. Жовтопляс, С.А. Лебедко, Л.В. Тарасюк, О.П. Піун, С.В. Рубан, В.М. Ралко, 

Н.О. Ланько («Формування інноваційної культури педагогів у закладах освіти області») та 

інші педагоги. 

У ході роботи спільно з науковими керівниками інноваційних проєктів було проведено 

ряд науково-практичних семінарів на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського та шкіл області. Це 

Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Ріпкинського району, Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської 

районної ради, Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №27 Чернігівської міської ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ с. №35 Чернігівської міської ради, 

Чернігівський ліцей  №32 Чернігівської міської ради, Остерська гімназія Козелецької районної 

ради, Бобровицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бобровицької районної ради, ліцей №15 м. Чернігова. 

У м. Чернігові 9 листопада 2010 року проведено обласний науково-практичний семінар 

«Використання інновацій у навчально-виховному процесі в рамках проєкту «Школа 

О.А. Гальонка виступає на обласному семінарі за 

інноваційними проєктми «Школа життєвого успіху» і 

«Прикладна інформатика».  

Справа: Н.М. Нікитенко, А.П. Сук, лаборант відділу 

передового педагогічного досвіду, Ланько Н.О. 

В.М. Довбня відкрив обласний науково-практичний 

семінар. Зліва: В.І. Вайло, директор благодійного 

освітнього фонду «Освіта України»; Н.Д. Максюта, 

Л.А. Журавльова, В.М. Довбня, проректор інституту; 

О.М. Рудич, помічник в.о. ректора з загальних питань 

(присутня на відкритті); Н.О. Ланько 



2021 Педагогічні обрії № 2 (116) 
 

72 

майбутнього» за участю наукових керівників інноваційних проєктів «Школа життєвого 

успіху» (Н.Д. Максюта), та «Прикладна інформатика» (Л.А. Журавльова).  

Учасники семінару працювали на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, ліцею №15 

м. Чернігова, Чернігівського колегіуму №11, Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №27, Чернігівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №35. 

Попрацювавши в ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, учасники семінару продовжили 

роботу в освітніх закладах міста, побували на відкритих уроках. 

Керівники інноваційних проєктів побували на батьківських зборах у Чернігівському 

ліцеї №32.  

За матеріалами роботи учасників упровадження названих проєктів в області, за 

високою результативністю показаних напрацювань було випущено спецвипуск 

всеукраїнського журналу «Світ виховання» №6 (43), 2010 рік. (Інновації в освіті. Школа 

майбутнього на Чернігівщині). 

Здійснюючи пропаганду передового педагогічного досвіду, інноваційної діяльності в 

області, Н.О. Ланько 08 грудня 2011 р. виступила на конференції в Національній Академії 

педагогічних наук України. Конференцію проводили Національна Академія педагогічних наук 

України, Інститут обдарованої дитини, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний Центр «Мала Академія наук 

України». За матеріалами виступу надрукована стаття «Експерієнтивне навчання – інновація в 

освіті. Реалізація інноваційного проєкту «Прикладна інформатика» в Чернігівській області» 

(Н.О. Ланько, Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології навчання 

обдарованої молоді», 08-09 грудня 

2011 р., м. Київ, Національна Академія 

педагогічних наук). 

Здійснювалася наочна пропаганда 

передового педагогічного досвіду шляхом 

експонування матеріалів на міжнародних 

педагогічних виставках. У ряду перших 

педагогічних колективів області вийшли 

на рівень виставкової діяльності 

Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ріпкинського 

району (директор С.А. Лебедко), 

Ріпкинський ДНЗ «Веселка» Ріпкинської 

районної ради (завідувачка 

Л.В. Грищенко), Куликівська ЗОШ І-ІІІст. 

Ліцей №15 м. Чернігова. На обласному науково-

практичному семінарі  «Використання інновацій у 

навчально-виховному процесі в рамках проєкту «Школа 

майбутнього» виступає заступник директора ліцею 

А.Г. Харченко. Зліва: Л.А. Журавльова, Н.Д. Максюта, 

Н.О. Ланько, О.І. Жовтопляс 

Керівники інноваційних проєктів на батьківських зборах у Чернігівському ліцеї №32 (директор  Л.В.Тарасюк) 
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Куликівської районної ради (директор О.М. Труш), колегіум №11 м. Чернігова (директор 

С.В. Рубан), Бобровицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бобровицької районної ради (директор 

В.М. Ралко), Бобровицька гімназія Бобровицької районної ради (директор Т.М. Литвин), 

Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради (директор Л.В. Тарасюк),  Остерська 

гімназія Козелецької районної ради (директор А.П  Бондар), Ріпкинська гімназія Ріпкинської 

районної ради (директор Н.М. Корж), Прилуцька гімназія №5 Прилуцької міської ради 

(директор Н.О. Бурлаку), Прилуцький дитячий будинок для дітей-сиріт, батьки яких 

позбавлені батьківських прав (завідувачка ДНЗ С.В. Гусаченко). 

Освітяни змогли достойно представити Чернігівську область на всеукраїнських і 

міжнародних освітніх виставках і отримати відповідно дипломи виставок. Це навіть у той час, 

коли фінансування на дану роботу або не було зовсім, або було мізерним. На міжнародних 

виставках у м. Києві представники Чернігівщини неодноразово брали участь у круглому столі, 

який проводив Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.  

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 19.02.2008 р. №1.4/18-272 в рамках 

Одинадцятої Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» у 

м. Києві Н.О. Ланько взяла участь у засіданні круглого столу «Практика створення освітнього 

середовища на шляху до «Школи майбутнього», де розглядалися питання з упровадження 

інноваційного проєкту «Школа життєвого успіху». 

 

У рамках виставкової діяльності проводили семінари за результатами  роботи в  

проєктах «Школа життєвого успіху» і «Прикладна інформатика», на яких від області 

виступала О. Ланько з аналітичними матеріалами, а потім виступали педагоги: директори 

шкіл, учителі, які працювали за проєктами, С.В. Рубан, Н.Я. Ховрич, О.П. Піун, В. М. Ралко, 

О.А. Драгун, Н.О. Ющенко, А.М. Дебелий.   

За наслідками роботи з реалізації інноваційних проєктів у Чернігівській області до 

програми роботи щорічного Круглого столу «Всесвіт Співпраці», що проводився в межах 

проєкту «Прикладна інформатика» 17-18 лютого 2011 року у м. Києві в рамках Чотирнадцятої 

міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011» було включено 

виступ заввідділу передового педагогічного досвіду ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

Н.О. Ланько з теми «Досвід запровадження проєктів «Прикладна інформатика» і «Школа 

життєвого успіху» в одному навчальному закладі».  Це є свідченням високого рівня 

організації науково-методичної роботи в області з даного напряму. 

О.П Піун, директор Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№27, М.С. Теребун, заступник директора 

Ріпкинської ЗОШ №2; Н.О. Ланько, заввідділу 

ппд,; Н.В. Нікитенко, методист відділу ппд.; 

Г.В.Сачивець., менеджер проєкту ШЖУ 

Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 на виставці 

«Сучасна освіта в Україні», 2010 р. 

О.І. Кіян, к.п.н., старший науковий співробітник 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

МОН України, Н.О. Ланько, І.Д . Кондратюк, 

методист відділу інноваційної діяльності та дослідно-

експериментальної роботи Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України на виставці 

«Сучасна освіта в Україні», 2010 р. 
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Відповідно до плану роботи Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України і 

виставкової компанії «КАРШЕ» з 15 по 17 лютого 

2012 р. відбулася ХV Ювілейна міжнародна 

виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в 

Україні – 2012». У рамках заходів виставки 15-16 

лютого було передбачено проведення круглого 

столу за темою: «Методологічні аспекти 

запровадження курсу інформатики в початковій 

школі». Для участі в роботі Виставки та круглого 

столу було запрошено педагогів, які творчо 

працювали за проєктом «Прикладна 

інформатика» в Чернігівській області й 

Н.О. Ланько, координатора впровадження 

проєкту в області. Н.О. Ланько виступала з теми 

«Підвищення творчої активності, загального 

особистісного розвитку педагогів та учнів у процесі експериментальної діяльності». 

Представлені освітянами матеріали отримали високу оцінку, й учасники круглого столу були 

відзначені Почесними дипломами за особистий творчий внесок в удосконалення змісту 

навчально-виховного процесу. Виставка відбулася в Національному центрі «Український 

дім». 

Гідно був представлений передовий педагогічний досвід освітян Чернігівщини й на 

сторінках видань «Флагмани освіти і науки України», «Україна й українці – цвіт нації, 

гордість країни» (організаторами акції є Міністерство освіти і науки України, Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти України та Український видавничий центр 

«Галактика-С») і в Енциклопедії педагогічної освіти України (Київ, 2010 р.); неодноразово в 

журналі «Вічне слово», де презентувалася творча діяльність освітян Чернігівської області 

(№3, 2011 р.; №4, 2011 р.). 

Завдяки розглянутій роботі, працюючи над створенням авторських творчих майстерень 

учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, Н.О. Ланько вдалося 

сформувати в області авторські творчі майстерні значною мірою на базі досвіду роботи 

дипломантів Міжнародних освітніх виставок, що працювали за проєктами «Прикладна 

інформатика» і «Школа життєвого успіху», переможців Всеукраїнських і обласних конкурсів 

педагогічної майстерності, учасників проєкту «Історія і сучасність. Видатні педагоги 

Чернігівщини»; спільно з методичними працівниками визначити керівників, тематику й 

сформувати склад авторських творчих майстерень. Керівниками авторських творчих 

майстерень стали учасники інноваційних проєктів, дипломанти Міжнародних освітніх 

виставок Н.М. Дорошенко,  учитель Куликівської ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської районної ради, 

О.А. Драгун, практичний психолог Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Ріпкинського району, 

В.М. Ралко, директор Бобровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бобровицької районної ради; 

С.А. Лебедко, директор Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ріпкинського району, С.В. Рубан, 

директор Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради; Н.Я. Ховрич, директор 

Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №35 Чернігівської міської ради, О.М. Іваницька, учитель 

початкових класів Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №35 Чернігівської міської ради, Н.М. Халімон, 

директор Ковчинського НВК Куликівської районної ради, Г. В. Минка, учитель математики 

Прилуцької гімназії №1 імені Георгія Вороного Прилуцької міської ради. Керівниками 

авторських творчих майстерень учителів стали педагоги, досвід яких вивчено та узагальнено 

методистами інституту; переможці обласних конкурсів педагогічної майстерності, лауреати 

обласних педагогічних премій. Для науково-методичного супроводу діяльності творчих 

майстерень було визначено науковців ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидатів 

педагогічних наук В.П.  Антипець, О.А. Гальонку, Л.В. Грамбовську, І.В. Лисенко, кандидата 

О.П. Піун, С.В. Рубан, учасники семінару 

Міжнародної освітньої виставки (2011 р.), на 

якому вони поділилися досвідом роботи за 

проєктом «Школа життєвого успіху», який 

реалізують в освітніх закладах 
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історичних наук М.М. Коропатника, методичних працівників інституту В.В  Бурноса, 

С.П. Глузд, Т.П. Донець, Н.В. Єрмак, Н.О. Ланько, О.М. Мухіну (О.М. Ланько), 

Ю.І. Поцелуйко. Тематику, склад творчих майстерень схвалено вченою радою інституту і 

затверджено наказом ректора інституту. З часом у зв’язку з певними кадровими змінами 

відбулася відповідна заміна і в авторських творчих майстернях. 

О.А. Гальонка і Н.О. Ланько розробили Положення про авторську творчу майстерню 

вчителів при Чернігівському ОІППО імені К.Д. Ушинського із зазначенням організаційно-

правових і фінансових умов діяльності, яке схвалено вченою радою інституту. Інформацію 

про створення авторських творчих майстерень учителів Н.О. Ланько довела до відома 

загальноосвітніх навчальних закладів і до МОНУ. Авторські творчі майстерні успішно 

працювали з питань удосконалення фахової майстерності педагогів, поширення передового 

педагогічного досвіду та інноваційної діяльності в області й стали однією з форм підвищення 

кваліфікації педагогів. 

Передовий педагогічний досвід розглядають як джерело інноваційної діяльності. 

Працівники кабінету вивчали, узагальнювали й презентували передовий педагогічний досвід. 

Н.О. Ланько презентувала досвід колективу Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Ріпкинського 

району «Формування успішного, компетентного випускника загальноосвітнього навчального 

закладу» (директор С.А. Лебедко), який був схвалений науково-методичною радою інституту. 

Н.В. Нікітенко розпочала вивчення передового педагогічного досвіду «Формування здорової 

інтелектуально розвиненої особистості на основі гармонізації навчально-виховного процесу 

через реалізацію програми «Школа сприяння здоров’ю» (З.І. Присяжнюк, директор Ічнянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Ічнянської  районної ради).  

Відділом передового педагогічного досвіду 25 січня 2011 року проведено обласний 

науково-практичний семінар «Основи педагогічної майстерності». На семінарі розглядались 

як теоретичні, так і практичні аспекти окресленої проблеми. Зверталась увага на 

вдосконалення навчально-виховного процесу в області, проведення роботи за інноваційними 

проєктами «Прикладна інформатика» і «Школа життєвого успіху». У всеукраїнському 

науковому журналі «Мандрівець» №2 січень-лютий 2011 року в розділі «Хроніка та 

інформація» поміщено допис Н.О. Ланько «Обласний науково-практичний семінар «Основи 

педагогічної майстерності» (стор. 83-84). 

З метою активізації інноваційних 

процесів в області, поширення передового 

педагогічного досвіду працівників освіти 

Н.О. Ланько виступила на засіданні Вченої 

ради Інституту з теми «Особливості 

управління інноваційною діяльністю 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

системі післядипломної педагогічної освіти» 

(протокол №1 від 26.01.2012 р.).  

За сприяння ректора Інституту 

В.І. Скрипки і проректора О.А. Гальонки 

Н.О. Ланько доклала зусиль до створення 

кабінету «Українська світлиця», який був у 

складі відділу передового педагогічного 

досвіду. До нового кабінету збиралися 

матеріали з історії Чернігівщини, зразки 

передового педагогічного досвіду з реалізації 

освітніх ідей видатних педагогів 

Чернігівщини, вироби майстрів народної 

І.В. Лисенко, проректор ЧОІППО імені 

К.Д. Ушинського, Н.О. Ланько, Н.І. Клокар, доктор 

педагогічних наук, професор. Інформація про 

інноваційну діяльність в ЧОІППО 

імені К.Д. Ушинського, серпень 2012 р. 
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творчості Чернігівщини, архівні матеріали КДБ тощо. Освітянами надавалися спонсорські 

подарунки з історії українського народу й Чернігівщини. У кабінеті було сучасне технічне 

обладнання.  

У певний час методисти відділу передового педагогічного досвіду переводилися на 

роботу в інші відділи – відділ ЗНО, відділ природничо-математичних дисциплін, радником 

в.о. ректора із загальних питань тощо. За керівництва інститутом В.М. Тандури в 2011 році у 

зв’язку з так званою оптимізацією відділ було ліквідовано.  Завідувачку відділу передового 

педагогічного досвіду Н.О. Ланько у квітні 2012 року нагороджено Почесною грамотою 

Чернігівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з 

нагоди ювілею. 
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Пархоменко Л. Ф.,  

декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

2003-2016 рр., відмінник освіти України 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.  

ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Факультет підвищення кваліфікації працівників освіти був створений у 2003 році і діяв 

до 2016 року. 

Післядипломна педагогічна освіта Чернігівщини спрямована на задоволення 

індивідуальних потреб громадян в особистому та професійному зростанні, а також на 

забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та 

культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові обов’язки, 

упроваджувати в практичну діяльність новітні технології, сприяти подальшому соціально-

економічному розвитку суспільства. 

Стратегія діяльності інституту полягала в акумулюванні передового педагогічного 

досвіду та інновацій з метою підвищення якості проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів області. 
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Курси підвищення кваліфікації – основна форма, яка протягом тривалого часу 

забезпечувала взаємодію всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкривала 

слухачам шляхи використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також 

інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної компетенції. 

У 2003-2010 роках суттєво оновлено зміст програм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та тематику випускних творчих робіт, що забезпечує інтеграцію 

інноваційних технологій, методичної та дидактичної підготовки. 

Підвищення кваліфікації було спрямовано на вирішення професійних проблем учителя, 

пов’язаних з освоєнням нових програм і стандартів, основами проєктування і управління 

освітою. 

Інститут тривалий час був і поки ще залишається єдиним осередком організації 

післядипломної педагогічної освіти в регіоні та здійснював її в контексті концептуального та 

технологічного забезпечення інноваційного розвитку освіти в Україні 

Навчальний процес в Інституті здійснюється штатними працівниками, а також 

провідними вченими, науковцями, спеціалістами, учителями-практиками, залученими на 

умовах сумісництва. 

У навчально-тематичних планах курсів підвищення кваліфікації значне місце посідали 

науково-методична і практична підготовка фахівців до реалізації Державної національної 

програми „Освіта”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні 2002-2025 рр., робота за 

новими базисними планами, уведення профільного навчання, реалізація програм, 

затверджених управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Курси знайомили слухачів із 

сучасними досягненнями та результатами наукових досліджень, експериментальної роботи, 

інноваційними процесами в освіті. 

Навчання в інституті велося з відривом і без відриву від виробництва.  

Проводилися наступні види занять та навчальних робіт: лекції, практичні та 

семінарські заняття, лабораторні роботи, ділові ігри, тренінги, виїзні заняття, консультації, 

майстер-класи, творчі майстерні та творчі портрети. Передбачалися різноманітні форми 

початкового, проміжного та вихідного діагностування.  

Особливістю курсів підвищення кваліфікації останніх років є широкомасштабне 

використання мультимедійних презентацій, активних форм взаємодії зі слухачами, кейс-

технології. До всіх навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації включені 

теми „Методика використання комп’ютерних засобів навчання у викладанні шкільних 

предметів. Інтерактивні дошки SMART Board и SCHOOL Board”. 

Особлива увага протягом останніх років під час проведення занять приділялася 

телекомунікаційним технологіям як засобу забезпечення навчального процесу і вирішення 

завдань управління. Мали суттєвий позитивний досвід навчання, підтримки і супроводу з 

питань телекомунікаційних технологій.  

З цією метою розроблена та реалізувалася система курсів та спецкурсів „Сучасні 

інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті” для педагогів, адміністраторів освіти та 

працівників методичних служб. Створено та підтримувалося необхідне середовище, що 

включає технічне, науково-методичне, програмно-технологічне та організаційне забезпечення.  

Очно-дистанційна форма навчання, на розбудову якої інститут спрямував свої зусилля, 

була новою особливою формою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка 

базувалася на застосуванні традиційних форм навчання, передових освітніх технологій, 

навчально-методичного забезпечення, самостійної роботи слухачів. 

Основною метою впровадження очно-дистанційного навчання стало забезпечення 

становлення в області нової системи надання освітніх послуг, що базуються на засобах обміну 

інформацією на відстані, і на базі цієї системи зробити кардинальні кроки до підвищення 

освітнього, професійного і культурного рівня працівників освіти області.  

В області з 2004 року реалізується програма дистанційної підтримки працівників освіти 

Чернігівського регіону. 
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Очно-дистанційне навчання є глобальним явищем освітньої та інформаційної культури, 

гуманістичною та інтегративною формою системи неперервної освіти. Ця форма підвищення 

кваліфікації дає можливість педагогічним працівникам системи освіти оперативно 

оновлювати знання, уміння, навички та раціонально запроваджувати їх у практичну 

діяльність. 

З метою забезпечення реалізації Державної програми „Вчитель” та Програми розвитку 

системи дистанційного навчання та формування інформаційного навчального середовища на 

основі змісту базових навчальних предметів загальноосвітньої школи проведено цикл 

семінарів педагогічних працівників інституту з питань „Основи дидактичного проєктування 

електронних програмно-методичних засобів”. 32 педагогічні працівники Інституту 

засвоювали: 

 Формування та проєктування змісту комп’ютерно-орієнтованих програмно-

педагогічних засобів; 

 Застосування методу особистісно орієнтованого дидактичного програмування 

навчального процесу; 

 Основи формування інформаційного навчального середовища. 

Протягом 2010 – 2014 років інститут упроваджує в педагогічну практику 

здоров’язбережувальні технології, формуючи ставлення педагогів до здоров’я як до ціннісної 

категорії, через оздоровчу діяльність санаторію-профілакторію, який давав можливість 

сумістити підвищення кваліфікації з оздоровленням. За зазначений період навчання з 

оздоровленням пройшли близько двох з половиною тисяч педагогічних працівників. 

Відповідно до вимог програм профільного навчання в середній школі та зовнішнього 

незалежного оцінювання проведено вдосконалення навчальних планів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів. Протягом 2013 року було суттєво оновлено зміст програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, що забезпечило інтеграцію інноваційних технологій, 

методичної та дидактичної підготовки. Курси знайомили слухачів із сучасними досягненнями 

та результатами наукових досліджень, експериментальної роботи, інноваційними процесами в 

освіті. 

Програмою розвитку освіти в Чернігівській області протягом 2010 – 2016 рр. 

передбачено розширення мережі дошкільних навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, 

навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів, забезпечення 

якісного психологічного супроводу процесу навчання та виховання дітей, школярів і 

студентів, розвиток системи професійно-технічної освіти, підвищення якості освітньої 

діяльності позашкільних навчальних закладів. 

Вирішення цих завдань потребувало відповідної підготовки діючих педагогічних 

кадрів, яка здійснювалася через систему післядипломної освіти.  

Науково-педагогічними та методичними працівниками Інституту розроблялися і 

впроваджувалися програми проблемно-тематичних, цільових, короткотермінових, 

пролонгованих, проєктивних курсів для різних категорій педагогічних працівників з метою 

їхньої підготовки до роботи в умовах профільної школи; використання сучасних педагогічних, 

інформаційних і телекомунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній 

практиці; роботи з обдарованими дітьми; роботи з учнями з особливими  освітніми потребами; 

педагогічної та управлінської діяльності в умовах сільської школи, організації та проведення 

інноваційної і дослідно-експериментальної діяльності, упровадження здоров’язбережувальних 

технологій, організації профорієнтаційної та виховної роботи, підготовки педагогічних кадрів 

для позашкільних навчальних закладів різних типів та професійно-технічної освіти тощо.  

В інституті були створені сучасні на той час умови для оперативного навчання 

педагогічних працівників, забезпечення їх готовності працювати в умовах оновлення змісту 

освіти. 
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Роздуми вихователя 

 

Лата В. І.,  

директор дитячого будинку «Центр захисту дітей» Славутицької  міської ради 

Вишгородського району  Київської області 

 

Педагогічне есе 

ТОЧКА ОПОРИ 
 

… Лише тепер я зрозуміла зміст подій, випадковостей, знаків долі… 

Тільки зараз, через багато років, збагнула, що то саме життя готувало мене 

до роботи з дітьми, змушуючи шукати виходи із різноманітних життєвих 

ситуацій. Походи, змагання, пікніки, екскурсійні поїздки, тематичні вечори, конкурси, 

календарні свята, живі та цікаві уроки, невимушені бесіди – ось неповний перелік форм 

виховання і навчання, які використовували мої вчителі. Було весело, легко і важко водночас. 

Бо, крім пізнання світу, кожен мав виконати доручену справу, від якої залежав успіх команди. 

Підвести було не можливо… 

Відбувалася своєрідна репетиція майбутньої професійної діяльності, проба на міцність, 

небайдужість, толерантність, витривалість, любов до дітей.  

Щоб  допомогти знайти правильне рішення, треба мислити так як той, хто його шукає. 

Щоб зрозуміти дитину, треба дивитися на світ її очима. Щоб пояснити її дії та вчинки, треба 

пережити її емоції. 

Відколи пам’ятаю себе, я завжди знала, що буду працювати з дітьми. Це відбувалося на 

рівні підсвідомості. Тому вибір професії був легкий та однозначний. Орієнтиром слугував 

приклад моїх учителів.  

А щоб навчити дітей, і не тільки шкільним наукам, треба самій багато вміти і знати. 

Необхідно постійно рухатися вперед, приймати нове і незвідане. Тому і пропоную дітям 

створювати мікс із мого багаторічного досвіду і їх новітніх здобутків та переживань для того, 

щоб знайти оте єдине правильне рішення, яке дасть їм можливість успішно балансувати на 

межі почуттів, законів, норм, правил загальнолюдської моралі, досягати кар’єрних успіхів та 

бути щасливими. 

– Ми не маємо права споживати щастя, не виробляючи його, – так сказав Б. Шоу. Ці 

слова стали моїм життєвим кредо. 

І коли здається, що ось-ось закінчаться сили і вичерпається запас енергії, тоді я 

звертаюся до слова… Звідкілясь воно береться саме в той час, таке необхідне, таке мудре і 

просте, до якого прислухаються діти. Воно зцілює нас і об’єднує. Тоді ми разом робимо крок 

уперед.  

Хто я? Вихователь? Учитель? Опікун? Законний представник?... Ні, я – точка опори для 

щасливого старту дітей, у яких батьки «вибили землю з-під ніг». 

Тому і шикуються слова рядками, допомагаючи тримати баланс та міцно стояти, коли 

діти роблять поштовх, злітаючи в щасливе майбуття. 
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Лежала при дорозі зернина у траві,  
І снилась тій небозі водиця у ставі.  

«Якби хоч краплю сині, лазурі із небес  
Пролить на зсохлу ниву – з душі би страх пощез.   

Ото б вже забуяла я колосом рясним,  
А, може б, розквітала букетом неземним…  

Я б радість дарувала, лунав би щирий сміх,  
І щастям напувала мандрівників усіх!»   

Так думала зернина, чекаючи води.  
Набігла тут хмарина, линула – не біди.  

Зіп’явсь пагінчик в небо, росте швиденько так,  
І викохавсь, як треба, овва, якийсь будяк!   

Ну що це за халепа? Кому це треба й як?  
Ну хто ж йому зрадіє? Адже ж бо є будяк?!  

Тут бджілка прилетіла, присіла на листку,  
Попоралась уміло, а він їй дав медку.   

І зовсім не колючий, і навіть не страшний.  
Лиш біль в душі пекучий, тому весь час сумний…  

І дивувалась хмара: «Напоєне ж  зерня,  
А звідки ця примара, химера і марня?»   

А звідти, люди добрі, що в землю цю впаде,  
Те й виросте назовні – другого не буде.  

Але й без них не можна, бо бджоли в світі є,  
І квітка, хоч колюча, та мед усе ж дає. 

 

ЛАТА В.І. 
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Поетична сторінка 

Ніна Терещенко,  

вчитель української мови й літератури Седнівського НВК  

 

 

Весна вже тут… 

Вже груша вийшла зустрічать весну,  

Звелась навшпиньки й дивиться з-за тину.  

Їй вже не спиться, їй вже не заснуть. 

Бо з ночі чула пісню журавлину. 

 

Весна ж березам коси розпліта: 

Заплутав вітер взимку сиві віти –  

Волосся довге, як самі літа, 

Його б відхукать, подихом зігріти. 

 

Гаптує сонце неба гобелен, 

Разком проміння радує березу. 

І десь чаклують трави одолень 

Супроти зрад, нещасть і злих морозів. 

 

 

Думки вголос 

Напитись з неба вдосталь висоти,  

Чолом дістати сонця – і не впасти, 

Розправить крила й птахом попливти 

До совісті своєї на причастя. 

 

Калина міцно стисла в кулачках 

Червоних ягід уцілілі ґрона, 

Терпку любов, злеліяну в зірках, 

Нетлінну, вічну й ніжно-безборонну. 

 

І вирватись із сірості буття, 

Щоб як не всі! Не так! Не під копірку! 

Від ризиків яскравіє життя –  

Як міряти, то лиш на власну мірку. 

 

І не боятись шепоту услід: 

«Казкарка, безголова, зовсім дивна!» 

Все буде добре, буде так, як слід: 

Життя ж одне і завжди неповторне! 

 

 

Спогади 

Нам спогадів своїх не перейти: 

Глибінь така, що втопиш в неї душу. 

Хіба пливти? Без весел, а пливти! 

Туди, де літо дітям трусить груші. 
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Солодкий спомин ніжно огорта 

І в серці пророста, мов рута-м’ята … 

Зітха сьогодні в хаті самота, 

А ще учора било в бубни свято. 

 

Здіймають шапки знову явори, 

Лиш півень вже не піє на повітці. 

І мама з татом дивляться згори, 

Дві сиві хмарки: «Ви щасливі, дітки?» 

 

Мережать стежку теплі спориші 

І гріють нам, малим, до смерку. 

У шпарочку маленької душі 

Засіялось добром від сонця зверху. 

 

*** 

Наділи мене, доле, крилами, 

Вбережи від падінь, безнадії, 

Щоб шторми видавались штилями, 

Щоб лиш зрідка мели заметілі. 

 

Наділи мене, доле, вірою 

У людей незрадливих, щирих, 

Сповни серце до них довірою, 

Від підозр вбережи, смутків сірих. 

 

Наділи мене, доле силою 

Жінки ніжної і коханої, 

Називають яку завжди милою, 

А не злюкою, а не карою. 

 

Не шкодуй мені, доле, радості 

Відкривать в собі нові обрії, 

Щоб не сліпнуть буднями ницості, 

Не маліть щоб, не зникнуть обрами. 

 

*** 

Крізь пальці долі струменять роки, 

Із дня на день, з хвилини на хвилину. 

Життя не зупиняється. «Зажди!» -  

Йому не скажеш серед цього плину. 

 

Назбирується кожному своє: 

Кому - рахманне, а кому – полинне. 

Хтось по життю, як по воді пливе, 

А хтось щодня збиваючи коліна. 

 

Для когось доля стеле килими, 

Комусь вінки вготовано тернові. 

Комусь тортури й пекло Колими, 

А іншим же даровано корони.  

 

Що в книзі нам записано життя, 

Ніхто ніколи наперед не знає. 

Та йдем і йдем, ідем в невороття 

Із янголом, що нас оберігає. 
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Весна чи жінка 

Зима ввійшла в жнива по самі плечі, 

Снопи снігів в підталинах лежать, 

Вже висоту вимірює лелечу  

Весняний ранок, крила небом снять. 

 

… Вона не йшла, а начебто летіла, 

В легенькій сукні, очі – синій льон. 

Весна чиясь – спокусниця Даліла, 

Який скорився велетень Самсон. 

 

Не березню щаслива наречена, 

В обіймах вітру, тільки не його. 

Сп’яніла від любові, навіжена, 

Чиясь навічно! Тільки ж би кого? 

 

Як важко жити правильно весною 

Не так, як хочеш лише ти одна. 

Любов же може бути з сивиною, 

Як кава на ніч з присмаком вина? 

 

Снігів останні скошено отави, 

Іде по ній чи жінка, чи весна? 

У серці їй мажоряться октави, 

Бринить весною напнута струна. 

 

 

 

Мої сни 
 

У снів моїх такі ласкаві руки 

І пальці ніжні, трішечки шорсткі. 

Підхоплять ніжно, понесуть на луки, 

Укриють небом втрушеним в зірки. 

 

І сіють казку в тихому політті –  

Хай проростає щастям і добром. 

Тріпоче пісня крильми на колисці, 

Гойдає її вітер із котом. 

 

У снів моїх такий ласкавий голос, 

На мамин схожий ще з дитячих літ. 

У ньому вплетено і сонце, й колос, 

Любов висока і думок політ. 

 

А сни мої так тепло пахнуть домом, 

Спокійно там і затишно завжди. 

Спливає час, немов вервечка диму. 

Не йди, мій сон. Хоч хвилечку зажди! 

 

 

 

 

Теплі спогади 
 

Дощик-шибеник із рогатки 

Бризки бризкає навсібіч, 

Скаче босий по стріхах, грядках, 

У калюжах полоще сміх. 

 

Грім розсердився для годиться, 

Буркнув глухо десь іздаля, 

У траві боячись зроситься, 

Посміхнувся: «Нехай гуля!» 

 

Скачуть крапельки бадьористо 

Перепілочку й гопака, 

А веселка, вдягнувши намисто, 

Підморгнула до хлопчака. 

 

Задивився малий на вроду –  

І це ж треба, спинився, стих… 

Мовчки ніс він веселці воду, 

Загубивши у відрах сміх. 
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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  
(початок у попередньому номері) 

 

 

Основними принципами академічної доброчесності є 

старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за 

власні вчинки і чесне здобуття оцінок тощо. Академічна 

доброчесність базується на довірі, мужності, повазі та 

справедливості. Мужність полягає у вмінні сказати собі “ні”, 

коли є можливість списати чи піти легшим шляхом. Це 

стосується не тільки учнів, а й учителів. 

Отже, порушеннями академічної доброчесності в 

системі загальної середньої освіти вважається списування та необ’єктивне оцінювання, що 

призводить на наступних етапах навчання та життя до плагіату в студентських курсових та 

дипломних роботах, списуванню на іспитах, у дисертаціях. Тому, аби викорінити списування 

взагалі, треба для початку унеможливити його в школах. 

 

Причини списування:  

- Страх отримати низький бал, через який учні бездумно списують, не 

заглиблюючись у скопійовану інформацію і примножуючи помилки, допущені кимось. 

- Лінь, як відомо, – двигун прогресу. І він не зупинився на створенні книг з 

відповідями. З’явились цілі портали, а також різноманітні гаджети для списування (годинник-

шпаргалка, бездротові навушники, ручки зі зникаючим чорнилом). 

- Брак часу та велике інформаційне навантаження. 

 

Шкідливі ефекти списування:  

- обман і крадіжка – видаючи чужу роботу за свою, навіть за згодою джерела, школяр 

обманює вчителя. І якщо він зробив це таємно, він обманює свого товариша; 

- бездумність – учень робить масу безглуздих помилок, адже часто не розуміє, що до 

чого. Але під час відповіді біля дошки стає зрозумілим, що він взагалі не в темі; 

- звичка – найстрашніше, що коли списування проходить непомітно або безкарно, 

учень обов'язково повертається до нього, навіть маючи достатньо часу і можливості виконати 

завдання самостійно. Таким чином, він, нарешті, запускає предмет; 

- зниження самооцінки, уповільнення навчання та унеможливлення розвитку власних 

здібностей і здобуття власних знань. 

 

Батьки відіграють ключову роль у дотриманні дітьми принципів академічної 

доброчесності, адже одна із засадничих концепцій НУШ – педагогіка партнерства. Якщо 

вдома толерують порушення доброчесності: наприклад, купують дитині збірники ГДЗ або ж 

виконують за дітей домашні завдання, то як би школа не старалася – учнів буде важко 

переконати, що вчитися доброчесно – правильно. 
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Наслідки тривалих та системних порушень  

академічної доброчесності: 

 

 знецінення свідоцтв про загальну середню освіту, 

університетських дипломів у країні, невизнання їх за 

кордоном; 

 проблеми працевлаштування випускників 

університетів через недовіру роботодавців до системи вищої 

освіти та закладів вищої освіти; 

 стагнація науки, знецінення наукового потенціалу 

держави;  

 зниження якості медичного обслуговування; 

 гальмування розвитку економіки; 

 втрата країною авторитету у світі. 
 

 

Як учителю боротись зі списуванням 

 

 
 

 

ПРАВИЛА під час написання контрольних робіт: 

 

№1 – кожному індивідуальний варіант; 

№2 – завдання не з посібників; 

№3 – кількість завдань із надлишком; 

№4 – завдання з попередніх тем; 

№5 – кут огляду вчителя – за спиною в учнів; 

№6 – мобільні телефони вилучені (вимкнені); 

№7 – жорстоке покарання шляхом зниження балів. 
 

 

Але головним завданням батьків і вчителів припинити 

списування серед школярів була і залишається психологічна 

мотивація до навчання. Розвиток оригінального мислення, 

пошук нестандартних способів, задоволення від знайденого 

рішення, радість від пізнання нового – все це результат 

самостійної роботи над будь-яким завданням. Якщо батьки 

зможуть пояснити дитині, що процес у цьому випадку 

набагато важливіше відповідного результату, то необхідності 

списувати, швидше за все, не виникне.  
 

підвищувати  

якість і актуальність матеріалу 
навчального курсу 

ймовірність виявлення списування 

формальну  та моральну тяжкість 
покарання 

 ЦІКАВО! Уважається, що 
американці в силу свого 
менталітету ніколи не 
просять і не дозволяють 
списати. Однак це, швидше за 
все, пов’язане не з гордістю або 
великою силою волі, а зі 
страхом відрахування. 
Установка відеокамер, 
металодетекторів і 
спеціального програмного 
забезпечення, яке відстежує 
спроби списування, не рідкість 
на заході.  
 У Франції за шпаргалки 
забороняють здавати 
екзамени протягом 5 років. 
 У Китаї списування на 
випускних екзаменах може 
призвести до кримінальної 

відповідальності.  Під час 
усекитайських вступних 
екзаменів використовують 
безпілотники зі сканерами 
радіочастот. 
 
 
 

«Знищення будь якої 
нації не потребує 
використання атомних бомб 
чи ракет великого радіуса 
дії. Для цього цілком 
достатньо зменшення якості 
освіти і дозволу студентам 
шахраювати під час іспитів. 
Пацієнти вмирають через 
таких лікарів. Будівлі 
руйнуються через таких 
інженерів. Кошти 
марнуються через таких 
економістів та бухгалтерів. 
Справедливість нівелюється 
через таких юристів та 
суддів.  

 
КРАХ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

– ЦЕ КРАХ НАЦІЇ.» 
(напис при вході до  

Стелленбоського університету) 
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