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ДО 80-річчя ЧОІППО імені К.Д. УШИНСЬКОГО 

 

Любов Ольховик, 

завідувач архіву ЧОІППО імені  К.Д. Ушинського 

 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ В ОСОБАХ ЇЇ ОЧІЛЬНИКІВ 
 

Мета статті – дослідження раніше невідомих біографічних фактів про 

керівників Чернігівського обласного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів (зараз – 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського) 

від початку його заснування до сьогодення. 

Методи дослідження добиралися відповідно до поставленої мети. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено й детально проаналізовано на 

основі архівних документів біографічні відомості та діяльність директорів і ректорів 

інституту, який заснований у Чернігові 80 років тому. 

Висновки. Аналізуючи зміст архівних джерел Державного архіву Чернігівської 

області, архіву Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та 

архіву ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, вдалося виявити особові справи, біографічні відомості 

та інформацію про всіх очільників, які керували інститутом протягом усього періоду його 

діяльності. 

Ключові слова: освіта, інститут удосконалення кваліфікації вчителів, очільники 

інституту, підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів. 

 

Чернігівський обласний інститут удосконалення вчителів організований у Чернігові в 

1940 році на базі обласного методичного кабінету на правах вищого навчального закладу. 

Першим його очільником був В. Міляновський (поляк за національністю). Як відомо з 

архівних джерел, до призначення на посаду директора інституту, він працював директором 

середньої школи № 12 міста Чернігова, яка входила до списку найкращих шкіл міста. 

В. Міляновський очолював інститут від 1940 року до червня 1941 року.  

У Державному архіві Чернігівської області зберігається газета «Більшовик» від 

21 березня 1940 року, в якій подається інформація про обласну нараду завідувачів райвно, на 

якій виступив директор Чернігівського інституту вдосконалення вчителів В. Міляновський. У 

своєму виступові він зазначав: «Інститут удосконалення вчителів, який організований у 

Чернігові на базі обласного методичного кабінету, існує на правах вищого учбового закладу. 

Основне завдання його – всебічне удосконалення вчителів області в частині педагогічних і 

спеціальних наук. Інститут проводитиме семінари і педагогічні консультації з питань учбової 

роботи, лекції, конференції, наради, будуть організовані виставки, присвячені обміну кращим 

педагогічним досвідом. Планом роботи інституту вдосконалення вчителів передбачена 

організація річних і короткотермінових курсів. Цією курсовою системою планується охопити 

1300 вчителів області. Крім того, наукові співробітники інституту проводять консультації 

вчителів у райцентрах і селах. Лише в березні проведені такі консультації в 10 районах. 

Чернігівський інститут вдосконалення вчителів знаходиться зараз в стадії організації. 

Основною базою його роботи є науково-методичні кабінети. Приміщення, в якому міститься 

інститут, дає можливість розгорнути цю роботу лише частково. Треба якомога скоріше 

створити потрібні умови для повного розгортання роботи інституту».
1
  

                                                           

 
1
 Газета « Більшовик» – 1940 . – № 66. – 21 березня. – С.3. 
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Шкода, але про подальшу долю В. Міляновського нам нічого не відомо.  

Від 9 вересня 1941 року до 21 вересня 1943 року  Чернігів був окупований 

нацистськими загарбниками. Фашисти перетворили місто в суцільні руїни, постраждали 

навчальні заклади міста, у тому числі й Чернігівський обласний інститут удосконалення 

вчителів (таку назву він тоді мав). 

Інститут удосконалення вчителів відновив свою діяльність 30 вересня 1943 року. Його 

керманичами протягом післявоєнної історії були:  
 

Іван Трофимович Зима (30.09.1943–11.11.1943),  

Надія Гнатівна Бикодер (11.11.1943–19.03.1944),  

Павло Іванович Ігнатенко (19.03.1944–01.03.1946),  

Олексій Іванович Майстренко (01.03.1946–31.09.1949),  

Михайло Григорович Зукін (01.10.1949–12.07.1950),  

Антоніна Григорівна Страшко (12.07.–01.12.1950),  

Таїсія Володимирівна Масютіна (1950),  

Леонід Сергійович Брунько (01.12.1950–15.02.1954),  

Олександр Арсенович Пясецький (16.02.1954– 30.08.1954),  

Володимир Георгійович Малахов (30.08.1954–25.02.1958),  

Антон Пилипович Скалозуб (26.02.1958–30.10.1958),  

Борис Андрійович Корогод (30.10.1958–02.02.1960),  

Олексій Денисович Замошник (08.02.1960– 20.06.1963),  

Михайло Степанович Чуприна (20.06.1963–12.07.1973),  

Григорій Гаврилович Коровай (12.07.1973–21.07.1987). 
 

За період незалежності України інститут очолювали Микола Михайлович Пятко 

(29.04.1988–23.03.1993), Віталій Іванович Скрипка (23.03.1993–05.01.2010), 

Олексій Анатолійович Гальонка (05.01.2010–14.09.2010), Володимир Миколайович Тандура 

(14.09.2010–20.09.2013), Віктор Миколайович Довбня (23.09.2013–25.08.2015).  

Від 26 серпня 2015 року інститут очолює заслужений працівник освіти України, 

кандидат філософських наук, доцент Анатолій Андрійович Заліський. 

Наказом Чернігівського обласного відділу народної освіти від 30 вересня 1943 року 

директором інституту вдосконалення вчителів було призначено Зиму Івана Трофимовича, 

який його очолював до 11 листопада 1943 року. Про його особисте життя інформація в архіві 

відсутня. 

Від 11 листопада 1943 року до 19 березня 1944 року тимчасово виконувала обов’язки 

директора інституту Бикодер Надія Гнатівна, у подальшому – заступник директора інституту з 

навчальної частини, завідувачка кабінетом російської мови та літератури, за сумісництвом 

виконувала обов’язки шкільного інспектора облвно. Бикодер Н. Г., 1897 року народження, 

мала педагогічний стаж 32 роки. Вона працювала в інституті ще до війни, коли директором 

був В.Міляновський. Звільнилася з інституту 23 серпня 1949 року.
2
 Із документів архіву також 

відомо, що Надія Гнатівна Бикодер ще працювала в Понорницькій та Олишівській середніх 

школах учителем російської мови і літератури у 1949-1951 роках. 

Наказом завідувача облвно Гоголя П.Ф. від 19 березня 1944 року № 103 на посаду 

директора інституту вдосконалення вчителів було призначено Ігнатенка Павла Івановича, 

який згодом перейшов працювати до обласного відділу народної освіти. Він народився 

6 листопада 1917 року в селі Предтеченське Іпатовського району Ставропільського краю в 

родині українців. Згодом родина приїхала жити в Чернігів. Закінчив Чернігівську середню 

школу № 1 у 1935 році. У 1940 році закінчив Ніжинський педагогічний інститут, за фахом – 

                                                           

 
2
 Державний архів Чернігівської області (далі буде – ДАЧО) ФР-2334, опис 1, справа 4, аркуш 1. 
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учитель російської мови та літератури. Від 1954 до 1967 року працював завідувачем кабінету 

мови та літератури в інституті вдосконалення вчителів, а ще деякий час викладав у середній 

школі робітничої молоді № 5. Чернігівський інститут удосконалення вчителів очолював до 

1 березня 1946 року.   

Наказом завідувача облвно від 30 серпня 1971 року № 512 Ігнатенко П.І. переведено зі 

школи № 6 до школи робітничої молоді № 7 з 1 вересня 1971 року. Саме в цій школі 

закінчилася його трудова діяльність як педагога.
3
  

До і після Другої світової війни Чернігівський обласний інститут удосконалення 

вчителів знаходився по вулиці Пролетарській, 13 (на жаль, це приміщення не збереглося). Під 

час війни у приміщенні інституту розміщувалася нацистська окупаційна організація «Wi-

Kdo». 

Зі звіту директора інституту Ігнатенко П.І. за 1944 рік відомо, що вартість знищеного 

та пограбованого майна інституту окупантами становила 1002350 карбованців. Були знищені 

та пограбовані бібліотека навчального закладу на 30 тисяч екземплярів книг, обладнання 

кабінетів: фізичного, хімічного, літературного, географічного, історичного, природознавчого, 

математичного, словесності, початкової школи; піаніно, шафи, столи, диван, стільці та інше 

майно. Приміщення інституту потребувало ремонту. Треба було відремонтувати дах, 

налагодити шість голандських печей, побілити приміщення з 13 кімнат, засклити 40 вікон, 

зробити 20 нових рам, встановити 17 електричних точок, провести радіо, придбати 

18 письмових столів для лекцій, методистів, бухгалтера, секретаря, бібліотекаря, 2 столи для 

друкарки та лаборанта, 2 великих столи для засідань, купити 50 стільців, 12 шаф для кабінетів, 

одну для секретаря, 7 шаф для бібліотеки; обгородити приміщення інституту та поставити 

ворота.
4
 

На 1944 рік штатний розпис Чернігівського обласного інституту вдосконалення 

вчителів був таким: директор, завідувачі кабінетами початкових шкіл, фізики та математики, 

мов і літератури, хімії і біології, географії і історії, педагогіки, військової та фізкультурної 

підготовки, завідуючий господарством, бухгалтер, секретар-друкарка, бібліотекар, 

прибиральниця-кур’єр, сторож (він же розпалював печі). Станом на 10.12.1944 року бібліотека 

інституту нараховувала 1122 примірники книг. Згідно з наказом директора Чернігівського 

обласного інституту вдосконалення вчителів Павла Івановича Ігнатенка від 25 листопада 

1945 року № 31 на підставі «Положення про інститут удосконалення вчителів» була утворена 

Рада інституту.
5
  

Наступним директором інституту вдосконалення вчителів став Майстренко Олексій 

Іванович, який до Другої світової війни працював у Чернігівському бактеріологічному 

інституті. Інститут удосконалення вчителів він очолював від 01.03.1946 року до 

31.09.1949 року.
6
  

У річному звіті директора інституту О.І. Майстренка за 1945-1946 навчальний рік 

зазначалося, що інститут удосконалення вчителів має власний будинок із 18 кімнат, що 

заходиться по вулиці Авіації, 30. Від грудня 1944 року навчальному закладу належало лише 4 

кімнати, а інші – займали їдальня  № 16 міського торгу, щіточна майстерня товариства сліпих 

та приватні особи. Разом з інститутом був розміщений обласний дошкільний методичний 

кабінет. Умов для розгортання роботи інституту в такому приміщенні не було, мало того, 

останнє потребувало капітального ремонту. Основною діяльністю інституту було підвищення 

кваліфікації нових працівників, лекції про міжнародний стан країни, консультації з 

                                                           

 
3
 Архів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації ФР-5065. - опис 1- справа 

698. - аркуш 292. 
4 
ДАЧО. – ФР–2334. – опис 1. – справа 1. – аркуші 12,16-17. 

5
 ДАЧО. – ФР–2334. – опис 1. – справа 1. – аркуш 32. 

6 
Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 4. – аркуш 2.
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політичних питань, листування з районними методкабінетами, проведення педагогічних нарад 

та конференцій для вчителів області.
7
 

Завдяки наполегливій праці директора Майстренка О.І. у 1947-1948 навчальному році 

інститут розмістився в 12-ти кімнатах, було проведено капітальний ремонт будівлі, 

збільшився штат інституту. В інституті з’явилися такі кабінети: педагогіки, української мови і 

літератури, російської мови і літератури, історії і географії, математики і фізики, початкових 

класів, біології і хімії, військово-фізичної підготовки, іноземних мов, дошкільного виховання. 

Кожен кабінет мав окрему кімнату. В цілому, інститут був укомплектований 

висококваліфікованими науковими співробітниками, що мали ґрунтовні знання зі своїх 

предметів та методики їх викладання. Великий педагогічний досвід, який мали більшість 

співробітників інституту, допомагав їм засвоїти вимоги та методи керівництва методичною 

роботою в школах області. Більшість співробітників інституту працювали за сумісництвом у 

школах м. Чернігова.
8
 

Після звільнення з інституту Майстренко О.І. 1949-1950 навчальний рік працював на 

посаді директора Чернігівської семирічної школи № 7. Відповідно до наказу завідуючого 

облвно від 31 серпня 1950 року № 166 його було призначено на посаду вчителя семирічної 

школи № 13 м. Чернігова. 

У списку вчителів Чернігівської середньої школи № 13 імені І.Франка (таку назву вона 

тоді мала) станом на 05.09.1957 року зазначено, що Майстренко Олексій Іванович, 1898 року 

народження, українець, учитель природознавства, закінчив Миколаївський інститут народної 

освіти у 1930 році, за спеціальністю біологія, мав педагогічного стажу на той час 25 років, а в 

цій школі працював ще з 1944 року. Тобто, ще коли очолював інститут, Майстренко О.І. 

працював у школі № 13 вчителем природознавства за сумісництвом.
9
 

Від 1 жовтня 1949 року до 12 липня 1950 року інститут удосконалення вчителів 

очолював Михайло Григорович Зукін. Згідно з наказом обласного відділу народної освіти від 

8 березня 1950 року № 76 при Чернігівському обласному інституті удосконалення кваліфікації 

вчителів було створено Раду в кількості 30 чоловік. Очолював її директор інституту 

М.Г. Зукін. До Ради входили: заступники облвно, інспектори шкіл облвно, методисти 

інституту, директори шкіл, учителі та зав. кафедри педагогіки учительського інституту. Раду 

було створено для обговорення питань науково-методичної роботи в школах області, 

висвітлення кращого досвіду вчителів та опрацювання заходів щодо покращення методики 

викладання основ наук. 

Наказом завідуючого облвно від 12 липня 1950 року було звільнено з посади директора 

Зукіна Михайла Григоровича, а на його місце призначено тимчасово Страшко Антоніну 

Григорівну. Вона до 1 грудня 1950 року виконувала обов’язки директора інституту. 

Страшко А.Г. народилася 1899 року в селі Головачі Полтавської області, українка. Закінчила 2 

курси Чернігівського учительського інституту. Працювала довгий час в інституті 

завідувачкою кабінетом початкових шкіл.  

У списку вчителів Чернігівської середньої школи № 3 станом на 01 вересня 1944 року 

зазначено, що Страшко Антоніна Григорівна до окупації Чернігова нацистами працювала 

вчителем в Чернігівській середній школі № 2. Під час окупації міста Чернігова нацистами  

знаходилася в Кемеровській області в евакуації. Від 1 вересня 1944 року працювала 

директором Чернігівської школи № 3. Звільнилася з інституту вдосконалення вчителів 

13 липня 1957 року у зв’язку з виходом на пенсію.   

У 1950 році виконувала обов’язки директора інституту Масютіна Таїсія 

Володимирівна, 1886 року народження. Вона народилася в місті Чернігові. Закінчила 

Чернігівське єпархіальне жіноче училище у 1903 році. Працювала завідувачкою кабінетом 

                                                           

 
7 
ДАЧО. – ФР–2334. – опис 1. – справа 4. – аркуш 1. 

8 
ДАЧО. – ФР –2334. – опис 1-справа 10. - аркуші 1-6. 
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дошкільного виховання від 10.04.1944 року до 25.03.1958 року, звільнилася у зв’язку з 

виходом на пенсію. Т.В. Масютіна пропрацювала в освітній сфері 47 років. Була нагороджена 

нагрудним значком «Відмінник народної освіти» (1945 р.), медаллю «За трудовое отличие» 

(1946 р.), медаллю «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні» (1946р.). 

Від 1 грудня 1950 року до 15 лютого 1954 року директором інституту вдосконалення 

кваліфікації вчителів працював Брунько Леонід Сергійович. Він народився 11 березня 

1913 року в селищі Сватово Ворошиловградської області, українець. Закінчив Харківський 

державний університет у 1936 році, за фахом – викладач хімії.   

Наказом завідувача Чернігівським обласним відділом народної освіти від 17 березня 

1951 року № 95 було створено Раду при Чернігівському обласному інституті вдосконалення 

кваліфікації вчителів. До компетенції Ради входили питання методичної роботи в школах 

області, висвітлення кращого досвіду вчителів, обговорення заходів щодо покращення 

викладання основ наук. До Ради входили 27 осіб. Очолював Раду директор інституту 

Брунько Леонід Сергійович. До складу входили: заступник завідувача облвно 

Родзанівський О.М., інспектори облвно Замошник О.Д., Богдан Г.І., Гаєвий О.Ф., 

зав.кабінетами інституту – Шава О.І., Сироватко В.С., Френкель А.А., Ячний В.І., 

Марченко С.С., Страшко А.Г., Дмитрієва Н.К., Масютіна Т.В., Плоскін В.Б., Судиніна В.О., 

Неізвестний П.В. (зав. Куликівським райпедкабінету), Котеленець І.І. (інспектор Прилуцького 

міськвно), Руденко В.Г. (зав. Чернігівським міськвно), Усенко Є.Г. (директор сш № 1 

м. Ніжина), Львов І.П.(зав. кафедрою педагогіки Чернігівського учительського інституту), 

Проценко М.Ф. (викладач педагогіки Чернігівського учительського інституту), Кузнецова В.І. 

(сектор обкому спілки НСШ), Ландар Н.Ф. (класний керівник Менської середньої школи), 

Зайцев С.У. (учитель фізики сш № 7 м. Ніжина), Годун П.А. (директор Новгород-Сіверського 

пед. училища), Костюк Н.П. (завуч сш № 1 м. Чернігова), Фіргер Л.М. (директор сш № 2 

м. Чернігова).
10

  

У списку вчителів Чернігівської середньої жіночої школи № 10 імені Зої 

Космодем’янської (таку назву мала тоді школа) станом на 5 вересня 1952 року зазначено, що 

Брунько Л.С. працював у цій школі вчителем хімії від 1948 року, мав педагогічний стаж 

15 років. Був нагороджений орденом «Червоного прапора» та медаллю «За трудову 

доблесть».
11

 

Наступним директором інституту був Пясецький Олександр Арсенович. Він народився 

15 травня 1908 року в селі Ковчин Куликівського району Чернігівської області в родині 

селянина, українець. Закінчив Чернігівський інститут соціального виховання у 1931 

(1932) року, біологічний факультет, за фахом – учитель біології. Мав такі нагороди: орден 

«Слави ІІІ ступеню», орден «Червона зірка», медалі: «За відвагу», «За визволення Варшави», 

«За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною». Від 1 вересня 1946 року працював у 

Чернігівській чоловічій школі № 8 учителем географії.  

У списку вчителів Чернігівської середньої жіночої школи № 2 станом на 5 вересня 

1952 року зазначено, що Пясецький Олександр Арсенович працював учителем географії в цій 

школі з вересня 1951 року.
12

 

Інститут удосконалення кваліфікації вчителів він очолював від 16 лютого до 30 серпня 

1954 року, згодом працював в інституті завідувачем кабінетом біології. Помер 16 квітня 

1963 року. 

Від 30 серпня 1954 року до 25 лютого 1958 року на чолі інституту стояв Малахов 

Володимир Георгійович. Він народився 24 липня 1912 року в селі Терпіння Мелітопольського 

                                                           

 
10

 Архів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації ФР-5065.- опис 1-справа 

124.-аркуш 167. 
11

 Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 125, аркуш 275. 
12

 Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 125, аркуш 268-269. 
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району Запорізької області, росіянин. Закінчив Мелітопольський інститут соціального 

виховання в 1933 році, учитель фізики і математики.  

Відповідно до наказу обласного відділу народної освіти від 21 серпня 1951 року № 330 

Малахова В.Г. було призначено на посаду директора семирічної школи № 3 м. Чернігова. А до 

цього часу він працював директором вечірньої школи робітничої молоді. Працював 

заступником директора інституту вдосконалення кваліфікації вчителів. Мав нагороди: орден 

«Червона зірка», медалі: «За перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією».
13

 

У 1954 році структура інституту була такою: директор, заступник директора, завідуючі 

кабінетами (дошкільного виховання, педагогіки,  дитячих будинків, української мови та 

літератури, російської мови та літератури, математики та фізики, позакласної та позашкільної 

роботи, початкових класів, біології та хімії, іноземних мов (французької, англійської, 

німецької), фізичного виховання, історії та географії, трудового навчання), секретар-друкарка, 

бухгалтер, бібліотекар, прибиральниця, сторож.  

У 1956 році в інституті з’явився кабінет учбового кіно та посада монтажниці, а також 

кабінет виробничого навчання. 

У списку вчителів Чернігівської восьмирічної школи № 15 станом на 5 вересня 

1962 року зазначено, що Малахов Володимир Георгійович працював директором цієї школи 

від 25 липня 1962 року, а також викладав фізику, мав педагогічний стаж 29 років. Саме в цій 

школі й закінчив свою кар’єру педагога.
14

  

Від 26 лютого до 30 жовтня 1958 року обов’язки директора інституту вдосконалення 

кваліфікації вчителів виконував Антон Пилипович Скалозуб.  

Наступним очільником інституту вдосконалення кваліфікації вчителів став Корогод 

Борис Андрійович. Він народився 17 листопада 1923 року в селі Савинці Рокитянського 

району Київської області, за національністю українець. Закінчив Чернігівську середню школу 

№ 1 у 1941 році, Ніжинський педагогічний інститут у 1949 році, за фахом – вчитель історії. 

Під час війни був на фронті. Нагороджений медаллю «За оборону Сталінграду».  

Наказом завідувача облвно від 23 серпня 1950 року № 297 його було призначено на 

посаду директора Рудівської середньої школи Яблунівського району Чернігівської області, а 

до цього викладав історію в цій школі. Від 30 жовтня 1958 року до 2 лютого 1960 року був 

директором інституту.   

У списку вчителів Чернігівської середньої школи-інтернату станом на 5 вересня 1962 

року зазначено, що Корогод Борис Андрійович, працював директором, а також одночасно 

викладав історію в цій  школі.
15

  

Від 8 лютого 1960 року до 20 червня 1963 року на чолі інституту вдосконалення 

вчителів стояв Замошник Олексій Денисович. Він народився 13 березня 1905 року в селі 

Заудайка Ічнянського району Чернігівської області, українець. Закінчив Ніжинський 

державний педагогічний інститут у 1946 році, за фахом – учитель української мови та 

літератури. Працював учителем в Чернігівській школі № 1. Нагороджений медаллю «За 

перемогу над Німеччиною».
16

  

До призначення на посаду директора інституту Замошник О.Д. працював старшим 

інспектором обласного відділу народної освіти.  

Постійні зміни керівництва інституту негативно впливали на його діяльність. За 

20 років роботи інституту у його керма побували 14 керівників. Складно оцінити досягнення 

колективу, де постійно відбувалися кадрові зміни. Аналізуючи архівні документи, можна 

зробити такі висновки: по-перше, з моменту створення головним завданням інституту було 

вдосконалення знань учителів за допомогою курсів підвищення кваліфікації; по-друге, велике 

                                                           

 
13 
Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 125, аркуш 213. 

14 
Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 359a, аркуш 33. 

15 
Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 359a, аркуш 1. 

16 
Архів ЧОІППО імені К.Д. Ушинського – ФР–2334. – опис 1-O. – справа 15, аркуші 114, 115. 
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значення мав обмін передовим педагогічним досвідом. Це були складні післявоєнні роки 

відбудови народної освіти. Сталінські репресії по відношенню до освітян також негативно 

впливали на розвиток педагогічної освіти  Чернігівської області. 

20 червня 1963 року директором Чернігівського інституту вдосконалення вчителів було 

призначено Чуприну Михайла Степановича. Він народився 11 листопада 1924 року в селі 

Лебедівка Козелецького району Чернігівської області в родині селянина-середняка. 1931-

1941 роки навчався в семирічній, а потім у середній школі.  Коли розпочалася війна, 

знаходився в партизанському загоні, який діяв на території Чернігівської та Київської 

областей. 1944-1948 та 1951-1956 роки служив у лавах Радянської армії. 1956-1958 роках 

працював на посаді інспектора шкіл облвно, а з 1958 до лютого 1963 року на посаді 

заступника завідуючого облвно. Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут 

імені М.В. Гоголя у 1953 році, за фахом – учитель історії. З 1969 до 1971 року навчався заочно 

в аспірантурі та працював над написанням кандидатської дисертації, яку захистив у травні 

1972 році. У 1973 році перейшов працювати до Чернігівського педагогічного інституту імені 

Т.Г. Шевченка, у якому працював на посадах старшого викладача, доцента, очолював кафедру 

історії СРСР. Помер 2 червня 2000 року в м. Чернігові. 

Михайло Степанович Чуприна очолював Чернігівський обласний інститут 

удосконалення кваліфікації вчителів 10 років. За цей час було зроблено велику роботу по 

зміцненню матеріально-технічної  бази інституту. До нього жоден із директорів інституту не 

мав наукового ступеню. Чуприна М.С., кандидат історичних наук, перший директор 

інституту, який мав науковий ступінь. Він історик, науковець, гарний організатор та педагог. 

Як керівник інституту, він багато приділяв уваги зміцненню педагогічних та керівних кадрів 

шкіл області, обміну передовим досвідом роботи, залученню нових молодих кадрів до роботи 

в інституті.  

Відповідно до рішення виконкому Чернігівської обласної промислової ради депутатів 

трудящих від 4 вересня 1963 року № 365 та наказу Чернігівського обласного промислового 

відділу народної освіти від 14 жовтня 1963 року № 205 Чернігівському обласному інституту 

вдосконалення вчителів було передано безкоштовно приміщення колишньої школи № 6 по 

вулиці Гоголя, № 16, збудоване ще на початку ХХ століття.
17

  

Наступним директором інституту був Коровай Григорій Гаврилович, який його 

очолював від 12 липня 1973 року до 21 липня 1987 року. Він народився 29 серпня 1929 року в 

селі Богданівка Ніжинського району Чернігівської області в родині колгоспників. Під час 

Другої світової війни в 1941-1943 роках проживав на окупованій нацистами території разом зі 

своїми батьками. Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя в 

1956 році, за фахом – учитель української мови і літератури. З 1951 до 1960 року працював 

учителем Богданівської семирічної школи Ніжинського району. 1960-1961 роки – вчителем 

Великодорогинської восьмирічної школи Ніжинського району. 1961-1962 роки вчителем 

Заньківської восьмирічної школи. У 1962-1965 роках був учителем школи в селі Бобрик 

Ніжинського району. В 1965-1966 роках працював інспектором шкіл Ніжинського районного 

відділу освіти.  У 1966-1971 роках працював на посаді завідуючого Ніжинським райвно. 

Наказом облвно від 16 червня 1971 року № 341 Коровая Г.Г. було переведено на посаду 

інспектора облвно з виховної роботи. У серпні 1971 року був призначений інспектором шкіл 

Чернігівського обласного відділу освіти. У вересні 1971 року переведений на посаду 

заступника директора Чернігівського обласного інституту вдосконалення вчителів, 

директором якого в той час працював М.С.Чуприна. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР від 15 липня 1977 року № 135 та 

Чернігівського обласного відділу народної освіти від 5 вересня 1977 року № 538, з метою 

піднесення ролі інституту вдосконалення вчителів як провідного навчально-методичного 
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 Архів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. – ФР-5065. – опис 1-О. – 

справа  403. – аркуш 345. 
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центру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, узагальнення і поширення передового 

педагогічного досвіду було впорядковано його штат та затверджено такий перелік кабінетів 

інституту: курсової перепідготовки і школознавства; початкового навчання; російської мови і 

літератури; української мови і літератури; математики; фізики і астрономії; історії, 

суспільствознавства, основ Радянської держави і права; географії; хімії; біології; іноземних 

мов; трудового політехнічного навчання і профорієнтації; технічних засобів навчання; 

дошкільного виховання; вечірніх (змінних) і заочних шкіл; шкіл-інтернатів, дитячих будинків 

і спецшкіл; фізкультури і початкової військової підготовки; музики; виховної роботи і 

шкільних бібліотек; креслення і образотворчого мистецтва.
18

 

Таким чином, структура інституту вдосконалення вчителів практично не змінювалася. 

Організаційно-методичною ланкою інституту залишався кабінет навчально-методичної 

роботи на чолі з завідуючим та методистами. Навчальний заклад підпорядковувався 

Чернігівському обласному відділу народної освіти. Тому довгий час працівники інституту 

працювали в обласному відділі народної освіти та в інституті за сумісництвом одночасно, 

виконуючи роботу інспекторів, перевіряли стан підготовки та проведення екзаменів у районах 

області.     

На виконання розпорядження Міністерства освіти СРСР № 145-131/14-20 та згідно з 

наказом обласного відділу народної освіти від 27.10.1977 року № 656, з метою подальшого 

удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підготовки їх до вирішення 

комплексу питань, пов’язаних з переходом на кабінетну систему занять, а також використання 

обласним інститутом удосконалення вчителів, як бази з підвищення кваліфікації вчителів, 

керівників шкіл з питань обладнання кабінетів і використання ТЗН у навчально-виховній 

роботі, за ЧОІУВ було закріплено базові школи № 19 і № 20 м. Чернігова.
19

 

Відповідно до наказу Чернігівського обласного відділу народної освіти від 21 липня 

1987 року № 106 директора інституту вдосконалення вчителів Коровая Григорія Гавриловича 

було звільнено з посади і переведено на посаду завідуючого кабінетом вечірніх (змінних) шкіл 

і заочного навчання даного інституту у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.  

З 23 липня 1987 року до 28 квітня 1988 року виконувала обов’язки директора Черненко 

Валентина Григорівна, заступник директора обласного інституту вдосконалення вчителів.
20

 

Останнім директором Чернігівського обласного інституту вдосконалення вчителів 

радянської доби та першим директором часів незалежності України був Пятко Микола 

Михайлович, який очолював інститут від 29 квітня 1988 року до 16 лютого 1993 року. Він 

народився 1 січня 1933 року в місті Ічня Чернігівської області в українській родині. Закінчив 

Ніжинський державний педагогічний інститут 1956 року, за фахом учитель фізики і 

математики. Трудовий шлях розпочав у 1956 році вчителем фізики Савинської середньої 

школи Срібнянського району, потім працював директором цієї ж школи. З 1956 до 1967 року 

працював завідуючим Срібнянським райвно, а потім завідуючим відділом пропаганди і 

агітації Срібнянського райкому компартії України. В 1969-1971 роках навчався у вищій 

партійній школі при ЦК КПУ, а з 1971 року обраний секретарем Срібнянського райкому КПУ, 

1977 року обраний другим секретарем Срібнянського райкому КПУ. З 1978 до 28 квітня 

1988 року працював завідуючим обласним відділом народної освіти. 

У 1989 році в Чернігівському обласному інституті вдосконалення вчителів діяло 

22 навчально-методичних кабінети з усіх навчальних предметів, дошкільного виховання і 

початкового навчання, інтернатних установ, виховної роботи і шкільних бібліотек, 

школознавства та курсової перепідготовки, технічних засобів навчання. Однією з 
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 Архів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. – ФР-5065. – опис 1-О. – 

справа 982. – аркуші 146-150. 
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найважливіших ділянок діяльності закладу з перепідготовки кадрів у цей час було вивчення, 

узагальнення, поширення і впровадження передового педагогічного досвіду.
21

 

За часи незалежності України в інституті відбулися суттєві зміни в структурі та 

діяльності, перед колективом постали нові завдання. З метою подальшого підвищення 

науково-методичного рівня та статусу обласного інституту вдосконалення вчителів наказом 

Управління народної освіти Чернігівського облвиконкому від 20 січня 1992 року № 3 було 

створено при ньому кафедру методики викладання гуманітарних і суспільних дисциплін. 

Завідуючим останньою призначено за сумісництвом (0,5 ставки) заступника директора ОІУВ, 

кандидата педагогічних наук Олексія Анатолійовича Гальонку.
22

  

Відповідно до наказу Управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації 

від 4 вересня 1992 року № 58, було створено кафедру методик викладання предметів 

природничо-математичного циклу. Завідуючим кафедрою призначено кандидата педагогічних 

наук Андрія Андрійовича Давидьона.
23

  

Згідно з наказом Чернігівського облуправління освіти від 23 березня 1993 року № 55, 

Чернігівський обласний інститут удосконалення вчителів було ліквідовано, а на його базі 

створено Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 

працівників освіти (ЧОІПКППО).
24

  

Директором навчального закладу призначено кандидата філософських наук, 

заслуженого працівника освіти України Віталія Івановича Скрипку, який очолював колектив 

майже 17 років, до 5 січня 2010 року.  

Скрипка Віталій Іванович народився 25 березня 1943 року в селі Шиловичі Ічнянського 

району Чернігівської області. У 1967 році закінчив Ніжинський державний педагогічний 

інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю учитель біології і хімії. Працював учителем, 

заступником директора школи, на відповідальних посадах в органах управління Чернігівської 

області. У 1994 році закінчив аспірантуру в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка і здобув учений ступінь кандидата філософських наук. Його науковий 

доробок складає понад 20 наукових праць. Скрипка В.І. нагороджений орденами «Знак 

Пошани» (1973 р.), «Трудового Червоного Прапора» (1981 р.).  

У 1993 році інститут пройшов ліцензування (рішення Міжгалузевої акредитаційної 

комісії від 29 жовтня 1993 року) і з цього часу здійснює навчальну роботу за ІІІ рівнем 

акредитації. 

Було затверджено «Положення про інститут», його структуру та штатний розпис. 

Згідно з «Положенням» інститут працював під керівництвом Міністерства освіти України, 

Управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації у взаємодії з Академією 

педагогічних наук України, науково-дослідними інститутами, університетами, інститутами. 

У зв’язку з атестацією обласного інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

працівників освіти як вищого навчального закладу, який здійснює освітню діяльність за третім 

рівнем акредитації (рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 30 червня 1994 року, 

протокол № 12 та наказ Міністерства освіти України від 13 липня 1994 року № 229), що є 

підставою для забезпечення відповідності посад, наявним у вищих навчальних закладах 

(ректор, проректори), наказом Управління освіти від 7 серпня 1995 року № 154 було введено в 

інституті замість посади директора посаду ректора, замість посад заступники директора – 

проректори.
25

 

За часи керівництва В.І.Скрипки удосконалено структуру інституту, створено нові 

відділи: інформаційних технологій, редакційно-видавничий, передового педагогічного 

                                                           

 
21 
Архів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. – ФР-5065. – опис 1-О. – 

справа 983. – аркуш 65. 
22

 ДАЧО. – ФР–2334. – опис 2. – справа 3634.  – аркуш 3. 
23

 ДАЧО. – ФР–2334. – опис 2. – справа 3635  – аркуш 131. 
24

 ДАЧО. – ФР–2334. – опис 2. – справа 3661.  – аркуш 99. 
25

 ДАЧО. – ФР–2334. – опис 2. – справа 3705. – аркуш 71. 
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досвіду, закладів освіти нового типу, роботи з обдарованою молоддю, атестації закладів 

освіти, моніторингу та незалежного тестування. 

З часу призначення на посаду ректора Скрипка В.І. багато уваги приділяв модернізації 

системи безперервної освіти педагогічних працівників області, створенню науково-

методичних засад рівного доступу до якісної освіти, забезпеченню умов переходу основної 

школи на нову структуру і зміст навчання. Провідними принципами в роботі В.І.Скрипки 

були: науковість, наступність, прогнозування, демократичність та людиноцентризм. 

Таким чином, першим ректором Чернігівського обласного інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки працівників освіти можна вважати Віталія Івановича Скрипку. 

Станом на 23 березня 1993 року Чернігівський обласний інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки працівників освіти мав таку структуру: 

- кафедри: педагогіки і психології; гуманітарних і суспільних дисциплін та методик їх 

викладання; природничо-математичних дисциплін та методик їх викладання; 

- лабораторії: управління освітою і нових педагогічних технологій, психологічних 

досліджень, навчання гуманітарним і суспільним дисциплінам, навчання природничо-

математичним дисциплінам, методик виховної роботи в дошкільних установах та 

загальноосвітніх школах;  

- відділи: організації навчальної роботи, редакційно-видавничий, науково-методична 

бібліотека, бухгалтерія, канцелярія, санаторій-профілакторій та гуртожиток. 

У вересні 1993 року створено факультет перепідготовки з метою задоволення потреб 

освітніх закладів області у висококваліфікованих спеціалістах. Рішенням експертної комісії 

Міністерства освіти в 1993 році інституту було надано право здійснювати перепідготовку на 

базі вищої педагогічної освіти зі спеціальностей: «українська мова й література», «практична 

психологія в системі освіти».
26

 

У 1995 році у зв’язку зі скороченням навчальних годин з російської мови в школах 

області та розширенням курсу зарубіжної літератури, враховуючи той факт, що в сільських 

школах області того часу проводили заняття близько 20% вчителів англійської мови без 

відповідного фахового рівня, інституту було надано право на перепідготовку вчителів зі 

спеціальностей «англійська мова і література» та «зарубіжна література» на базі вищої освіти.  

За 25 років роботи факультет зробив чимало для підготовки та перепідготовки 

педагогічних кадрів у Чернігівському регіоні. Було підготовлено близько 1500 спеціалістів, 

але на превеликий жаль 2018 року факультет припинив своє існування. 

Згідно з наказом Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 

11 вересня 2000 року № 236, для забезпечення належної організації підвищення кваліфікації 

та перепідготовки працівників освіти приміщення і обладнання гуртожитку санаторію-

профілакторію було передано з балансу Управління освіти і науки облдержадміністрації на 

баланс ЧОІПКППО.
27

  

З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної 

середньої освіти, на підставі ст. ст.41 і 42 Закону України «Про загальну середню освіту», 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02 серпня 2001 року № 408 та 

наказом начальника Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 

від 07 серпня 2001 року № 162 Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників освіти було реорганізовано в Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.
28

  

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти планомірно і 

цілеспрямовано працює над науковим і методичним забезпеченням системи післядипломної 
                                                           

 
26

 Любов Ольховик. З історії післядипломної педагогічної освіти Чернігівщини. – Спецвипуск за матеріалами 

міжрегіональної науково-практичної конференції «Історія освіти Чернігівщини: від найдавніших часів до 

сьогодення» // Філософія освіти і педагогіка. – 2017.  – № 38 – С. 4-25. 
27

 ДАЧО. – ФР-5065. – опис 2. – справа 3824. – аркуш  11. 
28

 ДАЧО. – ФР-5065. – опис 2. – справа 3849. – аркуш 7. 
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педагогічної освіти регіону, підвищенням кваліфікації управлінських та педагогічних кадрів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1292-р від 29 жовтня 2009 року 

Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти було присвоєно ім’я 

К.Д. Ушинського, видатного педагога і нашого земляка. 

Після передчасної смерті ректора інституту В. І. Скрипки з 5 січня 2010 року по 

15 вересня 2010 року тимчасово обов’язки ректора виконував проректор з науково-методичної 

роботи, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, нагороджений знаком «Василь 

Сухомлинський» та знаком «Петро Могила» Олексій Анатолійович Гальонка.
29

 

Гальонка Олексій Анатолійович народився 24 березня 1952 року в с. Півці 

Чернігівського району Чернігівської області. 1973 року закінчив філологічний факультет 

Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Працював учителем 

української мови і літератури, з 1976 року – методистом, завідувачем кабінету української 

мови і літератури Чернігівського обласного інституту удосконалення вчителів. У 1988 році 

здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З 1988 року – заступник директора 

обласного інституту удосконалення вчителів, з 2001 року – проректор Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри української мови і 

літератури (зараз це кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання).
30

 

Гальонка О.А. є відповідальний секретар журналу «Педагогічні обрії». За 40 років 

роботи в інституті він пройшов усі сходинки педагогічної майстерності. На його рахунку як 

науковця, понад 90 друкованих праць з педагогіки, методики викладання української мови і 

літератури та три посібника з грифом МОНУ. За його ініціативи та безпосередньої участі 

започатковані й проходять Чернігівські педагогічні зустрічі переможців і лауреатів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» як одна з дієвих форм поширення перспективного 

педагогічного досвіду вчителів словесності.   

Олексій Анатолійович Гальонка і зараз успішно працює в інституті на посаді доцента 

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання. За значний особистий внесок у 

розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну 

педагогічну діяльність та високий професіоналізм Указом Президента України від 4 жовтня 

2015 року № 567 йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
31

 

З 15 вересня 2010 року до 20 вересня 2013 року Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського очолював кандидат історичних 

наук, заслужений працівник освіти України Тандура Володимир Миколайович. Він народився 

25 липня 1951 року в селі Журавка Варвинського району Чернігівської області в родині 

робітників. У 1968 році закінчив Журавську середню школу, 1969-1971 роки служив у лавах 

Радянської Армії. У 1972 році вступив до Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка, факультет міжнародних відносин і міжнародного права, який закінчив 1977 року, 

спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач французької мови. З 1978 до 1981 

року навчався в аспірантурі КДУ. 1985–2010 роки працював у Чернігівському Національному 

педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка асистентом, старшим викладачем, доцентом 

кафедри загальної (всесвітньої) історії. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, 

кандидат історичних наук.  

В.М. Тандура обирався депутатом міської ради (1990-1994 роки), обласної ради (2006-

2010 роки). 2000-2005 роки – директор філіалу Національної фармацевтичної академії при 

ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. 2005-2007 роки працював заступником голови обласної державної 

адміністрації з гуманітарних, соціальних і політично-правових питань. 2007-2010 роки - 

                                                           

 
29

 Енциклопедія педагогічної освіти України. – К, 2010. – С. 238. 
30

 Хто є хто на Чернігівщині. Видатні земляки. Довідково-біографічне видання. Випуск другий. – Київ, 

2004 р. – С. 90. 
31

 Державні нагороди України: кавалери та лауреати. Довідково-енциклопедичне та біографічне видання. – 

том 6. – Українська конфедерація журналістів. – Київ, 2016. – С. 430. 
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проректор з науково-педагогічної роботи, профорієнтаційної роботи та зв’язків із громадкістю 

університету. 

Указом Президента України від 20 січня 2006 року № 37/2006 Тандурі В.М. присвоєно 

почесне звання «Заслужений працівник освіти України». 20 вересня 2013 року він передчасно 

помер і був похований у Чернігові.  

Від 23 вересня 2013 року до 25 серпня 2015 року ЧОІППО імені К.Д.Ушинського 

очолював проректор з науково-педагогічної роботи Довбня Віктор Миколайович, він 

виконував обов’язки ректора. Віктор Миколайович Довбня народився 27 липня 1957 року в 

місті Ічня Чернігівської області. Закінчив Ічнянську загальноосвітню середню школу № 1 у 

1974 році, а у 1980 році історичний факультет Чернігівського державного педагогічного 

інституту імені Т.Г. Шевченка, учитель історії та суспільствознавства. 1980-1982 роки служив 

у лавах Радянської Армії, 1982-1983 роки працював на комсомольській роботі, 1983-1985 роки 

працював організатором позакласної та позашкільної роботи в Чернігівській середній школі 

№ 5, 1986-1990 роки працював на партійній роботі у Деснянському райкомі та Чернігівському 

обкомі КПУ, 1990-2000 роки працював заступником директора з навчально-виховної роботи в 

середніх школах № 14 та № 15. Від 2000 року до 2005 року працював у Чернігівській обласній 

державній адміністрації заступником начальника управління з питань внутрішньої політики.  

З 1 лютого 2005 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи 

ЧОІППО імені К.Д.Ушинського. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на тему: «Проблеми 

людини у філософській антропології Костянтина Ушинського». У 2011 році присвоєно вчене 

звання доцента. У 2013 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь 

доктора філософських наук. В.М. Довбня нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 

України» (2007 р.) та нагрудним знаком «Ушинський К.Д.» (2014 р.). Автор близько 60-ти 

наукових і навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів – історія філософії, 

філософська антропологія, філософія освіти. Під керівництвом В.М.Довбні в інституті 

видається науково-методичний збірник «Філософія освіти і педагогіка».  

Упродовж 2010-2015 років ЧОІППО імені К.Д. Ушинського працював над реалізацією 

державних та регіональних програм в освітній галузі, зокрема: «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, «Молодь України на 

2009-2015 роки», «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, «Протидії торгівлі 

людьми на період до 2015 року», «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» (затверджено Указом Президента від 13 жовтня 2015 року № 580).  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 752 «Про 

створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 29.09.2015 року № 1986 «Про впровадження інформаційної системи 

управління освітою «ІСУО», наказу Управління освіти і науки ЧОДА від 08.10.2015 року 

№ 290 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою в області» реалізовано 

проєкт впровадження інформаційної системи управління освітою в Чернігівській області.
32

 

У 2015 році в інституті було 6 кафедр: філологічних дисциплін та методики їх 

викладання; суспільних дисциплін та методики їх викладання; природничо-математичних 

дисциплін та методики їх викладання; педагогіки, дошкільної та початкової освіти; 

інформатики та інформаційно-комунікативних технологій в освіті; психології. Вони 

здійснювали науково-методичний супровід розвитку інноваційного освітнього середовища в 

регіоні, створювали умови для безперервної освіти педагогічних працівників.  

Відповідно до ліцензії № 552915, серія АВ Міністерства освіти і науки України 

інститут надає освітні послуги близько 5 тисячам слухачів за рік за 50 напрямами підвищення 

кваліфікації. За 2011-2015 роки підвищили кваліфікацію 24394 педагогічних працівників 

Чернігівської області. 
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Підвищення кваліфікації спрямовано на вирішення професійних проблем учителя, 

пов’язаних із освоєнням нових програм і стандартів, основами проектування й управління 

освітою. Головною спрямованістю процесу підвищення кваліфікації є покращення виконання 

педагогом у практичній діяльності професійних функцій. Було проведено різнопланові курси 

підвищення кваліфікації за такими формами навчання: очна (денна), очно-заочна, очно-

дистанційна, накопичувальна, тренінги. 

Від 26 серпня 2015 року Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського очолює Анатолій Андрійович Заліський. Він народився 

6 жовтня 1955 року в селі Слабин Чернігівського району Чернігівської області. В 1968 році 

родина переїхала до міста Чернігова. У 1972 році закінчив Чернігівську середню школу № 1. 

Після закінчення школи вступив до Чернігівського державного педагогічного інституту 

імені Т.Г.Шевченка на факультет загально-технічних дисциплін, який закінчив у 1978 році за 

спеціальністю загально-технічні дисципліни і фізика, вчитель трудового навчання і фізики. 

1978-1983 роки працював викладачем у Слабинському міжшкільному навчально-виробничому 

комбінаті, 1983-1984 роки – директором Слабинської середньої школи, 1984-1990 роки - 

заступником директора з навчально-виробничої роботи СПТУ №15. Наказом обласного 

відділу народної освіти від 08.01.1990 року Анатолія Андрійовича Заліського було призначено 

директором середнього професійно-технічного училища № 15 міста Чернігова (яке згодом 

реорганізовано у Вище професійне училище №15). Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 31.10 2003 року № 1304-К та наказом Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 03.11.2003 року № 118-К Заліського А.А. було 

переведено до Чернігівської обласної державної адміністрації на посаду начальника 

управління внутрішньої політики.  

Розпорядженням Чернігівської облдержадміністрації від 14.07.2004 року № 210-К був 

призначений на посаду начальника Управління освіти і науки ЧОДА, на якій пропрацював 

11 років. У 2006 році отримав диплом магістра державної служби в Чернігівському 

державному технологічному університеті. Рішенням спеціалізованої вченої ради 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова від 14 жовтня 2009 року 

Заліському Анатолію Андрійовичу присуджено науковий ступінь кандидата філософських 

наук. За багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України», нагороджений нагрудним знаком «А.С. Макаренко» (2005 р.). Обирався депутатом 

Чернігівської обласної ради 2-х скликань. 2005-2015 роки – голова обласної комісії з питань 

освіти, науки, культури та інформаційної сфери. 

Завдяки організаторському таланту ректора А.А.Заліського та наполегливій праці 

колективу, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського досяг значних успіхів у своїй діяльності. Заслуга в цьому безперечно і 

керівника інституту. За останні 5 років зміцнилася матеріально-технічна база інституту. 

Створені сучасні кабінети для реалізації концепції НУШ. ЧОІППО імені К.Д.Ушинського 

сьогодні є потужним центром, що здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та впровадження сучасних форм підготовки кадрів Чернігівського регіону.  

Тільки у 2016-2019 роках 19419 педагогічних працівників області отримали свідоцтва 

та сертифікати про проходження передатестаційних та тематичних курсів підвищення 

кваліфікації на базі інституту.   

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського – обласний комунальний заклад, що виконує функції регіонального 

навчального, науково-методичного, інформаційного та координаційного центру 

безперервного підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників освіти. 

Поряд з організацією передатестаційних курсів проводяться проблемні, цільові та інтегровані, 

які ґрунтуються на системі інноваційної діяльності, дослідженні потреб педагогів, 

систематизації нової педагогічної інформації. Для ознайомлення слухачів курсів з інноваціями 
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в роботі та досвідом педагогів області організовується педагогічна практика в закладах освіти. 

В інституті створені всі умови для забезпечення функціонування системи підвищення 

кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.  

Одним із пріоритетів органів державної влади є забезпечення прав і можливостей дітей 

з особливими освітніми потребами для здобуття освіти на всіх рівнях з урахуванням 

індивідуальних потреб, здібностей та інтересів. Зокрема , особливої уваги набуває питання 

організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, їх 

соціалізація та інтеграція в суспільство. Важливими кроками на державному рівні стало 

прийняття Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». На 

виконання цієї Постанови в Чернігівській області відбулася реорганізація системи психолого-

медико-педагогічних консультацій. У 2017-2019 роках в області було утворено 

12 інклюзивно-ресурсних центрів.
33

  

Важливий вплив на діяльність закладів освіти області мають інформаційні технології. 

Інститут працює над опануванням методикою проєктування, розробки та впровадження 

власних інноваційних проєктів, спілкування з однодумцями та обмін досвідом, ознайомлення 

освітян з сучасними освітніми трендами, методами навчання та саморозвитку.  

За підтримки Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» 

ЧОІППО імені К.Д.Ушинського провів 8 грудня 2017 року Всеукраїнський освітній захід mini-

EdCamp Chernigiv. У ньому взяли участь 100 освітян України з понад 10 областей. Основна 

особливість даного заходу полягала в наступному: від учнівства до професури; від теорії до 

практики; від загального до конкретного.  

У червні 2017 року на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського відбулася міжнародна 

науково-практична конференція «Перші Ушинські читання: українська освіта і культура в 

історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства». У роботі 

конференції взяли участь освітяни з усіх районів Чернігівщини, а також педагоги Київщини, 

Івано-Франківщини, Буковини, Харківщини, Хмельниччини, Німеччини, Росії. Загалом взяло 

участь більше 100 представників. 

16-17 листопада 2017 року була проведена Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Українська мова як чинник національної державності», присвячена Дню 

української писемності та мови за участю учителів і науковців з областей України. 

Важливу роль у роботі інституту займає видавнича діяльність. Видавнича діяльність – 

це місце «оприлюднення», «популяризації» освітянських надбань та місце самої освітньої 

творчості, місце інтелектуального пошуку і здобуття нових теоретичних результатів. 

Професійний розвиток педагогів та збагачення публічного простору освітніх ідей знайшли 

своє відображення в науково-методичному журналі «Педагогічні обрії», збірниках «Філософія 

освіти і педагогіка», «Українська мова і література в школі», які видаються відділом 

інформаційної та видавничої діяльності інституту. 

Створення умов для становлення та розвитку Нової української школи, здобуття 

якісної освіти забезпечується через реалізацію державних та регіональних програм в освітній 

галузі області. Інститут здійснює науково-методичне забезпечення реалізації державних 

програм: «Національна стратегія у сфері прав людини на період до 2020 року»; 

«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»; «Національна програма 

правової освіти населення»; «Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ 

інфекції / СНІДу на 2014-2018 роки»; «Цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми 

на період до 2020 року»; «Національна стратегія реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки»
34
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Проскура С.А., 

провідний бібліотекар ЧОІППО імені  К.Д. Ушинського 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА БІБЛІОТЕКА: 

ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Бібліотека має бути подібною до розкритих обіймів 

Роджер Розенблат 

 

Бібліотекар мусить любити читача і  тонко 

відчувати поруч із собою людину  з її радощами і тривогами 

Василь Сухомлинський 

 

Науково-методична бібліотека інституту має свою 

історію та свої традиції. Була заснована у 1940 році, коли створився Чернігівський обласний 

інститут удосконалення вчителів. Пройшла книгозбірня історичний шлях від однокімнатного 

приміщення до просторих апартаментів. Вона забезпечувала і забезпечує бібліотечно-

інформаційний супровід наукової діяльності та освітнього процесу шляхом оперативного, 

якісного та систематичного обслуговування педагогічних, науково-педагогічних кадрів, 

слухачів курсів, студентів, бібліотекарів, учителів. Згадаємо далеке минуле бібліотеки… 

До і після Другої світової війни Чернігівський обласний інститут удосконалення 

вчителів знаходився по вулиці Пролетарській, 13 (на жаль, це приміщення не збереглося). Під 

час війни в приміщенні інституту знаходилася нацистська окупаційна організація «Wi-Kdo». 

Вартість знищеного та пограбованого майна інституту окупантами становила 

1 002 350 карбованців. Постраждала і бібліотека: було знищено 30 тисяч примірників. Станом 

на 10.12.1944 року бібліотека інституту нараховувала 1 122 книги. Відповідно до штатного 

розпису була посада бібліотекаря. 

У звіті директора інституту Олексія Івановича Майстренка за 1945-1946 навчальний рік 

зазначається, що загальний фонд бібліотеки нараховує 3393 примірники книг. Фонд 

розподілявся за такими  відділами, а саме: 

- соціально-економічний – 385 примірників;  

- мовно-літературний – 444 примірника; 

- природознавчий – 488 примірників; 

- фізико-математичний – 290 примірників; 

- художньої літератури – 900 примірників; 

- історико-географічний – 694 примірника; 

- інша література – 192 примірника. 

Бібліотека розміщувалася в одній 

маленькій кімнаті, в якій були: 4 шафи, 1 стіл, 

3 стільця, 1 етажерка. У бібліотеці систематично 

організовувались книжкові виставки до 

різноманітних свят і ювілейних дат. За 

літературою звертались вчителі області та 

м. Чернігова. В приміщенні інституту була виділена кімната, в якій освітяни могли 

опрацьовувати літературу. Фонд книгозбірні був недостатньо укомплектований педагогічною 

літературою і потребував оновлення та поповнення. 

Цікаві факти про роботу бібліотеки знаходимо в акті перевірки роботи Чернігівського 

обласного інституту вдосконалення вчителів від 16 листопада 1946 року. Книжковий фонд 

нараховував 3527 примірників, з них: 

- політичної літератури – 409 примірників;  
- художньої літератури – 924 примірники;  
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- мовознавчої – 468 примірників; 

- математичної – 290 примірників; 

- історичної – 318 примірників; 

- географічної – 423 примірники; 

- природознавчої – 479 примірників; 

- технічної та агротехнічної – 216 примірників.   

У цей період бібліотека ще не мала каталогу, книжки  були записані в інвентарну 

книгу. Загальна кількість читачів за рік – 500 осіб. Користувалися літературою переважно 

вчителі м. Чернігова та інспектори обласного, районних і міських відділів народної освіти. 

Бібліотека працювала щоденно з 9 до 17 години без перерви. Книги видавалися читачам лише 

на 10 днів. Рідкісними книгами користувалися лише в присутності бібліотекаря. Бібліотекар 

списував деякі статті з журналів та надсилав їх у райони. Пересувні виставки не 

організовувались. 

У післявоєнні роки і до 1963 року інститут розміщувався по вул. Авіації, 30. До 

16.09.1944 року бібліотекою керувала Решотько М.Д., яка згодом поїхала вчитися до 

Київського політехнічного інституту, а на її місце була призначена Нагорна Ольга Іванівна. З 

липня 1945 року бібліотеку очолила Єрмакова Софія Едуардівна, яка працювала в період 

декретної відпустки Нагорної О.І. У 1946 р. завбібліотекою була Черкасова Тетяна 

Костянтинівна, а після неї працювала Шедловська Таїсія Митрофанівна.  

Загальний бібліотечний фонд станом на 01.08.1948 року складав – 6460 книг, брошур і 

журналів та поділявся на такі відділи: 

- соціально-політичний – 985 примірників.; 

- літературознавство, мовознавство – 844 примірники; 

- природознавство – 655 примірників; 

- фізико-математичний – 390 примірників; 

- історичний та географічний – 694 примірники; 

- художня література – 2100 примірників; 

- різна література – 792 примірники. 

Загальна кількість читачів за рік – 550 осіб. Літературою користувалися, як у 

бібліотеці, так і на абонементі. Організовуються пересувні книжкові виставки. Поступово 

бібліотека зміцнює свою матеріально-технічну базу. Відповідно до звіту про роботу інституту 

станом на 20.07.1949 р. основний фонд складав – 4000 книг, брошурний – 3750, а загалом 

зберігалось – 7750 примірників. Загальна кількість читачів за рік – 650 осіб. На 1949 рік були 

передплачені всі необхідні для вчителів методичні журнали та газети. Бібліотека 

систематично розкривала  зміст книжкового фонду тематичними виставками, обслуговувала 

читачів на абонементі та в читальній залі. 

Цікавим є той факт, що у 1957 році, коли директором інституту був Володимир 

Георгійович Малахов і за бібліотеку відповідав лише один бібліотекар, його оклад складав 615 

карбованців. Було передбачено фінансування на передплату журналів та газет. До 1963 року у 

штатному розписі був лише один бібліотекар. 

У 1963 році інститут отримав приміщення по вул. Гоголя, 16. Саме там до 2000 року і 

знаходилася бібліотека (займала 2 кімнати), яка поступово перетворилася на науково-

методичну. З 1963 р. по 1973 р. значно зміцнилася матеріально-технічна база книгозбірні, яку 

очолювала Мурашко В.Є. У 1993 році керманичем бібліотеки стала Людмила Борисівна 

Кашпур, яка закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія». Вперше в історії бібліотеки очільником став фахівець з 

бібліотечної справи. У 1994 році поповнила колектив книгозбірні Валентина Іванівна 

Гладченко, бібліограф, яка мала вищу бібліотечну освіту, а на наступний рік прийшла 

працювати Лідія Петрівна Бурцева. Цей маленький колектив провів велику роботу. Вся 

література була переписана в нові інвентарні книги, які пройшли технічну обробку, створена 

система каталогів та картотек, розпочата робота над створенням електронної бази даних 
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алфавітного та систематичного каталогів за допомогою бібліотечної програми «ІРБІС». З 

часом Лідія Петрівна стала методистом з бібліотечної роботи, а Віра Олександрівна Сокол 

поповнила дружний колектив книгозбірні. 

Згадаємо, що у 2000 році інститут отримав корпус по вул. Слобідська, 83, де бібліотека 

займала і займає зараз три просторих кімнати (читальна зала, сховище, абонемент). Саме за 

час роботи Людмили Борисівни Кашпур бібліотека оновила та поповнила свій фонд, який на 

01.01.2000 р. складав 37 859 примірників книг, брошур, журналів і газет. Уся література 

розподілялась за відділами так: 

- суспільно-політична – 5144 примірники; 

- природничо-математична та медична – 

4623 примірники; 

- технічна, сільськогосподарська – 1238 

примірників; 

- з методики викладання педагогічних 

дисциплін за фахом – 11589 примірників; 

- з мистецтва та спорту – 1527 примірників; 

- з мовознавства, фольклору, 

літературознавства – 5115 примірників; 

- художня література – 7398 примірників; 

- з психології – 1225 примірників. 

Як бачимо, фонд бібліотеки був 

добре укомплектований і різноманітний, а 

методична та педагогічна література представлена найбільшим відсотком. 

І сьогодні бібліотека забезпечує інформаційні потреби вчителів, які вчаться за 

програмою підвищення кваліфікації, методистів, науково-педагогічних працівників інституту, 

вчителів м. Чернігова. Колектив науково-методичної бібліотеки молодий, завзятий, 

ініціативний, у такому складі: Світлана Анатоліївна Проскура, Наталія Володимирівна 

Шутюк, Олена Сергіївна Іванова. Традиції та розпочату попередниками роботу продовжено й 

вдосконалено. Про це говорять цифри зі звіту за 2019 рік. Загальний фонд книгозбірні 

становить на 31.12.2019 року – 56144 примірники книг, брошур, журналів та газет. Для 

поліпшення інформаційного обслуговування вчителів області, які вчаться за програмою 

підвищення кваліфікації, з метою якісної організації їхньої освітньої та самоосвітньої 

діяльності, за 2019 рік було проведено 35  оглядів фахової літератури для вчителів 

математики, фізики, інформатики, біології, хімії, географії, англійської мови, трудового 

навчання, вихователів груп продовженого дня, методистів позашкільних закладів  та ін.  

Тематика оглядів була найрізноманітніша, зокрема: «Метод проектів як запорука 

формування предметних компетентностей». 

Одним із важливих напрямів інформаційної діяльності бібліотеки є підготовка 

рекомендаційних бібліографічних списків літератури. За звітний період  їх було складено 12 : 

 за профілем діяльності інституту (7 списків), зокрема: «Гра – продуктивний шлях 

формування математичної компетентності»; 

 до ювілейних дат видатних діячів України в галузі педагогічної освіти, науки, 

літератури, культури та державних свят (5 списків), зокрема: «Великий 

Сонцепоклонник» (до 155-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського). 

Змістовному розкриттю книжкового фонду сприяли різнопланові книжково-

ілюстративні виставки (віртуальні, міні, традиційні, фахові, розширені), що охоплювали всі 

напрями освітнього процесу та висвітлювали визначні дати і події у педагогічному, 

культурному та громадсько-політичному житті країни.  
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Упродовж звітного періоду працівники 

бібліотеки оформили 58 виставок, а саме : 

- тематичних книжково-ілюстративних – 28, 

зокрема: «Тарас Шевченко на перехрестях життя та 

творчості»; 

- фахових (з методики викладання навчальних 

дисциплін ) – 30, зокрема: «Урок літератури: 

творчість як активізація пізнавальної діяльності 

учнів». 

Важливою складовою діяльності бібліотеки є 

інформаційно-бібліографічний супровід 

загальноінститутських заходів. За звітний період працівниками книгозбірні було 

інформаційно підтримано 10 заходів (міжрегіональних і науково-практичних конференцій, 

обласних семінарів, круглих столів) з розширеними виставками та виступами-оглядами 

представленої літератури, а саме: «Українська мова як чинник національної державності» 

(віртуальна виставка-журнал «Ну щоб, здавалося, слова…»). 

У поточному році для задоволення  інформаційних потреб читачів, а саме слухачів на 

курсах підвищення кваліфікації, вчителів, працівників інституту бібліотека передплатила 

108 назв періодичних, здебільшого освітянських, видань.  

За останні п’ять років, завдяки ректорові інституту, Анатолію Андрійовичу Заліському, 

бібліотека була укомплектована комп’ютерами, ксероксом, принтером. Були придбані нові 

меблі для бібліотеки. Виділяється фінансування на придбання наукової, методичної, 

художньої літератури. З кожним роком зміцнюється матеріально-технічна база книгозбірні. 

Бібліотека стає привабливішою та комфортною для читачів. 

Працівники книгозбірні і надалі будуть докладати своїх зусиль для ефективного та 

оперативного задоволення інформаційних потреб читачів. Планується запровадити в роботу 

електронний каталог книг, продовжувати створювати електронну базу даних рекомендаційних 

бібліографічних списків літератури, накопичувати матеріали електронної бібліотеки «ШБІЦ-

інфо», оновити матеріал на веб-сторінці сайту інституту. 

Удосконалення та модернізація інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності 

науково-методичної бібліотеки, надання читачам можливості доступу до мережі Інтернет 

залишається і надалі  нашим першочерговим завданням. 

Отже, науково-методична бібліотека інституту знаходиться в процесі постійного 

розвитку, технічного удосконалення бібліотечних процесів на шляху до перетворення в 

сучасний інноваційно-інформаційний центр. 
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Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» 

 

Бойко Л.М., 

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів) ЧОІППО імені  К.Д. Ушинського 

 

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО ТУРУ  
 

Двадцять п’ятий рік поспіль проводиться Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року», мета якого – підвищити престижність професії вчителя в 

суспільстві, виявити творчі компетентні особистості в умовах розбудови 

Нової української школи.  

Конкурс «Учитель року» – один із засобів привернути увагу громадськості до 

педагогічної професії та проблем сьогодення. Його проведення – цілеспрямований пошук 

сучасних творчих здобутків освітньої галузі. У ньому беруть участь не просто чудові 

педагоги, а творчі й креативні особистості, чий досвід і сподвижницька праця дають 

можливість з оптимізмом дивитися в майбутнє нашої держави. 

На виконання наказу МОН України від 10.06.2019 № 798 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» конкурс проходив у номінаціях: 

«Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», 

«Хімія». 

У листопаді 2019 року відбувся перший (зональний) тур конкурсу, у якому взяло 

участь 250 осіб.  

Другий тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» проводився у два етапи: 

відбірковий та фінальний. 

У відбірковому етапі взяли участь 50 педагогічних працівників у номінаціях 

«Зарубіжна література» – 10, «Історія» – 12, «Образотворче мистецтво» – 3, «Початкова 

освіта» – 17,  «Хімія» – 8. 

Учасники конкурсу змагалися в таких конкурсних випробуваннях: «Тестування», 

«Практична робота», «Методичний практикум» – у номінаціях «Зарубіжна література» та 

«Образотворче мистецтво»; «Тестування», «Практична робота», Методичний експромт» – у 

номінаціях «Історія» та «Початкова освіта»; «Контрольна робота», «Практична робота», 

«Методичний практикум» – у номінації «Хімія». 

У фінальному етапі конкурсу взяли участь 23 педагоги: з них кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» мають 10 учасників, «спеціаліст першої категорії» – 8, 

«спеціаліст другої категорії» – 4, «спеціаліст» – 1. Педагогічне звання «учитель-методист» має 

1 учасник, «старший учитель» – 3. 

На фінальному етапі конкурсу проведені конкурсні випробування «Проєкт» у 

номінаціях «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво»; «Майстер-клас» − у номінації 

«Зарубіжна література»; «Методичний практикум» − у номінації «Історія»; «Хімічний 

експеримент» − у номінації «Хімія». Конкурсне випробування «Урок» проводилося  для 

учасників усіх номінацій.  

На підставі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних учасниками 

під час конкурсних випробувань фінального етапу другого туру конкурсу, та відповідно до 

рішення журі переможцями стали: 

- Борова Людмила, вчитель зарубіжної літератури Чернігівського колегіуму № 11 

Чернігівської міської ради Чернігівської області, 
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- Лузан Юлія, вчитель історії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 24 Чернігівської міської ради Чернігівської області, 

- Герасименко Олеся, вчитель початкових класів Прилуцької гімназії № 5 

імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області, 

- Алісеєнко Андрій, вчитель хімії Чернігівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області, 

- Федотов Андрій, вчитель образотворчого мистецтва Березнянського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 

області. 

Відповідно до наказу МОН України від 19.02.2020 №240 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» (зі змінами) третій тур конкурсу буде 

проведено у вересні 2020 року.  

 

 

 
БОРОВА 

Людмила Миколаївна, 

учитель зарубіжної літератури 

Чернігівського колегіуму № 11 

Чернігівської міської ради 

 

Педагогічне кредо 

 «Мій головний орієнтир – учень. Не до книги, а до нього з 

книгою іду, увірувавши, що не існує таких проблем, які б не 

змогла вирішити література» 

 

У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, 

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

і справах своїх учнів. Саме таким учителем є Борова Людмила Миколаївна, яка справді 

закохана у свою професію, бути вчителем – це її покликання. Успіх педагогічного таланту 

полягає в постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя й учня, у вмінні 

«запалити» в учнів бажання читати та аналізувати твори художньої літератури. 

Людмила Миколаївна має високий рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, 

досконало володіє методикою проведення уроків зарубіжної літератури.  

Проблема організації читацької діяльності учнів і виховання особистості у процесі 

роботи над аналізом тексту художнього твору – це один із головних напрямів діяльності 

Борової Л.М. 

Головне завдання  сучасного вчителя літератури – підготувати критично мислячого, 

думаючого й аналізуючого читача. З цією метою вчитель використовує на уроках літератури 

сучасні інтерактивні технології, методи та прийоми, які дозволяють залучати дітей до процесу 

читання й аналізу книги, дають змогу зробити процес навчання цікавим і творчим. 

Особливе місце вчитель приділяє домашньому завданню, коли учень залишається з 

книгою сам на сам, коли він може подумати, оцінити чи переосмислити прочитане. Система 

випереджальних домашніх завдань допомагає організувати, управляти, контролювати 

читацьку діяльність учнів. 

Значне місце в системі класних завдань Борова Л.М. відводить не лише індивідуальним, 

колективним (груповим) формам роботи, а й творчим завданням, які допомагають підготувати 

учнів до творчих конкурсів, наприклад, написання есе на запропоновану тему. 

Під час аналізу художнього тексту вчитель використовує метод візуалізації, 

використовуючи мнемосхеми, коли за допомогою ключових слів, малюнків, фотографій, 
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знаків передається головна думка твору. Такий метод дає змогу учням розвивати вміння 

самостійно отримувати знання, творчо їх використовувати, мати власне бачення проблеми. 

«Сьогоднішньому школяру мало сказати: прочитай книгу. Десятки серіалів по 

телебаченню, потік відеопродукції перекривають дорогу до книг, тому і потрібно будувати 

урок так, щоб викликати це бажання прочитати!», - в цьому вбачає своє завдання Борова Л.М., 

як вчитель літератури.  

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

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

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

 

 

 
 

ЛУЗАН 

Юлія Вікторівна, 

учитель історії 

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 

Чернігівської міської ради 

 

Педагогічне кредо 

«Навчання без міркування – марна праця…» 
 

«На щастя, учитель історії повільно, але впевнено, перестає 

бути просто «ретранслятором» певної інформації, він навчає 

мислити в найширшому розумінні цього слова…», - так 

характеризує сучасного педагога Лузан Ю.В., вчитель історії Чернігівської загальноосвітньої 

школи № 24 Чернігівської міської ради. 

Юлія Вікторівна – молодий, творчий учитель, має високий рівень теоретичної 

підготовки. Застосовує сучасні технології викладання предмета, інтерактивні методи 

навчання. Використання медіаосвітніх технологій на уроках історії стало основним напрямом 

роботи Юлії Вікторівни як у підвищенні рівня знань учнів, так і у формуванні їх 

медіаграмотності.   

Лузан Ю.В. – керівник міського методичного об’єднання вчителів історії, 

правознавства, географії та навчальних предметів освітньої галузі «Мистецтво». У своїй 

професійній діяльності використовує навчально-методичні комплекси з предметів, 

організовує позакласну роботу з учнями для підвищення їх зацікавленості до предметів, 

розвитку їх світогляду та здібностей.  

Юлія Вікторівна – дипломант міського та IV обласного конкурсу «Використання ІКТ в 

навчально-виховному процесі. Вона приділяє значну увагу реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, сприяє формуванню в учнів поваги до культурно-

національних, духовних та історичних цінностей, вихованню інтересу підростаючого 

покоління до історії рідного краю. Її учні – переможці конкурсу краєзнавчо-дослідницьких 

робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

та міської краєзнавчої вікторини «Історія нашого міста». 

Лузан Ю.В. – автор ряду статей, що вийшли друком у науковому часопису 

«Сіверянський літопис», а також – фаховому виданні для учителів історії – практичному 

журналі «Історія та правознавство» видавничої групи «Основа». 

Учитель має високий рівень психолого-педагогічної та методичної підготовленості, 

постійно вдосконалює свій професійний рівень. Є постійним членом ІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з історії та членом журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.  
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Юлія Вікторівна – педагог, яка ніколи не зупиняється на досягнутому, а постійно 

працює над собою, над пошуком нових ідей, яка і далі втілює в життя своє педагогічне кредо: 

навчання без міркування – марна праця. 

 

 

 
 

ГЕРАСИМЕНКО 

Олеся Анатоліївна, 

учитель початкових класів 

Прилуцької гімназії № 5 

імені Віктора Андрійовича Затолокіна 

Прилуцької міської ради 

 

Педагогічне кредо 

«Перетворити процес навчання на цікаву подорож 

країною знань. Відкрити в кожній дитині душу творця, 

дати їй змогу пробудитися і розквітнути» 

 

«Переступаючи поріг школи, я усвідомлюю, що 

приходжу до учнів, щоб розпізнати в кожному з них людську особистість, здатну розвиватись 

і прогресувати. Я свідомо прийняла рішення бути вчителем, який любить, але мудрий у своїй 

любові; який спонукає вихованців вивчати те, що їм слід вивчати; який підбадьорює дитину в 

момент помилки; який підтримує лад і порядок у дитячому колективі»,- так говорить про своє 

покликання Герасименко Олеся Анатоліївна, яка працює вчителем початкових класів у 

Прилуцькій гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна з 2012 року. 

Олесі Анатоліївні притаманний власний стиль роботи, її педагогічна діяльність 

спрямована, насамперед, на забезпечення всебічного розвитку особистості. У кожній дитині 

вона вбачає індивідуальний неповторний світ, розкриття якого є головною метою її роботи. 

Учитель майстерно володіє методикою викладання всіх предметів початкової освіти. ЇЇ 

уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та 

різноманітним дидактичним матеріалом. Багато уваги приділяє розвитку мовлення учнів, 

формуванню навичок творчої самостійної роботи, свідомого читання. На уроці створює ігрову 

атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє 

тримати увагу.  

Працюючи над проблемою «Упровадження технологій продуктивного навчання на 

уроках початкової школи», приділяє значну увагу використанню ефективних інноваційних 

методів навчання та виховання молодших школярів, формуванню рівня соціальної зрілості 

учнів, достатньої для забезпечення їхньої автономності, самостійності в різних сферах 

життєдіяльності. Продуктивне навчання передбачає навчання дітей у ситуаціях, максимально 

наближених до реального життя, коли матеріал не повідомляється вчителем, а знання 

здобуваються в процесі певних практичних прийомів, що дозволяє учням пізнати 

навколишній світ, створити освітню продукцію.  

Учні Олесі Анатоліївни беруть активну участь у інтернет-олімпіадах з української 

мови, англомовному конкурсі «Пазл», природничому конкурсі «Колосок», математичному 

конкурсі «Кенгуру», мають відмінні і добрі результати. Досвідом своєї роботи Герасименко 

О.А. ділиться у фахових виданнях «Початкова освіта» та публікує власний авторський 

матеріал на сайті SUPER.UROK-UA.com. 

Герасименко О.А. постійно працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом 

самоосвіти, активної участі в конференціях, семінарах-практикумах, проводить показові 

заняття для вчителів початкових класів, учасник проекту для вчителів «Всеосвіта». 
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Олеся Анатоліївна – творча особистість. Тому вона удосконалює власний 

неординарний підхід до процесу навчання, застосовує надбання педагогічної науки і методики 

на практиці, використовує в професійній діяльності інноваційні технології та нові стратегії 

навчання. Вся її педагогічна діяльність пронизана пошуками засобів, які б дали можливість 

дітям не лише отримувати знання, але й бажання навчатися. 

Герасименко О.А. – молодий педагог, який не зупиняється на досягнутому, бо в неї ще 

далеко не всі вичерпані можливості і творча наснага. 

Її педагогічне кредо: перетворити процес навчання на цікаву подорож країною знань, 

відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути, тому вона 

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

збагаченню й розвитку. 

 

 

 
 

АЛІСЕЄНКО 

Андрій Іванович, 

учитель хімії 

Чернігівської загальноосвітньої середньої школи № 7 

Чернігівської міської ради 

 

Педагогічне кредо 

«Знань багато не буває!» 

  

Загальновідомим є той факт, що творчість невід’ємна 

частина педагогічної діяльності вчителя. Це те, що створює 

оригінальний почерк педагога, його неповторність. Саме таким є 

Алісеєнко Андрій Іванович – інтелігентний педагог з глибоким і 

цікавим внутрішнім світом. Він постійно знаходиться у творчому 

пошуку нових форм і методів навчання, які допомагають забезпечити повноцінний розвиток 

здібностей, потреб та інтересів учнів.  

Учитель має відповідну теоретичну та методичну підготовку для забезпечення базових 

знань учнів з навчальної дисципліни. Працює над проблемою «Використання експерименту як 

важливого методу навчання хімії, який розвиває логічно-змістовну структуру судження». 

Окрім експерименту, направленого на розуміння хімічних процесів у вивченні різних тем з 

предмета, використовує комп’ютерні технології як на уроках, так і у позакласній діяльності. 

Робота учителя над проблемою сприяє ефективній організації групової роботи в класі; дає 

змогу організувати колективну творчу роботу. 

Його урокам притаманне вдале поєднання науковості та доступності викладання. У 

ході підготовки до занять Андрій Іванович оптимально розподіляє матеріал на основні, опорні 

знання та додаткову  інформацію, що дає можливість передбачити раціональний вибір методів 

навчання на уроці. Ґрунтовна підготовка вчителя дає змогу проводити уроки на високому 

науково-методичному рівні, доцільно застосовувати різноманітні методи, форми та прийоми  

спільної навчальної роботи з учнями, ефективно проводити диференціацію та 

індивідуалізацію пізнавальної діяльності школярів упродовж усього навчального процесу.  

Постійно підвищує свою фахову майстерність: відвідує тренінги, семінари, очні та 

дистанційні курси, конференції, бере активну участь у конкурсах. Алісеєнко А.І. охоче ділиться 

досвідом роботи через показові уроки, семінари та майстер-класи для вчителів міста, 

організовує та проводить засідання на базі закладів загальної середньої освіти міста для 

вчителів хімії у формах педагогічного ательє, семінару-практикуму, тренінгових занять тощо. 
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Він – член творчої лабораторії вчителів хімії міста, бере активну участь у роботі методичного 

об’єднання, засіданнях та методичної рад, є членом журі обласного етапу олімпіади з хімії.  

Про найкращий урок Андрій Іванович ще не говорить. У креативного творчого вчителя 

він завжди попереду. До нього, до нової вершини і сьогодні триває його сходження. 

 

 
 

ФЕДОТОВ 

Андрій Анатолійович, 

учитель образотворчого мистецтва 

Березнянського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради 

 

 

Педагогічне кредо 

«Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться» 

 

 

 

 

 

Федотов Андрій Анатолійович, вчитель Березнянського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради вважає, що кожен урок образотворчого 

мистецтва має стати для учнів відкриттям, новою сторінкою на шляху пізнання світу 

прекрасного, нового, незбагненного. Він переконаний, що саме уроки художньо-естетичного 

циклу допомагають учням бути не лише пасивним слухачем, а  й шукачем-дослідником. Саме 

використання нетрадиційних технік малювання на уроках образотворчого мистецтва, на 

думку Андрія Анатолійовича, має велике значення для художньо-естетичного розвитку учнів, 

формування їх стійкого інтересу до образотворчої діяльності, розвитку практичної умілості та 

вправності, формування загальнокультурної компетентності. 

Працюючи над проблемою «Розвиток творчих компетентностей учнів засобами 

нетрадиційних технік образотворчого мистецтва», значну увагу вчитель приділяє 

використанню нетрадиційних технік малювання, які допомагають вчителю налагодити 

ефективну комунікативну взаємодію з дітьми під час спільної художньо-творчої діяльності, 

більш глибоко пізнати внутрішній світ кожної дитини, відчути її неповторність, особистісну 

своєрідність, визначити потреби та інтереси; діагностувати емоційний та психічний стан 

дитини. 

Учитель постійно перебуває в творчому пошуку. Так, сайт Березнянського опорного 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів було створено завдяки діяльності Андрія Анатолійовича. Він є також 

автором символіки закладу освіти, засновником конкурсу учнівської творчості «Наша школа 

має талант!».   

За ініціативи Андрія Анатолійовича створено кабінет образотворчого мистецтва. 

Власні та учнівські матеріали, зібрані в ньому, педагог  використовує на уроках та в 

позакласній діяльності. Учитель бере активну участь у роботі шкільних та районних 

методичних об’єднань, проводить показові уроки для педагогів школи та району. 

Федотов А.А. постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, отримав 

сертифікат  за розробку та презентацію уроку  на тему «Світлотінь» (5 клас). Його творчі 

доробки представлені на сайтах Березнянського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

Учні Андрія Анатолійовича – неодноразові учасники та переможці районних конкурсів 

«Професія мого майбутнього», «Поліський зорепад», «Протипожежна безпека». 
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План-конспект уроку зарубіжної літератури в 9 класі  
 

Тема. М. Гоголь. «Ревізор». Специфіка художнього 

конфлікту й жанру п’єси. Засоби комічного у творі. 

Мета: ознайомити учнів з жанровою своєрідністю комедії 

М.Гоголя, специфікою художнього конфлікту,визначити роль 

головних образів п’єси та комічні засоби їх творення для розкриття 

ідеї твору; розвивати навички аналізу драматичного твору, зв’язне 

мовлення, логічне мислення;формувати негативне ставлення до 

хабарництва, нечесності, пристосування, моральних вад. 

Тип уроку: формування вмінь та навичок. 

Обладнання: тексти комедії М.Гоголя «Ревізор», комп’ютерна 

презентація. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. Виклик зацікавленості до теми 

Інтерактивна вправа «Словесне малювання» 

 Учитель. 

- Як ви собі уявляєте провінційне містечко XIX століття? 

Слово вчителя. Демонструються ілюстрації до комедії М.Гоголя та читаються цитати з 

п’єси 

А ось яким бачив повітове містечко N М. Гоголь. 

«Послухайте ж, ви зробіть ось що: квартальний Пуговіцин..., він високий на зріст, то хай 

стоїть, для благоустрою, на мосту. Та розкидати нашвидку старий паркан, що біля шевця, і 

поставити солом’яну віху, щоб було схоже на планування.» 

«Воно чим більше ламання, тим більш означає діяльності градоправителя. Ох,боже мій! Я 

й забув, що під тим парканом навалено на сорок возів усякого сміття. Що за погане місто! 

Тільки-но постав який-небудь пам’ятник або просто паркан – чорт їх знає, звідки й нанесуть 

усякого сміття!» 

- Чому так? 

Саме в цьому бачив своє завдання М. Гоголь – дослідити абсурдну російську дійсність. І 

цьому підпорядковано весь рух п’єси. 

II. Оголошення теми та мети уроку 

III. Актуалізація опорних знань 

- До якого жанру належить п’єса М.Гоголя? 

- Що таке комедія?  

- Що було характерним для класичної п’єси? (Правило трьох єдностей)  

IV. Мотивація до навчальної діяльності 

Слово вчителя. Створюючи «Ревізора», Микола Гоголь прагнув написати комедію в дусі 

Арістофана, для якої характерно грубий комізм і гротеск, у смішному вигляді зображалися 

«батьки міста», особливе значення надавалося зав’язці конфлікту: вона має з’явитися з 

перших реплік героїв.  

М. Гоголь, звичайно ж, спирався і на традиції вітчизняних та європейських драматургів. 

- А чи новий образ брехуна та хвалька в комедії? 

Тип хвалька, брехуна був розроблений у комедіях Шекспіра,  Мольєра, Квітки-

Основ’яненка. Але Гоголь створив абсолютно оригінальний образ! У чому оригінальність – на 

це питання спробуємо відповісти впродовж уроку. 

V. Робота над темою уроку 

1. Евристична бесіда. 

Учитель 

Звернемося до жанрової своєрідності комедії. 

- Протягом якого часового терміну відбувалися події? (дві доби). 
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- Чи збережено єдність місця? (Ні. Будинок городничого – трактир – будинок  

городничого). 

- Чи багато зовнішніх подій, інтриг у комедії? (Ні. Всі події відбуваються тільки навколо 

образу Хлестакова). 

- Тобто, принцип єдності дії збережено, але порушено єдність часу та місця. 

- Якщо відсутні зовнішні події, тоді на чому ж заснована дія в комедії? (На характерах 

персонажів твору). 

- Гоголь знаходить сценічний рух у багатогранності людської душі, яка б примітивна вона 

не була. Це геніальне відкриття Гоголя. 

2. Творчо-дослідницька робота 

Коментар учителя 

Для того, щоб глядач засміявся, М.Гоголь використовує два способи, один з яких (як ми 

тільки що з’ясували) – комедія характерів. 

Я пропоную попрацювати зараз над цими «багатогранними» характерами і спробувати 

дати власну іронічну оцінку головним персонажам комедії «Ревізор». Для виконання завдання 

ми будемо використовувати цитатний матеріал, виділяти ключові  епізоди,  і кожен учень 

самостійно в зошиті запише свою версію. В кінці роботи версії озвучимо. 

Сквозник-Дмухановський А.А. – городничий   
«Два тижні! Батечку, сваточку! Пронесіть святі угодники! За ці два тижні вишмагано 

унтер-офіцерську жінку. Арештантам не видавали провізії! На вулицях шинок, брудота! 

Ганьба! Осудовище!» 

«В інших містах чиновники більше турбуються про свою користь, а тут, можна сказати, 

нема іншого помислу, крім того, щоб благодіяннями і невсипущістю заслужити увагу 

начальства.» 

«Проклятий купчина Абдулін, бачить, що в городничого стара шпага, не прислав нової! О, 

лукавий народ. А так, шахраї, я думаю, там уже просьби з-під поли й готують.» 

Оцінка – «благодійник» 

Земляника А.Ф. – попечитель богоугодних закладів 

«Де там ковпаки? Хворим велено гатер-суп давати, а в мене по всіх коридорах тхне такою 

капустою, що бережи тільки носа.» 

Оцінка - «аристократ» 

Ляпкін-Тяпкін А.Ф. - суддя   
«Я думаю, Антоне Антоновичу, що тут тонка і більш політична причина. Це значить ось 

що: Росія…еге ж… хоче провадити війну, і міністерія ото, як бачите, і підіслала чиновника, 

щоб дізнатися, чи немає де зради.» 

Городничий: «ото куди сягнули!Ще й розумна людина! В повітовому містечку зрада!» 

Городничий : «А ви… О, я знаю вас: ви якщо почнете говорити про створення світу, 

просто волосся на голові здіймається.» 

Ляпкін-Тяпкін: «Та ж бо сам собою дійшов, власним розумом.» 

Городничий: «Ну, в іншому разі багато розуму гірше, ніж би його зовсім не було.» 

Оцінка: «людина з глибоким розумом» 

Шпекін І.К. – поштмейстер    
«Знаю, знаю…Цього не вчіть, це я роблю не те, щоб через острогу, а більш з цікавості: 

страх люблю дізнатися, що є нового на світі: я вам скажу, що це прецікаве читання. Іншого 

листа з насолодою прочитаєш – так описуються всякі пасажі… а повчальність яка…» 

Оцінка:  «любитель усіляких новин» 

Хлопов Л.Л. – доглядач навчальних закладів   
«Що ж мені, справді, з ним робити? Я вже кілька разів йому говорив…» 

«Не доведи боже служити по вченій галузі! Всього боїшся: всякий втручається, всякому 

хочеться показати, що він теж розумна людина.» 

Оцінка: «смиренний, але вважається якобінцем» 
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Бобчинський П.І. та Добчинський П.І. – поміщики 

«Непоганий із себе, в партикулярному одязі, ходить так по кімнаті, і на обличчі отакий 

роздум… фізіономія… вчинки, і тут ( крутить рукою біля лоба) багато, багато всього. Я ніби 

передчував і кажу: « Тут що-небудь не спроста.» 

Оцінка: « міські поміщики» 

Учитель. Не можна оминути увагою і таких « яскравих особистостей» як поліцейських 

Держиморду, Свистунова, Пуговіцина та дільничного пристава Уховертова. 

Оцінка: «надійні охоронці порядку»   

3. Евристична бесіда. 

- Які засоби комічного використовує М.Гоголь, зображуючи характери головних 

персонажів? (Гумор, сатиру, іронію). 

Доповнення та коментарі  вчителя 

А ще Гоголь надавав великого значення мові та інтонації героїв. Мова М. Гоголя,  

«небувала, нечувана по своїй природності» , вміщує незвичайний гумор. Мова героїв викликає 

сміх. 

Другий спосіб, який використовує Гоголь, щоб змусити глядача сміятися – це комедія 

положень, коли герої комедії проробляють несподівані, безглузді речі, опиняються в смішних 

ситуаціях, положеннях. 

- Наведіть приклади комедії положень. (Городничий замість капелюха збирається надіти 

паперовий футляр; доглядач училищ Хлопов запалює цигарку не з того боку і впускає її; 

городничий завіряє Хлестакова, що «унтер-офіцерська дружина сама себе висікла»; 

Бобчинський та Добчинський увесь час стукаються лобами й тягають один одного за фалди) 

Учитель 

- Чи присутня любовна лінія в комедії? (Ні, це пародія на любовні стосунки). 

- Знайдіть цитатний матеріал, у якому показано «відношення» між Хлестаковим, Анною 

Андріївною та Марією Антонівною. 

Анна Андріївна: «Скажіть-но як!» 

Хлестаков: «Та мене всі скрізь знають… З гарненькими актрисами знайомий. Я ж бо теж 

різні водевільчики… Літераторів часто бачу. З Пушкіним на дружній нозі. Бувало часто кажу 

йому: «Ну, брат Пушкін?» - «Та так, брат» - відповідає бувало: «Так якось усе…» Великий 

оригінал. 

Анна Андріївна: «То ви й пишете? Ви, певно, і журнали вміщуєте?» 

Хлестаков: «Так, і журнали вміщую. Моїх, зрештою,  багато є творів: «Одруження 

Фігаро», «Роберт Диявол», «Норма». Уже й назв навіть не пам’ятаю. Я скажу вам, з літератури 

живу. В мене дім перший у Петербурзі.» 

Анна Андріївна: «Ах, красунчик! Але яке делікатне поводження! Зразу можна побачити 

столичну штучку. Вітання і все не таке…Ох, як гарно! Я страх люблю таких юнаків! Я, 

просто, в нестямі! Я, одначе ж, йому дуже сподобалась: я помітила: все на мене поглядав…» 

Марія Антонівна: «Ах, мамуню! Він на мене поглядав…» 

Слово учителя. На особливу увагу заслуговує, на мою думку, остання сцена комедії, а саме 

той момент, коли з’являється з нізвідки жандарм і промовляє єдину репліку: «Чиновник, що 

приїхав з іменним наказом з Петербургу, викликає вас цю ж мить до себе. Він зупинився в 

гостиниці.» А далі німа сцена.  

- П’єса  «Ревізор» - реалістична чи фантастична комедія? 

- Як ви гадаєте, що може символізувати образ жандарма з нізвідки і єдиною вбивчою 

реплікою? 

Доповнення вчителя. 

Костянтин Станіславський – режисер, актор, засновник театру – вважав, що в цей момент 

на сцені мала  з’явитися темрява. Це сцена помсти за гріхи. 

VI. Узагальнення та систематизація здобутих знань, умінь та навичок 
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Слово вчителя. Ми провели на уроці цікаву дослідницьку і в той же час творчу роботу, і 

зараз разом  підіб’ємо підсумки нашої праці з теми уроку та запишемо висновки в зошит. 

Жанрова своєрідність комедії М.Гоголя «Ревізор»:  
 Порушення принципу трьох єдностей. 
 Відсутність любовної інтриги та позитивних героїв. 
 Наявність елементів комедії характерів та комедії положень. 
 Наявність двох інтриг у сюжеті – реальної та «міражної». 

 Фантасмагоричність стилю комедії. 
VII. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія 

Прийом «Незакінчене речення» 

Сьогодні на уроці я вперше дізнався про… 

Найцікавіша частина уроку для мене була… 

VIII. Домашнє завдання 

Прочитати повість М. Гоголя «Шинель». Повторити визначення повісті. 

 

 

 

План-конспект уроку із всесвітньої історії в 10 класі 
Тема: Громадсько-політичне життя у 30-ті рр. ХХ століття. Формування культу особи 

Сталіна. 

Мета: з'ясувати зміст понять «культ особи», «Великий терор»; визначити суть, засоби 

впровадження та наслідки встановлення тоталітарного режиму, оцінити дієвість норм 

Конституції 1937 р.; розвивати вміння учнів працювати із різними джерелами інформації, 

тренувати навички аргументовано висловлювати власний погляд, удосконалювати здатність 

визначати тенденції та ключові ознаки історичних явищ, процесів; формувати інтерес до 

минулого Батьківщини та рідного краю. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: підручник, проєктор та мультимедійна дошка, роздатковий матеріал, 

мультимедійна презентація, документальне відео «Диктатори» 

(https://www.youtube.com/watch?v=RVbI3DsDHyQ), «Дослідники відновлюють біографії жертв 

сталінських репресій» (краєзнавчі матеріали https://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/92459-

doslidniki-vidnovlyuyut-biografiyi-zhertv-stalinskih-represii-video.html), Демченко Т.П. Великий 

терор на Чернігівщині (20–30-ті роки ХХ століття) / Т.П. Демченко ; відп. ред. О.Б. Коваленко. 

– Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2017. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. Привітання, виконання вправи «Позитивний заряд» (учням 

пропонується посміхнутися один одному та вчителю, висловлюються взаємні побажання 

отримати від уроку нові знання, позитивні емоції тощо). 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку. 

ІІІ. Основна частина уроку. Вивчення нового матеріалу. 

Робота з підручником. Учням пропонується самостійно опрацювати термін 

«тоталітаризм» за допомогою підручника. На екрані вчитель демонструє слайд із основними 

ознаками явища. 

Тоталітаризм: 

- єдина партія; 

- контроль держави над усіма сферами; 

- ідеологічна цензура; 

- масові репресії; 

- планова економіка; 

- контроль над ЗМІ. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVbI3DsDHyQ
https://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/92459-doslidniki-vidnovlyuyut-biografiyi-zhertv-stalinskih-represii-video.html
https://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/92459-doslidniki-vidnovlyuyut-biografiyi-zhertv-stalinskih-represii-video.html
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Кожна з ознак коротко обговорюється шляхом фронтальної бесіди, якщо в учнів 

виникають труднощі, учитель надає додаткові пояснення. 

Пояснення учителя. У історії СРСР поняття «тоталітаризм» асоціюється із іменем 

Сталіна, в історії Німеччини – з Гітлером, в Італії – Муссоліні.  Крім вище названих ознак, 

явище тоталітаризму характеризується «культом особи» – надмірним возвеличенням людини 

(політичного/державного діяча), наділенням її надзвичайними можливостями. 

Робота з візуальним та літературними джерелами. 

 

ЕГО ПОРТРЕТ 
Товарищ! Пройдем по земле советской — 

Заглянем в квартиры, в завком, в сельсовет, 

В школу, в кино, в санаторий детский — 

Всюду мы встретим знакомый портрет.  

Так пусть на мильоны его портретов 

Мильоны людей с любовью глядят,— 

Достоин любви всенародной этой 

Первый и лучший наш депутат. 

Он Родину сделал несокрушимой, 

Он — Конституции нашей творец, 

Великий и близкий, простой и любимый, 

Сталин — учитель, друг и отец. 

Запитання до джерел: 

- про яке ставлення до Сталіна може свідчити наведена ілюстрація? 

- чи випадково він зображений серед дітей? 

- якими словами називає Сталіна автор вірша?  

- який висновок про масштаби звеличення Сталіна можна зробити із даного уривка? 

Робота з відеоджерелом. Учням пропонується переглянути фрагмент відео 

«Диктатори. Сталін». Випереджальне завдання: 

- під час перегляду відео зверніть увагу та випишіть у зошити «маркери» (характерні 

слова-підказки), що розкривають зміст поняття «культ особи Сталіна». 

Обговорення результатів роботи учнів. 

  Завдання на закріплення питання: 
- назвіть слова-асоціації з поняттям «культ особи»; 

- яке поняття є більш широким – тоталітаризм чи «культ особи»? 

Пояснення учителя. Ще однією важливою рисою суспільно-політичного життя 20—

30-х рр. в СРСР, а отже – і в Україні, були показові політичні процеси. 

Самостійна робота учнів із текстовим джерелом (роздатковий матеріал). Завдання: 

- опрацюйте надані матеріали самостійно – І варіант – «Шахтинська справа», 

ІІ варіант – «Справа СВУ»; 

- обговоріть прочитане в парах та з’ясуйте спільні та відмінні риси обох показових 

процесів. 

Шахтинська справа  — «Справа про контрреволюційну організацію інженерів та 

техніків, що працювали в кам'яновугільній промисловості СРСР» — сфабрикований судовий 

процес над «шкідниками» у вугільній промисловості в Шахтинському районі Донбасу. 

Перший політичний процес в СРСР, під час якого засуджено велику групу керівників 

вугільної промисловості Донбасу. Проходив 18 травня — 6 липня 1928 р. у Москві. 

Хід процесу висвітлювало 120 журналістів. Підсудні (53 інженерно-технічних 

працівники вугільної промисловості, серед яких — керівники «Донвугілля», Управління 

нового будівництва Донбасу, 5 директорів шахт та рудоуправлінь, 5 головних інженерів шахт, 

чотири німецьких спеціалісти та ін.) були звинувачені у приналежності до 

«контрреволюційної організації», що діяла в 1922-1928 рр. у Шахтинському (звідси і назва 

справи) та ін. районах Донбасу, у Харкові та Москві. 
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ОДПУ пред'явило обвинувачення підсудним у намаганні зруйнувати вугільну 

промисловість Донбасу — найважливішої паливної бази СРСР і таким чином зірвати 

індустріалізацію СРСР. Їх було звинувачено, що вони під керівництвом так званого 

паризького центру («Об'єднання колишніх гірничопромисловців Півдня Росії») та «Польським 

об'єднанням колишніх директорів і власників вугільних підприємств у Донбасі» здійснювали 

акти шкідництва і саботажу (висаджували у повітря і затоплювали шахти, підпалювали 

електростанції, псували устаткування тощо). 

Під час судового слідства «визнали» свою провину повністю 20 обвинувачених, 

частково — 11, не визнали — 22.  

Проце с Спі лки ви зволення Украї ни — показова справа, сфабрикована ОДПУ 

Української СРР наприкінці 1920-тих років, яка викривала вигадану антирадянську 

організацію серед української наукової та церковної інтелігенції. Мета — дискредитація 

провідних діячів української культури та громадського життя в рамках централізованої 

політики геноциду української нації, здійсненого урядом СРСР у 1932–1933 роках. 

Процес відбувся над 45 керівниками і головними діячами т. зв. СВУ, у будівлі 

Столичного оперного театру у Харкові від 9 березня до 19 квітня 1930. Всього до судового 

процесу 1930 року залучено 474 осіб. 

Процес СВУ мав на меті: 

- обґрунтувати масові переслідування політичної опозиції на окупованих територіях 

УНР; 

- підготувати ґрунт для подальшого погрому установ ВУАН та УАПЦ; 

- стимулювати ворожнечу між прихильниками українізації (комуністами й 

некомуністами); 

- політично скомпрометувати саму політику українізації, пов'язуючи українське 

відродження з діяльністю УНР в екзилі; 

- довести підривну спрямованість української інтелігенції, яка нібито фактично 

працювала на інтереси Польської республіки; 

- розгортання нової русифікації Української СРР; 

- позбавити голосу українські селянські маси напередодні організації Голодомору. 

Обговорення результатів роботи: учні називають визначені спільні/відмінні риси 

показових процесів. За необхідності учитель скеровує їх на розуміння того, що вони були 

сфабриковані, охоплювали велику кількість «учасників», котрі, незалежно від реальності 

«вини», отримували цілком реальні покарання. Учителем вводиться поняття «ворог народу», 

ідейне «обґрунтування» тогочасною ідеологією необхідності вести боротьбу проти «ворогів». 

Прийом «мозкового штурму»: як ви вважаєте, чому переслідування «ворогів» в 1937-

1938 рр. отримали назву Великий терор? 

Обговорення питання має включати  роботу із статистичними даними про кількість 

жертв політичних репресій, наведеними у підручнику. 

Розповідь учителя про місця масових розстрілів (на прикладі Биківні та Халявина 

Чернігівської області). 

Робота з джерелом: прослухайте уривок зі спогадів очевидця про події на 

Чернігівщині та визначте особливості міжособистісних відносин у тогочасному суспільстві. 

«У реальному житті подібна практика досить швидко спричинила атомізацію 

суспільства, всезагальну недовіру й підозру, руйнування засад загальнолюдської моралі. 

В. Кравченко з гіркотою констатував: «З того часу вважалося за ―честь‖ подати донос, 

виявити ―замаскованих ворогів‖ в Партії. Один до одного боявся заговорити. Боялись люди 

зачинати розмову навіть зо своїми найближчими товаришами. Зривали давні знайомства. Бо, 

ану ж його знайомі вже назначені – рознощики бацилів політичної епідемії, що вихором 

гонилась по країні? Зникло поняття незайманості, вірності, приязні – мертвяків минулого». 
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Обговорення результатів роботи та завдання на закріплення: 

Уявіть себе туристом із Західної Європи, котрий потрапив до СРСР в 30-ті рр. Зробіть 

від його імені допис на сторінку в соцмережі, у якому він ділиться своїми враженнями від 

побаченого. 

Робота з документом. У 1936 р. в СРСР, 1937 р. – в УРСР була прийнята так звана 

сталінська Конституція, що визначала основні засади державного устрою. Ознайомтеся з 

витягом із документу (роздатковий матеріал) та скажіть: чи відповідали реалії суспільно-

політичного життя в СРСР принципам, задекларованим у Конституції? 

Стаття 124. У відповідності з інтересами трудящих і з метою зміцнення 

соціалістичного ладу громадянам УРСР гарантується законом: 

а) свобода слова, 

б) свобода друку, 

в) свобода зборів і мітингів, 

г) свобода вуличних походів і демонстрацій. 

 

Стаття 126. Громадянам УРСР забезпечується недоторканість особи. Ніхто не може 

бути заарештований інакше, як за постановою суду або з санкції прокурора. 

 

Стаття 127. Недоторканість житла громадян і тайна листування охороняються законом. 

Обговорення результатів роботи. Завдання на закріплення: 

- підтвердіть або спростуйте твердження: сталінська Конституція – зразок 

нормативно-правового акту демократичного суспільства. 

IV. Узагальнення матеріалу. 

- Прийом «Чиста дошка» («культ особи», Великий терор, репресії, показові політичні 

процеси) 

- Прийом «Незакінчене речення»: 

1) найцікавішим на уроці було… 

2) найскладнішим для розуміння є…. 

3) найважливіше, що я зрозумів/зрозуміла, це те, що…. 

Домашнє завдання: опрацювати текст параграфа, скласти 5 запитань для «інтерв’ю» із 

очевидцем тогочасних подій. 

 

 

 

План-конспект інтегрованого уроку в 1 класі з курсу  

«Я досліджую світ» (математика, англійська мова) 
Тема тижня: «Театр»  

Тема уроку: «Я в театрі» 

Мета: упорядкувати і збагатити уявлення учнів про об’єкти культури, їх роль у житті 

людини; ознайомити з призначенням та видами театрів; активізувати досвід учнів, які 

відвідували театр; уточнити назви приміщень театру, їх складових; ознайомити з професіями 

людей, які працюють у театрі; розвивати навички додавання та віднімання в межах 10; 

удосконалювати вміння представити себе іноземною мовою; формувати компетентність 

спілкування рідною та іноземною мовами; вправляти в умінні дотримуватися правил 

поведінки в театрі під час вистави; виховувати інтерес до навчальної діяльності. 

Очікувані результати:  

Учні: 

• розширять свої уявлення про театр та атрибутику, пов’язану з ним; 

• розумітимуть, що є різні види  театрів; 

• пояснюватимуть, чому люди ходять до театру; 
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• відчують себе в різних соціальних ролях: касир, глядач, актор, сценарист; 

• співвідноситимуть графічне зображення вивчених цифр та літер, зображених на 

квитках, афішах, стіні слів; 

• здобудуть досвід моделювання життєвих ситуацій та взаємодії зі своїми 

однокласниками та уявними іноземцями; 

• збагатять емоційно-чуттєву сферу та розвинуть власне мовлення. 

Галузі знань: мистецька, соціальна, мовно-літературна, іншомовна, математична. 

Обладнання: стіна слів на тему «Театр», ноутбук, телевізор, чарівна скринька з літерами, 

грошові банкноти, квитки на виставу, аркуші паперу з зображенням глядацької зали; 

різнокольорові сердечка кожному учню для поділу на групи, цеглинки лего, маски для 

інсценізації казки «Колобок», Ромашка Блума, ведмедики з сердечками. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Вправа для психологічного настроювання учнів «ДРУЖНЄ КОЛО» 

(Діти стають у коло, беруться за руки) 

- Доброго дня, діти! Мене звати Олеся Анатоліївна. Я сьогодні у вас проведу урок. 

Давайте виконаємо вправу «Дружнє коло»: посміхніться до того, хто зліва; обніміть 

того, хто справа; візьміться за руки і повторюйте за мною:   

Ми тепер – одна сім’я. 

                 Неповторні – ти і я; 

                 Будемо усі дружити, 

                 В злагоді і мирі жити! 

- Діти, а який у вас настрій? 

- У мене є Чарівна скринька, а в скриньці – літери! Візьміть літери і складіть з них слово. 

Ви дізнаєтесь тему нашого сьогоднішнього уроку. 

(Діти складають слово «ТЕАТР» )  

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні на уроці ми познайомимося з театром, як видом мистецтва, дізнаємося про види 

театрів, повторимо правила поведінки в 

театрі та розіграємо справжню виставу!   

- А що ви знаєте про театр?  

- Чому, на вашу думку, люди ходять до 

театру? 

 

ІІІ. Основна частина уроку 

1. Розповідь про Театр 

- Слово "театр" у перекладі з грецької 

означає "видовище". Театр виник дуже 

давно. Адже колись не було ані телевізора, 

ані радіо, ані кіно, ані  журналів. А так 

хотілося чогось цікавого, особливо на свято! 

І завжди були люди, які вміли найкраще 

співати чи розповідати історії. А інші із 

задоволенням їх слухали. От із цих співців та оповідачів і вийшли актори – люди, які зробили 

свій талант професією. Виступали актори прямо на вулиці, і кожен перехожий міг підійти і 

подивитися виставу.  

       Пройшли роки і в містах з'явилися великі, красиві будівлі – театри.  В   середині театру 

є великий глядацький зал. Центральне місце в ньому займає сцена, на якій виступають актори. 

Для того щоб дійство було яскравим і барвистим сцену прикрашають декорації. 
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2. Розповідь про види театру. Робота зі 

стіною слів 
- Діти , а які види театру ви знаєте? Театри є 

для дорослих і  дітей. Сьогодні я розповім вам 

про драматичний театр, театр балету,  ляльковий 

театр, театр тіней. (Звертаємо увагу на стіну слів, 

працюємо з словами). 

 Драматичний театр - в ньому розігрують 

спектаклі дорослі люди – актори.  

Театр юного глядача - це дитячий театр. У 

ньому ставлять спектаклі для дітей. 

Ляльковий театр – в ньому актори 

розігрують спектаклі для дітей за допомогою театральних ляльок. А керує лялькою людина, 

якого називають – ляльковод.  

 

 

Театр балету. Це театр, де почуття та події в 

житті акторів відображаються за допомогою 

танцю.  

 

Театр тіней. Театр тіней використовує 

великий напівпрозорий екран і кольорові плоскі 

маріонетки, якими керують на тонких паличках. 

Маріонеток доторкають до екрану ззаду і вони 

стають видимими для глядача.  

 

 

3. Робота з Діаграмою Венна 

 

-  Театри бувають різними, але у них є 

багато чого спільного.  

- А що саме спільного, відгадайте!  

4. Відгадування загадок.  Робота зі 

стіною слів 

- Діти, відгадайте загадку: 

1. У театрі грає ролі: 
нині - вчителя у школі,   

Завтра буде інша роль 

То бідняк він, то король. 

- Діти, як ви думаєте, хто це? (Актор)  

 (Знаходимо слова на стіні слів.) 

  

Наступна загадка:  

2.   У кінотеатрі – широкий екран, 

У цирку – манеж або арена. 

Ну, а в театрі, простому театрі, 

Особливий майданчик  – це… 

- Діти, відгадайте! Це… сцена!!!  

Наступна загадка :  

       3. Рекламний плакат, який рекламує 

майбутній захід – це… афіша!!! 
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5. Гра-дослідження з 

цеглинками лего « Який театр я 

відвідав?»    
- Діти, а зараз візьміть 

цеглинки лего і підніміть синю 

цеглинку ті, які відвідували 

ляльковий театр. Зелену цеглинку 

ті, які бачили театр тіней. А жовту 

цеглинку піднімають ті дітки, які 

бачили театр балету. І нарешті 

червону цеглинку беруть учні, які з 

задоволенням відвідали дитячий 

театр.  

 

- Разом із словами, репліками акторів у 

театрі грає що? ( Музика)  

(Діти складають ланцюжок з лего). 

- Молодці!!!  

- А що нам потрібно купити, щоб 

потрапити на виставу в театр? 

- Квиток! 

6. Робота в групах. Гра «Придбай 

квиток на виставу».  

- Діти, а де  продаються квитки? 

- У касі. 

- А хто їх нам продає? 

- Касир. (Знаходимо ці слова на стіні 

слів). 

Об’єднання у групи: 

- У вас у кожного на парті є сердечка. У 

кого сині сердечка - це команда № 1, 

підходьте до першого столу! 

- Команда жовтих сердечок збирається 

біля 2 столу. Рожеві сердечка – це учні 

команди № 3. 

- А зараз увага! Завдання кожній з команд: виберіть з-поміж себе касира. (Діти 

вибирають) . 

- Касири, підійдіть до мене, я дам вам квитки. 

Кожному члену команди я даю гроші. Квиток коштує 5 грн. Вам потрібно однією або 

різними банкнотами взяти 5 грн. і купити в касира квиток на виставу. 

      
( Діти рахують гроші та купляють квитки. Сідають на свої місця з купленими квитками). 

7. Гра «Займи своє місце в залі театру» 

Переверніть квиток і порахуйте два приклади. Запишіть відповідь першого прикладу – це 

номер вашого ряду! Порахуйте другий приклад – відповідь на нього – це номер вашого місця. 

Обведіть номер свого місця на аркуші паперу перед вами в потрібному ряді червоним олівцем, 
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якщо це парне число, а якщо не парне, тоді синім кольором.  Чи усі вже змогли зайняти свої 

місця? (Стільці). 

( Діти рахують і визначають номер свого ряду та свого місця в залі). 

- Діти! Ви вже готові дивитися 

виставу! 

- Скажіть, будь ласка, чи 

можна в театрі зустрітися з 

відвідувачами тільки з нашої 

країни, чи із інших держав? 

- До театру можуть завітати 

також іноземці! 

- Так, дійсно! Театр – це 

міжнародне мистецтво! Жителі 

нашої країни можуть 

відвідувати вистави в театрах за 

кордоном. Але і мешканці 

інших країн теж можуть 

приїздити в Україну і 

відвідувати театр. 

- Давайте змоделюємо ситуацію, начебто іноземці приїхали до нас  на виставу! Ви готові з 

ними поспілкуватися? 

- Так! 

8. Іншомовний блок 

- Good morning  children! How are you today? 

- I am fine, thank you. 

- Nice to see you! 

- Nice to see you too! 

- Where do you live? 

- I live in Kyiinka. 

- What country do you live in? 

- I live in Ukraine. 

- I am from England and I want to have a good time! Can you help me? 

-YES! 

- Well!!!Let`s have a rest! Stand up, please! 

(Фізкультхвилинка англійською мовою) 

9. Обговорення  правил поведінки в театрі 

- Чи знаєте ви, як необхідно поводитись у театрі? 

Давайте повторимо правила поведінки в театрі. 

10. Інсценізація казки «Колобок»  

- Діти, відгадайте загадку про мою улюблену казку: 

Ой, набридло на віконці 

Все на сонечку сидіть. 

Я візьму і покочуся, 

Щоб побачити весь світ! 

- Хто це? (Колобок) 

- Так, дійсно, це казка про Колобка. І зараз ми з вами побудемо справжніми артистами і 

розіграємо цю казочку! Артистом бути нелегко, для цього треба змінювати голос, говорити з 

інтонацією, міняти вираз обличчя, виробляти будь - які жести руками. Цьому всьому треба 

довго вчитися. Ми зараз будемо вчитися деяких моментів, які необхідні артисту. Хто бажає 

побути актором? 

(Визначення учнів, які зіграють головні ролі казки, одягання масок. Інсценізація казки) 
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11. Робота з Т- схемою 

- А тепер, шановні артисти, поділіться своїми 

враженнями, чи легко працювати акторами, виражати 

свої емоції, почуття за допомогою міміки та жестів, 

інтонації ? Хто вважає, що так, а хто не згоден? 

Поясніть своє рішення. 
Т-схема 

Працювати актором легко? 

Так Ні 

  

 

12. Заключна 

частина. Робота з 

Ромашкою Блума 

- Про що ми говорили  сьогодні на уроці? 

- Які види театру ви запам’ятали? 

- Як треба поводитися в театрі? 

- Чи легко бути актором? Поясніть, чому?  

13. Рефлексія емоційного стану 

- Діти, завтра день Святого Валентина. У цей день  люди 

дарують один одному святкові листівки-валентинки. Я хочу 

вам подарувати на згадку про мене чудового ведмедика з 

сердечком! Мені дуже сподобалося з вами працювати сьогодні 

на уроці! Візьміть цього ведмедика і позначте на сердечку свій 

настрій у вигляді усмішки! Покажіть мені ведмедиків! Який у 

вас настрій? 

- Чудовий!!!! 

- Дякую всім вам!!! До побачення!!! 

 

 

 

 

 

План-конспект уроку хімії в 10 класі на тему 

«Карбонові кислоти. Їх властивості» 
 

 

Мета:  
освітня: ознайомити учнів з особливостями 

будови карбоксильної функціональної групи; 

познайомитися з поширенням карбонових кислот у 

природі; вивчити фізичні властивості насичених 

одноосновних карбонових кислот; звернути особливу 

увагу на міжнародні та тривіальні назви карбонових 

кислот, ізомерію; 

розвивальна: поглиблювати знання про 

оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі карбонових кислот; розвивати вміння складати 

молекулярні, структурні формули на прикладі представників гомологічного ряду насичених 

одноосновних органічних кислот, продовжити формувати в учнів прийоми розумової 

діяльності: порівняння, узагальнення, аналізу та синтезу;  



2020 Педагогічні обрії № 3-4 (111-112) 
 

40 

виховна: формування в учнів наукового світогляду, поглядів про різноманітність 

матеріального світу, причинно-наслідкові зв’язки, виховувати інтерес до предмета та 

оточуючого світу. 

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь. 

Обладнання: товари, що містять органічні кислоти; проєктор.  

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний (загальний метод); словесно-наочний 

(часткові методи), самостійна робота, бесіда. 

 

Хід уроку 

І. Організація класу до уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Яку родину органічних сполук Ви вивчаєте зараз?  
2. Які оксигеновмісні органічні сполуки Ви вивчили? 
3. Яка загальна формула спиртів, альдегідів? 

4. Яку групу називають функціональною?  
На сьогоднішній урок я прийшов з певними товарами із магазину: лимоном, апельсином, 

яблуком, оцтовою та лимонною кислотами, а в аптеці придбав ацетилсаліцилову кислоту та 

розчин саліцилової кислоти. 

5. Що ж об’єднує дані товари?   

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Яблука, мандарини, апельсини, лимони. У їхньому складі містяться фруктові кислоти. 

А які асоціації виникають у вас при згадуванні слова «кислота»? (Виділяється слина і 

з’являється кислий смак). 

Отже, сьогодні ми маємо з’ясувати, які це речовини, що називаються органічними 

кислотами? Яка функціональна група наявна в складі молекули карбонових кислот? Які 

фізичні властивості вони мають?   

ІV. Оголошення теми та мети уроку 

V. Засвоєння нових знань та вмінь 

1. Поширення карбонових кислот. Перегляньте слайди, які ілюструють поширення 

карбонових кислот. Усі кислоти містять у своєму складі функціональну групу, до складу якої 

входить на один атом Оксигену більше, ніж до складу карбонільної групи.  

2. Яку функціональну групу містять карбонові кислоти? –СООН (карбоксильна) – саме 

вона відповідає за фізичні та хімічні властивості.  

- Давайте дамо визначення карбоновим кислотам? 

Карбонові кислоти – це похідні вуглеводнів, у молекулах яких міститься одна або кілька 

функціональних карбоксильних груп –СООН.  

За багатьма ознаками органічні кислоти подібні до неорганічних кислот. 

3. Класифікація карбонових кислот.  
Робота з підручником (ст.120). 

4. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна 

та структурна формула 

Карбонових кислот існує дуже багато, але сьогодні ми ближче познайомимося з 

насиченими одноосновними карбоновими кислотами. 

Загальна формула – R-СООН або СnН2n+1СООН, де n ≥ 0. 

- Порівняйте за складом загальні формули альдегідів та карбонових кислот. Вони 

відрізняються на один атом Оксигену, тобто карбонові кислоти є продуктом м’якого 

окиснення альдегідів. 

- Якщо метаналь має формулу НСОН, то перший представник насичених одноосновних 

кислот - НСООН. Етаналь - СН3СОН, тому другий представник - СН3СООН і т.д. 

- Використовуючи загальну формулу карбонових кислот, складіть формули перших шести 

представників гомологічного ряду одноосновних карбонових кислот (запишіть їх у стовпчик). 
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Н-СООН  

СН3-СООН і т. д… 

Щоб утворити назви відповідних карбонових кислот, слід до назви відповідного 

насиченого вуглеводню (за кількості атомів Карбону) додати закінчення ―-ова‖ та слово 

―кислота‖.  

Багато карбонових кислот мають історичні (тривіальні) назви, які людина широко 

використовує і в наш час.  

За назвами кислот формуються й назви кислотних залишків, що використовуються для 

називання солей, утворених цими кислотами. 

Кислоти, що місять понад 12 атомів Карбону називаються вищими карбоновими 

кислотами.  

5. Фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот 

Нижчі карбонові кислоти є рідинами з своєрідним запахом (пропанова – запах поту, 

бутанова – запах згірклого масла). Карбонові кислоти з кількістю атомів Карбону більше 10 – 

тверді речовини.  

Зі збільшенням відносної молекулярної маси зменшується розчинність одноосновних 

насичених карбонових кислот у воді. 

Карбонові кислоти мають вищі температури кипіння та плавлення, ніж відповідні їм 

спирти та альдегіди.  

Оцтова кислота – це безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, 

змішується з водою в будь-яких пропорціях, розчин кислий на смак;  

за t < 170 
0
С кристалізується (―льодяна кислота―); 9 % водний розчин – столовий оцет; ≈ 

70-80 % водний розчин - оцтова есенція. 

6. Ізомерія насичених одноосновних карбонових кислот 

а) карбонового ланцюга; 

б) міжкласова з естерами.  

VІ. Закріплення та застосування знань 

Розв’язування завдань (слайд). 

VІІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання результатів уроку 

VІІІ. Пояснення домашнього завдання 

 

 

 

План-конспект уроку образотворчого мистецтва в 5 класі 
 

Тема уроку. Орнамент у декоративно-ужитковому мистецтві 

Мета:  
навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів з декоративно-ужитковим мистецтвом; 

навчати спрощувати та декорувати природні форми; вчити створювати декоративний 

орнамент, закріпити розуміння понять «стилізація», «рапорт»,  «орнамент»; 

розвиваюча: розвивати в дітей уміння сприймати, розрізняти, аналізувати, спрощувати та 

узагальнювати природну форму, розвивати пізнавальні інтереси учнів, фантазію та уяву; 

виховна: виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу, інтерес до 

прекрасного, любов до національної художньої спадщини. 

Обладнання: кольорові олівці, альбоми, гумки; презентація «Орнамент у декоративно-

ужитковому мистецтві» 

Тип уроку: комбінований 

Хід уроку 

Ӏ. Організаційний момент 
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Привітання 

Сьогодні ми знову поринемо у світ 

образотворчого мистецтва, де працюватимемо 

разом і, звичайно, я розраховую на вашу 

підтримку та допомогу. Кожному з вас бажаю на 

цьому уроці бути:  

У – успішним  

С – самовпевненим  

П – працьовитим  

І – інформованим  

Х – хоробрим  

У – уважним  

Тобто побажати Успіху! 

ӀӀ. Актуалізація опорних знань 

- Які види образотворчого мистецтва ви знаєте? 

- Що ви знаєте про декоративно-ужиткове мистецтво? 

- Які засоби виразності декоративно-ужиткового мистецтва? 

ӀӀӀ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку 

Сьогодні мова піде про цікаве явище мистецтва – український орнамент. Які бувають 

види орнаментів. Що ж таке символ і символіка? Що таке рапорт? Спробуємо з’ясувати. 

ӀV. Пояснення нового матеріалу 

С л о в о  в ч и т е л я  

Орнамент – це графічна чи живописна прикраса, створена з ритмічно поєднаних 

елементів рослинної або геометричної форми. 

Творча практична діяльність. Складання візерунка з геометричних елементів. 

(Додаток 1, 2) 

О р н а м е н т и  п о д і л я ю т ь с я  н а  т а к і  в и д и :  

 Геометричний орнамент складається з поєднаних у кольорі геометричних 

елементів, які чітко чергуються. 

 Рослинний орнамент складається з рослинних елементів – декоративно 

стилізованих квітів, листя, гілок тощо. 

 Зооморфний орнамент характеризується орнаментальними композиціями, як 

реалістичними, так і більш умовними – стилізовані птахи, тварини, комахи, риби. 

 Антропоморфний орнамент – це стилізоване зображення силуетів людини. 

 

Символ (від грецьк. σύμβολον — знак, прикмета, ознака) — умовне позначення будь-

якого предмета, поняття або явища, що використовується для збереження і передавання 

інформації.  

Художній символ у декоративно-ужитковому мистецтві є образом, у якому завжди 

присутній певний зміст. 

Символіка — сукупність символів. Символіка — це умовне вираження ідей, понять, 

почуттів.  

Коло є символом сонця воно походить із язичницької релігії, де означає божественну, 

життєдайну енергію. Коло це також безперервність буття і вічність.  

Квадрат є однією із центральних фігур в орнаментах багатьох культур. Вона 

символізує досконалість, гармонію, порядок. Перехрещений квадрат, який часто вишивають 

зокрема на чоловічих сорочках, означає "земне поле". Квадрат в українській традиції є одним 

із символів землі.  

Ромб є архаїчним знаком. Його пов`язують із плодючістю людини і землі. Ромб (із 

крапкою посередині) є символом засіяного поля, яке мало надзвичайно велике значення для 

наших предків, означало достаток і добробут.  
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В основі рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі, рослині. 

Перегляд відеофрагменту. 

Український орнамент в сучасності. 

Стилізація. 

Перетворення живої реальної форми на спрощену. 

Рапорт 

 Частину художніх елементів, які ритмічно повторюються по всій довжині і 

ширині. 

Колір: 

- червоний – колір сонця і вогню – символізує життєдайні сили; 

- жовтий – колір достиглих плодів, зерна – добробуту; 

- зелений – колір весни, розквіт природи; 

- чорний – колір печалі, родючої землі. 

Фізкультхвилинка 

 

V. Практична робота 
Створення орнаменту  для декоративного горщика. 

Правила композиційної побудови орнаменту. 

 Деталі, з яких складається орнамент, повинні відповідати основній темі. 

 Для побудови орнаменту насамперед треба знайти композиційний центр – 

визначити ту частину оздоблювального виробу, яка повинна найбільше привертати увагу. 

 Треба чітко дотримуватись пропорцій елементів між собою та оздоблювальною 

площиною предмета. 

 Основою кожного орнаменту є симетрія – повторення в певному порядку одного 

елемента чи групи елементів. 

 У малюнках слід дотримуватися рівноваги, тобто сума елементів, лінії фарб в одній 

частині узору повинна урівноважуватися з другою частиною, навіть коли вони не перебувають 

між собою в стані дзеркальної симетрії. 

 На орнамент впливає також закон ритму – порядок чергування елементів або їх 

груп. 

 

Загадка: 
Глиняний, скляний, порцеляновий 

На кухні стоїть, їсти нам велить 

 

VӀӀ. Підбиття підсумку уроку 

1. Елементи орнаменту (рапорт) діти наклеюють на 
великий шаблон горщика. 

2. Взаємооцінювання робіт. 
3. Рефлексія: 
Ви дуже добре впоралися з роботою, виявили фантазію, уяву, доклали чимало зусиль. 

 Чи дізналися ви про щось нове? 

 Який етап уроку найбільш вас зацікавив? 

 Що було важче за все? 

4. Аналіз та оцінювання виробів учнів. 
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Вошкіна І.А.,  

завідувач відділу роботи з обдарованими учнями ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 
Ахмедова Л.В.,  

методист відділу роботи з обдарованими учнями ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

УЧАСТЬ ШКОЛЯРІВ  ОБЛАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ 

ОЛІМПІАДАХ ІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 
 

Освіта  – основа інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку суспільства і держави.  

Україна визнає освіту пріоритетною сферою духовного і 

культурного розвитку суспільства. 

Закон України «Про освіту» 

 

Традиція проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів в 

Україні існує із 60-х років минулого століття, основною метою яких є виявлення обдарованих 

та здібних учнів. Тобто, більше як півстоліття поспіль олімпіади залишаються однією з 

найпоширеніших позаурочних форм організації напряму педагогічної діяльності. Учасники 

змагання демонструють  не стільки знання, скільки вміння застосовувати на практиці те, що 

освоювали на уроках, уміння розраховувати час, бути 

мобільним, представляти та захищати свою роботу, 

експериментувати. 

Олімпіади – це потужний виховний захід, який 

знають і люблять в Україні, який має своїх вихованців, що 

стали успішними в житті завдяки предмету та вчителям. 

Під час підготовки до змагання відбувається розвиток 

навичок та вмінь: критичне мислення, комплексне 

вирішення завдань, формування, обґрунтування та захист 

власної позиції, взаємодія з іншими людьми тощо. 

За даними Міністерства освіти і науки України 

щороку понад 3 млн. школярів (60 % від загальної 

кількості) залучаються до участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, які проходять із 26 предметів, що 

вивчаються в закладах загальної середньої освіти області. Учні змагаються в особистій 

першості, виявляють самобутні таланти, нестандартні підходи до розв’язання творчих завдань 

і вміння застосовувати набуті знання.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із навчальних предметів у 

2019/2020 навчальному році» від жовтня 2019 року до лютого 2020 року в області проведено 

шкільний, районний та обласний етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із 18 навчальних 

предметів. 

У І етапі олімпіад узяли участь 70085 учасників із закладів загальної середньої освіти 

області, із яких: 26065 (37,2 %) – учні міських шкіл та шкіл районних центрів, 33455 (47,7 %) – 

здобувачі освіти шкіл сільської місцевості, об’єднаних територіальних громад та 10565 

(15,1 %) – учні гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл області. 
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Загальна кількість учасників ІІ етапу становить 13509 учнів, із яких: 5119 (37,9 %) –

 здобувачі освіти міських шкіл та шкіл районних центрів, 6044 (44,7 %) – учні закладів освіти 

сільської місцевості, об’єднаних територіальних громад та 2346 (17,4 %) – здобувачі освіти 

гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл області. 

Від 10 січня до 16 лютого 2020 року в м. Чернігові було проведено обласний етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

Учасниками ІІІ етапу олімпіад стали 1677 учнів (59,6 % від кількості, визначеної за 

рейтингом: 2816 учасників). За заявками повинні були брати участь 1847 переможців ІІ етапу 

олімпіад.  

Цьогоріч було сформовано 43 команди (4 міста, 8 районів, 14 об’єднаних 

територіальних громад, 15 об’єднаних команд районів/ОТГ, 2 ліцеї обласного 

підпорядкування). У 2018/2019 н. р. учасниками олімпіад були 54 учнівські команди, у 

2017/2018 н.р. –  41 команда, у 2016/2017 н. р. – 33 команди. 

Кількість учасників обласного етапу олімпіад із 14 об’єднаних територіальних громад 

(які брали участь окремими командами) складала 424 школярі 7–11 класів. У 2018/2019 н.р. 

кількість учасників змагання із 28 об’єднаних територіальних громад – 738 здобувачів освіти, 

у 2017/2018 н.р. – 386 учнів із закладів загальної середньої освіти 13 об’єднаних 

територіальних громад. 

Учні Батуринської, Бобровицької, Варвинської, Вертіївської, Іванівської, Ічнянської, 

Кіптівської, Лосинівської, Любецької, Макіївської, Малодівицької, Михайло-Коцюбинської, 

Новобасанської, Олишівської, Остерської, Семенівської, Срібнянської, Тупичівської, 

Холминської об’єднаних територіальних громад брали участь в олімпіадах спільно з районами 

та іншими громадами. 

Найбільшу кількість здобувачів освіти було представлено на олімпіадах із біології 

(167), української мови та літератури (166), математики (157),  географії (146), історії (139). 

Олімпіади з математики, інформатики, 

інформаційних технологій та біології були проведені за 

завданнями Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки 

України. Завдання обласного етапу олімпіад із інших 

навчальних дисциплін були підготовлені предметно-

методичними комісіями й орієнтовані на програмовий 

матеріал із базових предметів відповідно до рекомендацій 

зазначеної вище установи. 

Згідно з Правилами проведення в області І–ІІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у новій редакції (Наказ Управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 20.09.2019 № 284) 

мінімальний кількісний склад учнівських команд повинен відповідати кількості паралелей 

класів, учні яких беруть участь у кожній олімпіаді. 

Не в повному складі були сформовані учнівські команди: Козелецького району (із 

17 предметів); Городнянського району, Плисківської ОТГ (із 16 предметів); Парафіївської ОТГ (із 

15 предметів); Мринської ОТГ, Сосницького, Менського районів (із 14 предметів); Семенівського 

району/Семенівської ОТГ, Ніжинського району/Лосинівської ОТГ/Вертіївської ОТГ (із 

13 предметів). 

Учнівські команди Комарівської ОТГ не були представлені в олімпіадах 

із 14 предметів, Коропського району – із 9 предметів, Височанської ОТГ – із 8 предметів, 

Носівського району/Макіївської ОТГ – із 7 предметів.  

Аналіз результатів обласного етапу олімпіад свідчить, що більшість учасників змагань 

на достатньому рівні продемонстрували знання та вміння виконувати завдання підвищеного 

рівня складності, аргументовано доводити власну думку та застосовувати знання в 



2020 Педагогічні обрії № 3-4 (111-112) 
 

46 

нестандартних умовах і ситуаціях. Частина завдань, запропонованих учасникам олімпіад, 

вимагала володіння учнями спеціальними прийомами розв’язування олімпіадних задач, 

додатковими теоретичними знаннями, передбаченими програмами факультативних курсів, 

гуртків. Також здобувачі освіти виконували завдання, спрямовані на формування ключових 

компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності. 

За рішенням журі, переможцями олімпіад було визначено 691 (41,3 % від загальної 

кількості) учасника, які отримали 64 (9,3 %) дипломи І ступеня, 209 (30,2 %) – ІІ ступеня та 

418 дипломів (60,5 %) – ІІІ ступеня (у 2018/2019 навчальному році  – 708 дипломів, із яких 

І ст. – 64, ІІ ст. – 215, ІІІ ст. – 427). 

За підсумками олімпіад, першість здобула команда учнів закладів загальної середньої 

освіти із міста Чернігова. Друге, третє, четверте – посіли команди здобувачів освіти міст 

Прилук, Ніжина та Новгорода-Сіверського (відповідно). У першу десятку увійшли школярі 

Бахмацького району/Батуринської ОТГ (6 місце), Ріпкинського району/Любецької ОТГ 

(7 місце), Менської ОТГ (8-9 місце), Прилуцького району/Малодівицької ОТГ (8-9 місце), 

Городнянської ОТГ/Тупичівської ОТГ (10 місце). Учнівська команда Чернігівського 

обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради 

виборола 5 місце.  

Кращі результати показали учнівські команди 

міст Чернігова (129 дипломів), Прилук (62), Ніжина 

(59), Новгорода-Сіверського (46); об’єднаних команд 

районів та ОТГ: Бахмацького району/Батуринської 

ОТГ (33), Ріпкинського району/Любецької ОТГ (22), 

Козелецької ОТГ/Кіптівської ОТГ/Остерської ОТГ 

(21), Прилуцького району/Малодівицької ОТГ, 

Городнянської ОТГ/Тупичівської ОТГ (по 20 

дипломів), Бобровицького району/Боровицької 

ОТГ/Новобасанської ОТГ (19); об’єднаних 

територіальних громад: Менсьгкої (19), Корюківської 

(18), Сновської, Деснянської (по 16 дипломів).   

Дев’ять років поспіль високий рівень знань 

демонструють школярі Новгород-Сіверської 

гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-

Сіверської міської ради. Цьогоріч здобувачі освіти 

гімназії вибороли 43 дипломи переможців. Кращі 

результати постійно здобувають учні 

Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 

обдарованої сільської молоді Чернігівської 

обласної ради (33 дипломи), спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи № 1 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

м. Чернігова (26 дипломів), Ніжинського ліцею 

Ніжинської міської ради Чернігівської області при 

Ніжинському державному університеті імені 

Миколи Гоголя (24 дипломи), Прилуцького закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 

(ліцею № 7) Прилуцької міської ради, 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 

м. Чернігова (по 17 дипломів); Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради (16 дипломів), 

Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської 

ради(15 дипломів), Бахмацької  загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Бахмацької 

районної ради (14 дипломів), Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради, Прилуцької 
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гімназії № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради (по 12 дипломів); гімназії імені 

Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської міської ради, ліцею № 15 м. Чернігова, 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, Чернігівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Чернігівської міської ради (по 11 дипломів).  

Найбільшу кількість переможців серед шкіл сільської місцевості підготували 

педагогічні колективи: Добрянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Ріпкинського 

району (7 дипломів), Чемерської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Козелецької районної 

ради (4 дипломи). 

Щороку значна частина учнів демонструє високі результати змагань із різних 

навчальних дисциплін, виборюючи по два та більше дипломів обласного етапу олімпіад. У 

поточному навчальному році 108 учнів здобули 250 дипломів переможців (минулого року 

98 учасників вибороли 216 дипломів переможців). Цьогоріч є здобувачі освіти, які показали 

високий рівень знань з декількох навчальних дисциплін. П’ять дипломів переможця здобув 

Кривенок Владислав, учень 9 класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 

Новгород-Сіверської міської ради, а саме: з біології й правознавства – І ст., хімії, української 

мови та літератури – ІІ ст., географії – ІІІ ст. П’ять учнів здобули по 4 дипломи:  

- Гамалій Карина, учениця 9 класу Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка Сосницької 

селищної ради (англійська мова – ІІ ст., українська мова та література, правознавство, 

історія – ІІІ ст.) 

- Кривенок Руслан, учень 9 класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 

Новгород-Сіверської міської ради (біологія – І ст., правознавство, географія – ІІ ст., хімія – 

ІІІ ст.); 

- Удод Назар, учень 9 класу Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради 

Бобровицького району (англійська мова, інформатика, фізика, математика –ІІІ ст.); 

- Кальян Анастасія, учениця 11 класу Малодівицької загальноосвітньої  школи І–ІІІ 

ступенів Малодівицької селищной ради (правознавство, історія – ІІ ст., українська мова та 

література, географія – ІІІ ст.); 

- Дзюгал Ольга, учениця 11 класу Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 

обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (географія – диплом І ст., 

астрономія – ІІ ст., математика, фізика – ІІІ ст.)  

21 учень здобув по 3 дипломи, 81 учень – по 2 дипломи переможців. 

Учні опорних закладів освіти області вибороли 139 дипломів переможців обласного 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (20,1% від загальної кількості дипломів), а саме: 

3 дипломи І ступеня, 37 дипломів ІІ ступеня, 99 дипломів ІІІ ступеня.  

Серед лідерів: опорний заклад «Деснянський навчально-виховний комплекс «гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської селищної ради (13 дипломів), комунальний 

заклад «Городнянський ліцей № 2» Городнянської міської ради (12 дипломів), Козелецька 

гімназія № 1 Козелецької селищної ради Козелецького району (9 дипломів); Сновська гімназія 

Сновської міської ради Сновського району, Сосницька гімназія ім. О.П. Довженка Сосницької 

селищної ради, Остерська гімназія Остерської міської ради (по 8 дипломів); Коропська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради, 

комунальний заклад «Городнянський ліцей № 1» Городнянської міської ради, Менський 

опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської 

ради Менського району (по 7 дипломів); Срібнянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

Срібнянської селищної ради, комунальний опорний заклад «Куликівський заклад загальної 

середньої освіти І–ІІІ ступенів» Куликівської селищної ради, Малодівицька загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів Малодівицької селищної ради Прилуцького району (по 6 дипломів), 

комунальний заклад Михайло-Коцюбинська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради 

Чернігівського району, Сновська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Сновської міської 

ради Сновського району (по 5 дипломів). Представники 16 опорних закладів освіти не мають 

дипломів переможців обласного етапу змагань. 
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Кращі результати в обласному етапі 

олімпіад та відбірково-тренувальних зборах 

щодо підготовки здобувачів освіти до ІV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів продемонстрували учні 

закладів загальної середньої освіти міст: 

Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгорода-

Сіверського; районів: Бахмацького, 

Борзнянського, Коропського, Носівського, 

Новгород-Сіверського, Прилуцького, 

Ріпкинського; об’єднаних територіальних 

громад: Бобровицької, Коропської, 

Корюківської, Менської, Михайло-

Коцюбинської, Сновської; Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої 

сільської молоді Чернігівської обласної ради. 

Водночас аналіз результатів обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

засвідчує ряд проблем і суттєвих недоліків у підготовці учнів до інтелектуальних змагань. У 

результаті перевірки виконання завдань було виявлено, що частина здобувачів освіти 

недостатньо засвоїла програмовий матеріал, не може розкрити змісту понять і термінів. 

Складним для школярів залишається виконання тестових завдань із тем, які вивчалися в 

попередніх класах. Частина учнів не володіє на достатньому рівні спеціальними прийомами 

розв’язування олімпіадних задач. Недостатній рівень знань продемонстрували здобувачі 

освіти також під час виконання експериментальних задач, які вимагали математичних 

розрахунків. У деяких творчих роботах теми розкриті частково, бракує влучних прикладів, 

висновки не відповідають наведеним аргументам. Найскладнішими для учасників 

залишаються завдання творчого характеру, які потребують синтезу знань, самостійної роботи 

та неординарного мислення. 

Низький рівень знань на ІІІ етапі показали учні, які не змогли набрати третини від 

максимально можливої кількості балів: із інформатики (24 учні із 71 учасника), фізики 

(62 учні із 104 учасників), історії (99 учнів із 139 учасників), математики (101 учень із 157 

учасників). 

Найменшу кількість учасників було представлено на олімпіадах із економіки (фактично 

– 21, за рейтингом – 143), із астрономії (фактично – 33, за рейтингом – 105), із інформатики 

(фактично – 71, за рейтингом – 195).  

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

не мають дипломів учнівські команди Комарівської, Плисківської об’єднаних територіальних 

громад. Найменшу кількість дипломів здобули учнівські команди Височанської ОТГ 

(1 диплом), Городнянського, Коропського, Менського районів (по 2 дипломи); Сосницького 

району, Ніжинського району/ Лосинівської/Вертіївської ОТГ; Носівського району/Макіївської 

ОТГ, Мринської ОТГ (по 3 дипломи).  

Причинами такого стану є несистемна організація впровадження профільного навчання 

з предметів, недостатня кількість факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану 

спеціалізацію закладом загальної середньої освіти. 

Результати олімпіад доводять необхідність більш ефективної організації роботи щодо 

підготовки здобувачів освіти до участі в інтелектуальних змаганнях, ефективного 

використання годин варіативної складової робочого навчального плану.  

Участь в олімпіадах надає учням змогу перевірити свої знання, порівняти їх зі 

знаннями однолітків. Це сприяє свідомому вибору школярами майбутньої професії, є 

запорукою вступу випускників до престижних закладів вищої освіти України. 

 

 



2020 Педагогічні обрії № 3-4 (111-112) 
 

49 

 
Вошкіна І.А.,  

завідувач відділу роботи з обдарованими учнями ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 
Ремидовська Л.М.,  

методист відділу роботи з обдарованими учнями ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 
 

 

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОБЛАСТІ В МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ 

КОНКУРСАХ 
 

Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш 

значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя 

народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання 

віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, 

сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва 

діяльність народу 

Олесь Гончар  

 

Щороку учні та студенти закладів освіти 

нашої області стають активними учасниками мовно-

літературних конкурсів, метою яких є утвердження 

статусу української мови як державної, підвищення рівня знань з української мови і 

літератури, виховання в молодого покоління любові до мови українського народу, 

формування почуття патріотизму, оптимізму й віри в щасливе майбутнє Української держави, 

про яку мріяв і писав у своїх творах великий Кобзар.  

Саме Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка та Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

об’єднують учнів та студентів закладів освіти України та зарубіжжя. Конкурси проводять не 

лише в рамках нашої держави, а також усюди, де живуть українці, які хочуть брати участь у 

мовних змаганнях. І цей наймасовіший мовний марафон щороку охоплює кількадесят країн. 
Юну українську інтелігенцію єднає палка любов до рідної мови.  

Цього року Конкурси – ювілейні. Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка проходить уже вдесяте 

(започатковано Конкурс Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928).  ―І ось 
уже 20 років поспіль, незважаючи на політичні тренди, конкурс відбувається не тільки в 

Україні, а й у світовій українській діаспорі. Він також покликаний для того, щоб 

сконсолідувати світове українство, котре може стати нашим потужним лобі‖, – зазначають 

організатори Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  

Проходять мовні змагання в декілька етапів від шкільного до загальнодержавного. У 

нашій області відзначається активністю учасників мовних змагань. Традиційно Конкурси для 

здобувачів освіти Чернігівщини відбуваються в школах міста Чернігова. Обласний етап Х 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка був проведений 7 грудня 2019 року на базі Чернігівської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради (директор Лариса Лесун). У Конкурсі взяли 

участь сто сорок чотири здобувачі освіти. Із них дев’яносто п’ять учнів 5–11 класів закладів 

загальної середньої освіти із сімнадцяти районів та міст Чернігова, Ніжина, Прилук та 

Новгорода-Сіверського, тридцять однієї об’єднаної територіальної громади; тринадцять учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; вісімнадцять студентів закладів фахової 

передвищої освіти та вісімнадцять студентів закладів вищої освіти області. 
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На обласному етапі Конкурсу учням та 

студентам були запропоновані творчі завдання 

різних жанрів. Здобувачі освіти продивилися 

фрагмент концерту співачки Оксани Мухи, яка 

виконувала поезію Кобзаря «Зоре моя вечірняя», 

покладену на музику «Місячної сонати» Людвіга 

ван Бетховена. Конкурсанти отримали творче 

завдання висловити власну думку щодо виконання 

цієї поезії, поміркувати, які запитання поставили б 

Оксані Мусі та навіть написати широкий репортаж 

у газету про концерт співачки. 

Участь у Конкурсі дає можливість молодому 

поколінню ще раз звернутися до поетичного спадку Тараса Григоровича Шевченка, 

продемонструвати високий рівень своєї творчості, володіння художнім словом. 

За підсумками роботи журі переможцями обласного етапу стали тридцять шість 

конкурсантів: двадцять один учень закладів загальної середньої освіти, три учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, шість студентів закладів фахової передвищої 

освіти та шість студентів закладів вищої освіти. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2020  № 1/9-60 «Про 

проведення фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка», згідно з наказом Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 20.12.2019 № 367 «Про підсумки обласного 

етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка» 8 лютого 2020 року був проведений фінальний етап Конкурсу. 

Цьогоріч у творчому змаганні взяли участь тридцять п’ять осіб: двадцять учнів закладів 

загальної середньої освіти, три учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шість 

студентів закладів фахової передвищої освіти та шість студентів закладів вищої освіти.  

Завдання на фінальний етап Х Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка були 

доставлені уповноваженим представником Міністерства освіти і науки України Володимиром 

Хоменком, науковим співробітником відділу проєктної діяльності Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти».  

Творчість великого митця Тараса Григоровича Шевченка близька кожному з нас. 

Сьогодні ми зосереджуємо свою увагу на сторінках великої спадщини Кобзаря, тому що в наш 

неспокійний час нам, може, як ніколи, потрібні сила духу Тараса, його віще слово, незламна 

віра, віра в те, що «буде правда між людьми». 

Дуже влучно сказав Павло Грабовський 

стосовно всіх українських мігрантів: «Рідна мова 

на чужині ще ріднішою стає». Одним з яких був 

Петро Яцик, канадський підприємець 

українського походження, меценат і філантроп, 

відомий своїм вагомим внеском у фінансування 

українознавства на Заході та в Україні. Саме він 

уперше виступив із пропозицією проведення в 

Україні мовного конкурсу серед молоді. У 

Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика за останні роки взяли участь понад 

5 мільйонів школярів та студентів із 27 країн 

світу. 

Секрет успіху конкурсу Петра Яцика – не лише в приватній ініціативі, а й у 

благородній ідеї. Він виконує одну з найважливіших функцій, допомагаючи забезпечувати 

«всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Меценатство
https://uk.wikipedia.org/wiki/Філантропія
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всій території України» (ст.10 Конституції України). Нова українська школа спрямована на 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності та обов’язкове володіння державною мовою. 

Обласний етап ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика відбувся 14 грудня 

2019 року на базі Чернігівського колегіуму № 11 

Чернігівської міської ради (директор Світлана Рубан). 

Цьогоріч у ювілейному ХХ обласному етапі взяли участь 

сто дев’яносто два здобувачі освіти нашої області. Це учні 

3–11 класів закладів загальної середньої освіти, 

професійно-технічної освіти, студенти фахової передвищої 

та вищої освіти із шістнадцяти районів області, міст 

Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгорода-Сіверського та 

тридцяти п’яти об’єднаних територіальних громад. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2019  № 1593 «Про проведення 

підсумкового етапу ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика», згідно з наказом 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 20.12.2019 № 366 «Про 

підсумки обласного етапу ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика» 29 лютого 2020 року 

був проведений підсумковий етап Конкурсу. 

У фінальному етапі мовного змагання взяли участь тридцять шість здобувачів 

освіти: двадцять сім учнів 3–11 класів закладів загальної середньої освіти; три учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; шість студентів закладів фахової передвищої та 

вищої освіти.  

Завдання підсумкового етапу ХХ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика доставила 

Людмила Зіневич, представник Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських 

меценатів», директор Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи, 

кандидат філологічних наук, доцент.  

Доброю традицією стало нагородження дипломами та цінними подарунками 

переможців обласних етапів Конкурсів, які стали учасниками фінальних етапів змагань.  

Юних знавців мови привітали й нагородили  представники Міністерства освіти і науки 

України, Ліги українських 

меценатів, оргкомітет та 

журі обласних етапів 

Конкурсів. Урочистості та 

святкового настрою 

присутнім додали музичні 

вітання творчих колективів 

шкіл та учасників талант-

студії «Viva» Чернігівського 

обласного палацу дітей та 

юнацтва (керівник В’ячеслав 

Маховка).  

Після завершення 

Конкурсів роботи учасників 

області були відправлені до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» Міністерства освіти і науки України та Ліги українських меценатів із метою передачі 

членам журі фінальних етапів Конкурсів. 
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За роки існування Конкурсів інтелектуальна та творча 

скарбниця Чернігівщини поповнилась талановитою та здібною 

молоддю. Декілька років поспіль стають учасниками й навіть 

виборюють перемоги на найвищому рівні – фінальному етапі 

інтелектуальних змагань: Марія Чередниченко, учениця 

8 класу Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 

Затолокіна Прилуцької міської ради; Інна Каїка, учениця 9 

класу Удайцівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Прилуцької районної ради; Катерина Логвиненко, учениця 

9 класу Старобілоуського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Новобілоуської 

сільської ради Чернігівського району; Марія Богатирьова, учениця 10 класу Чернігівського 

колегіуму № 11Чернігівської міської ради; Вікторія Джим, учениця 11 класу Держанівського 

навчально-виховного комплексу І – ІІІ ступенів Носівської районної ради.  

Сподіваємося, що мовно-літературні конкурси й надалі будуть спонукати молодь до 

вивчення рідної мови, підвищення свого культурного рівня, розвитку почуття національної 

гідності, бо в ньому – високий дух пращурів, сила нашого сьогодення і майбуття. 

«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, 

розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за 

багатство мови...» – наголошував Максим Рильський. 

 
 

 

 

Мухіна О.М.,  

методист відділу роботи з обдарованими учнями ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Обдаровані діти зазвичай вирізняються 

потенційними можливостями в досягненні вагомих 

результатів, мають високу пізнавальну та фізичну 

активність, розвинені інтелектуальні, творчі здібності й 

емоційно-вольову сферу. У численних дослідженнях 

було виявлено, що з задатками обдарованості, здатністю 

до ефективної плідної діяльності народжується 

практично кожна людина, хоча спрямованість і ступінь 

обдарованості різні, а її подальша доля залежить від 

мікро- і макросередовища, де дитина живе та формує своє «Я». Важливим завданням сучасної 

освіти є виявлення індивідуальних здібностей і можливостей кожної дитини та створення 

відповідних умов для її творчого розвитку. Виявлення та підтримка обдарованої учнівської 

молоді, зацікавленої у вивченні природничо-математичних дисциплін відповідає сучасним 

запитам виробничої сфери, сприяє підвищенню конкурентоспроможності української 

економіки. 

Які умови успішної самореалізації інтелектуально обдарованих дітей? Високий рівень 

досягнень діти демонструють лише за умови відповідного навчання, яке охоплює весь період 

шкільного дитинства, спирається на теоретичні та практичні напрацювання психолого-

педагогічної системи творчого розвитку обдарованих дітей і молоді. Із огляду на це, важливо 

розуміти природу інтелектуальної обдарованості як компетентності, яка поступово 

розвивається й лежить в основі ефективної діяльності (М.А. Холодна). Якщо обдарований 
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індивідуум не набуває різних видів компетентності, то він або перестає бути обдарованим, або 

потрапляє в категорію «колишніх обдарованих». 

Тому першочерговим є зміст шкільної освіти та методи навчання, які забезпечують 

зростання компетентності в певних предметних сферах, що відповідають пізнавальним 

інтересам і можливостям учнів.  

Це, насамперед, різні варіанти збагачення змісту навчання, спеціалізовані та 

поглиблені навчальні програми, проєктні та дослідницькі методи, різні форми взаємодії з 

компетентними дорослими, зокрема в режимі дистанційного навчання або тьюторства,  

спілкування з однолітками, які мають спільні інтереси тощо.  

Стратегії навчання обдарованих дітей можуть 

застосовуватися в різних комбінаціях, а саме: 

1. Прискорення. Прикладом такої форми навчання 

можуть бути літні й зимові табори, творчі майстерні, 

Інтернет-школи (наприклад, «Юний математик» та 

«Юний програміст», організовані викладачами та 

методистами ЧОІППО імені К.Д. Ушинського), майстер-

класи, що передбачають проходження інтенсивних курсів 

навчання за спеціальними програмами. 

2. Поглиблення. Даний тип стратегії навчання ефективний стосовно дітей, що 

виявляють екстраординарний інтерес до тієї чи іншої конкретної галузі знань чи сфери 

діяльності. При цьому передбачається більш глибоке вивчення тем чи дисциплін певних 

галузей знань. Практика такого навчання дозволяє відзначити ряд позитивних результатів: 

високий рівень компетентності у відповідній галузі знань, сприятливі умови для 

інтелектуального розвитку учнів тощо. Однак не всі діти з академічною обдарованістю досить 

рано виявляють цікавість до якоїсь однієї сфери знань чи діяльності, їхні інтереси можуть 

мати широкий характер. Поглиблене вивчення окремих дисциплін на ранніх етапах навчання 

може сприяти занадто ранній спеціалізації. 

3. Збагачення. Відповідна стратегія навчання орієнтована на якісно інший зміст 

навчання з виходом за рамки вивчення традиційних тем за рахунок установлення зв'язків з 

іншими темами, проблемами чи дисциплінами. Крім того, збагачена програма передбачає 

навчання дітей різноманітним способам і прийомам роботи. Таке навчання може 

здійснюватися в рамках традиційного освітнього процесу, а також через участь школярів у 

дослідницьких проєктах, зокрема в роботі Малої академії наук України, використання 

спеціальних інтелектуальних тренінгів розвитку здібностей тощо. 

4. Проблематизація. Цей тип стратегії навчання передбачає стимулювання 

особистісного розвитку учнів. Ракурс навчання в цьому випадку передбачає використання 

оригінальних пояснень, перегляд наявних відомостей, пошук нових значень і альтернативних 

інтерпретацій, що сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних 

галузей знань. Як правило, такі програми є або компонентами збагачених програм, або 

існують як спеціальні тренінгові пізнавальні програми. 

Слід відзначити, що стратегії збагачення та проблематизації навчання дозволяють 

урахувати особливості обдарованих дітей, тому можуть бути тією чи іншою мірою 

використані як при прискореному, так і при поглибленому варіантах побудови навчальних 

програм. 

Отже, навчання обдарованих дітей має реалізуватися через особливий зміст, методи, 

особливі форми навчання.  

Засоби освітнього напряму STEM та ресурси, які напрацьовані за період його існування 

в поєднанні з відомими моделями організації навчання обдарованих дітей, надають 

можливість цілеспрямовано створювати відповідні умови й обирати для вирішення наступні 

завдання: розвиток і вдосконалення вмінь набувати знання, розвиток міждисциплінарного 

мислення, дослідницьких, конструкторських умінь і навичок самостійної роботи; створення 
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умов для інтелектуальної діяльності на межі можливостей; набуття досвіду спільної роботи; 

спілкування з творчими, висококваліфікованими викладачами, фахівцями, а також зі 

здібними, мотивованими однолітками; сприяння усвідомленню того, що виняткові здібності 

несуть у собі зобов’язання використовувати їх на благо суспільства через відповідальне 

лідерство та громадянську позицію. 

У наказах та листах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» підкреслюється важливість участі дітей та молоді в 

заходах, які проводяться з метою виявлення, підтримки обдарованих учнів та реалізації їх 

здібностей, наприклад: Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних дисциплін, 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України, творчих конкурсах, міжнародних та всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», 

«Левеня», «Колосок» та інших. 

Найбільш масовими інтелектуальними 

змаганнями, які дають можливість учням 

продемонструвати глибину знань, сприяють розвитку 

здібностей та мотивують до самовдосконалення, є 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних 

дисциплін. У 2019/2020 навчальному році в обласному 

етапі олімпіад узяли участь 1677 учнів, 948 із яких – 

учасники змагань із природничо-математичних 

дисциплін (56,5 % від загальної кількості). За рішенням 

журі, переможцем було визначено 691 учасника, 364 – 

із природничо-математичних дисциплін (52,7 %).  

Інтелектуально обдарованим школярам часто притаманне широке коло пізнавальних 

інтересів. Щороку значна частина учнів демонструє високі результати змагань із різних 

навчальних дисциплін, виборюючи по два та більше дипломів обласного етапу олімпіад. У 

поточному навчальному році 108 учнів здобули 249 дипломів переможців. Так, наприклад, із 

56 переможців обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

16 здобувачів освіти вибороли по два дипломи, 10 – по три дипломи, 2 – по чотири дипломи. 

Таку високу зацікавленість у різних галузях знань продемонстрували Удод Назар, учень 

9 класу Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради, переможець олімпіад із математики, 

фізики, інформатики, англійської мови (дипломи ІІІ ступеня) та Дзюгал Ольга, учениця 

11 класу Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 

Чернігівської обласної ради, переможець олімпіад із математики, фізики (дипломи ІІІ 

ступеня), астрономії (диплом ІІ ступеня), географії (диплом І ступеня). Також Ольга здобула 

диплом ІІ ступеня в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН (секція «Географія та ландшафтознавство»).  

Показавши високий рівень знань на олімпіаді з математики, 16 учнів стали 

переможцями олімпіади з фізики, 8 – із інформатики, 5 – із астрономії, по 3 – із хімії, 

географії, економіки, 1 – із біології. Серед 42 переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики, окрім знавців математики, є переможці олімпіад з астрономії (7 дипломів), 

інформатики (6), хімії (5), географії (3), економіки (2), 

біології (1). Мають два і більше дипломи переможців 27 

учнів (64,3 %). Із 17 переможців олімпіади з 

інформаційних технологій 5 показали високий рівень 

знань в олімпіаді з інформатики.  

При цьому можна простежити типові поєднання 

дисциплін. Так, наприклад, дипломи з математики, 

фізики, астрономії здобули 5 учнів, математики, фізики, 

інформатики – 3 учні. Троє з чотирьох переможців 

олімпіади з фізики, які отримали дипломи І ступеня, були учасниками обласного етапу 
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олімпіади з математики, двоє стали її переможцями. Учні, які здобули дипломи І ступеня 

олімпіади з інформатики, були переможцями олімпіад із математики або фізики; школярі, які 

показали найкращі результати олімпіади з інформаційних технологій, були переможцями 

олімпіади з інформатики. 

Глибокі знання з одних навчальних дисциплін допомагають підвищити рівень 

компетентності та реалізувати свій потенціал і в інших споріднених предметних сферах. Для 

природничо-математичних дисциплін такою універсальною «мовою» у багатьох випадках є 

математика. 

Варто відзначити учнів, які вибороли по два дипломи І ступеня в обласному етапі 

олімпіад із природничо-математичних дисциплін. Це Клязника Дмитро, учень 10 класу 

Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради (переможець олімпіад 

із хімії та фізики, минулого навчального року диплом І ступеня олімпіади з математики); 

Царук Павло, учень 11 класу Прилуцького закладу загальної середньої освіти I – III ступенів 

№ 7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради (олімпіади з математики та економіки); Нємкевич 

Дар’я, учениця 11 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів фізико-

математичного профілю № 12 м. Чернігова (дипломи І ступеня олімпіад із інформатики та 

фізики, 2 місце в олімпіаді з математики). Крім того, Дар’я виборола диплом І ступеня в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України (секція «Технології програмування»). 

Найбільшу кількість дипломів переможця обласного 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, а саме п’ять, 

виборов Кривенок Владислав, учень 9 класу Новгород-

Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської 

міської ради. Він продемонстрував високий рівень знань у 

змаганнях із біології, правознавства (дипломи І ступеня), 

української мови та літератури, хімії (дипломи ІІ ступеня), 

географії (диплом ІІІ ступеня). Його брат Кривенок Руслан, 

також учень 9 класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 

ім. Б. Майстренка, здобув дипломи переможця олімпіад із 

біології (диплом І ступеня), правознавства, географії (дипломи ІІ ступеня) та хімії (диплом ІІІ 

ступеня). 

Прагнення досліджувати світ є природним для обдарованих школярів. Дослідницька 

діяльність при вивченні базових дисциплін сприяє формуванню ключових компетентностей 

школяра, його творчому розвитку та професійному самовизначенню. Юні дослідники області 

беруть активну участь у роботі Малої академії наук України. До участі в обласному етапі 

конкурсу-захисту було направлено 269 робіт, 132 (49,1 %) із них – у відділення, пов’язані з 

вивченням природничо-математичних дисциплін. Серед 82 робіт, які були відзначені 

дипломами в цих відділеннях, 23 належать переможцям обласного етапу олімпіад. Робота 

Штопка Михайла, учня 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1  з 

поглибленим вивченням  іноземних мов, у секції «Загальна біологія» була відзначена 

найвищою кількістю балів серед усіх представлених на обласному етапі конкурсу-захисту. У 

ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та хімії Михайло виборов дипломи І та 

ІІ ступеня відповідно.  

Високу оцінку своїх досліджень у двох секціях («Медицина», «Ветеринарія й 

зоотехнія») та дипломи І ступеня отримала Черняк Маргарита, учениця 10 класу Чернігівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради. Також Маргарита 

стала переможцем обласного етапу олімпіад із біології (диплом І ступеня) та екології (диплом 

ІІ ступеня). 

Учні області також беруть участь у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах. 

Змагання з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки проводяться на базі 

Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради, із інформатики – на базі Фізико-
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математичної гімназії № 17 Вінницької міської ради, із інформаційних технологій – при 

Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова Янченко Іван та Крилов Анатолій третій 

рік поспіль стають переможцями Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з 

інформаційних технологій. Цьогоріч вони вибороли дипломи ІІ та ІІІ ступеня відповідно.  

Одним із дієвих способів пошуку здібних учнів та заохочення до здобуття знань є 

участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Цікавість та незвичність завдань таких 

конкурсів як «Кенгуру» або «Левеня» готує учнів до сприйняття складніших задач, підвищує 

їх рівень знань. Розвивається здатність відшукання вдалих шляхів розв’язування завдань, що 

не відносяться до стандартних, просторова уява, навички послідовного, правильно 

розчленованого логічного міркування. Щойно дитина починає виявляти свої здібності, часто 

ще з початкової школи, важливо це вчасно помітити. Такі конкурси як «Кенгуру», «Колосок» 

та ряд інших розраховані на учнів будь-якого віку. Інтелектуальні конкурси в закладах 

загальної середньої освіти проводяться винятково на добровільних засадах. 

За підсумками інтелектуальних змагань кращі результати з природничо-математичних 

дисциплін показали команди учнів закладів освіти міст Чернігова, Прилук, Ніжина, 

Новгорода-Сіверського, Бахмацького, Ріпкинського, Прилуцького районів, Бобровицької, 

Менської, Городнянської, Козелецької, Остерської, Сновської, Деснянської об’єднаних 

територіальних громад, Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої 

сільської молоді Чернігівської обласної ради. 

До результатів участі школярів у інтелектуальних змаганнях слід віднести: 

  активізацію всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

  удосконалення роботи з обдарованою молоддю; 

  активізацію творчої діяльності вчителів щодо підвищення рівня викладання навчальних 

дисциплін; 

  залучення обдарованої і талановитої учнівської молоді у сферу наукових досліджень; 

  розкриття творчої особистості та сприяння її розвитку; 

  формування особистостей із високим рівнем компетентності, активних та 

цілеспрямованих, спрямованих на професійне самовизначення. 

На думку сучасних дослідників, обдарованість пов’язана з інтеграцією пізнавального, 

емоційного, мотиваційного і духовно-ціннісного досвіду, набуття якого є повільним і 

поступовим процесом. Таким чином, проблема навчання дітей з ознаками інтелектуальної 

обдарованості – це проблема формування високого рівня компетентності у відповідних видах 

діяльності.  

До головних правил роботи з обдарованими та здібними учнями ми можемо віднести 

самовдосконалення тих, хто знаходиться поруч із ними, створення умов для кожної дитини, 

пошук нових методів і шляхів роботи з такими дітьми.  
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На допомогу вчителеві початкових класів 

 

Парминська І. А., 

учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист 

Чернігівська ЗОШ І ступеня №25 

 

УРОК-МАНДРІВКА  

«ПОДОРОЖ ПО МАТЕМАТИЧНОМУ ОКЕАНУ». 4 клас  

  
Тема. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА 

ДІЛЕННЯ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ Є КОМБІНАЦІЯМИ ВИВЧЕНИХ 

ВИДІВ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ 

Мета: закріплювати навички письмового множення та ділення, удосконалювати вміння 

розв’язувати складені задачі, вправляти дітей у розв’язуванні прикладів та рівнянь; розвивати 

пізнавальний інтерес, логічне мислення, увагу, кмітливість; виховувати інтерес до вивчення 

математики. 

Обладнання: презентація; маршрутна карта; записи шуму моря та звуків дельфінів; 

дидактичний матеріал до гри «Допоможи кораблю дістатися порту»; конструктор Lego, 

картки з завданнями для роботи в групах. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Учитель. 

Пролунав уже дзвінок, 

Починається урок. 

Всі за парти  ви сідайте, 

Працювати починайте. 

Подивіться всі на мене, 

Посміхніться, любі всі. 

Хто готовий до роботи?   (Діти 

піднімають руки.) 

Бачу, всі ви – молодці! 

Як ми будем працювати? 

Діти. 

Дружно і активно. 

А у зошитах писати? 

Охайно і красиво. 

Як ви будете відповідати? 

Швидко, точно, вміло. 

Тож, часу не гаймо, 

Урок наш починаймо! 

Наш девіз. 

Працюємо старанно, 

Думаємо швидко, 

Рахуємо вправно! 

ІІ.  Повідомлення теми уроку             (Звучить запис шуму моря.) 

Учитель читає вірш. 

Прислухайтесь!.. Це море з вітром 

розмовляють. 

Здається, що вони до себе кличуть нас. 

Здійснити подорож цікаву закликають, 

В якій свої знання продемонструє 

кожен з вас. 

Дивіться, вже і корабель чекає 

Мандрівників зустріти на борту. 

Всі перешкоди на шляху він подолає, 

Якщо кмітливими ви будете у кожному 

порту. 

 

Ви, мабуть, здогадалися, що попливе наш корабель по незвичайному океану – 

Математичному. Тому і наші пригоди будуть незвичайними – математичними.  
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А чи всі готові до цікавої подорожі? Як ви думаєте, що повинен взяти з собою 

мандрівник? ( Багаж.)  

Ось і ми візьмемо з собою багаж наших знань, щоб було легше подолати всі 

перешкоди. 

Наш корабель рушає з порту Розумників  до кінцевої зупинки – порту Перемоги. 

Рушаймо! Великому кораблю – великого плавання! Чуєте, як хвилі хлюпочуть у борт 

корабля? (Звучить запис шуму моря). 

 

ІІІ. Усний рахунок 
- Наш корабель прямує до порту Тренувальний. Відомо, що кожний корабель 

обов’язково має своє ім’я. А як називається наш, ми дізнаємося, коли правильно розв’яжемо 

приклади.    

1. Діти розв’язують приклади. 

Користуючись таблицею з буквами, читають 

назву корабля. («Мрія»). 

810 : 9 = 90 – Як називаються числа при діленні? 

375 + 25 =  400 –  Прочитайте  приклад по-різному.  

40 ∙ 9  = 360 – Назвіть компоненти при множенні. 

920 – 40 = 880 – Як знайти невідоме зменшуване? 

- Що можна сказати про всі ці числа? (Вони круглі.) Які числа називають круглими? 

Назвіть серед них найбільше (найменше). 

2. Задача 
- Хто такий капітан? (Командир корабля). 

Уяви, що ти – капітан корабля «Мрія». В порту Тренувальний здійснюється  посадка 

пасажирів. На борту корабля 27 кают по 4 пасажири і 12 кают по 2 пасажири. Скільки років 

капітану корабля? (Стільки, скільки і дитині, яка відповідає). 

3. 6 цеглинок Lego. (Вправа на взаємодію в парах). 

- Багато пригод та випробувань чекає на нас попереду. Давайте перевіримо, наскільки ви 

уважні та готові до них. Будемо працювати з Lego в парах. Кожен з вас використовує лише 

3 цеглинки. (І варіант – блакитну, помаранчеву, синю, а ІІ варіант – зелену, жовту, червону.) 

Блакитну назад 

Зелену назад 

Помаранчеву вперед 

Червону вперед 

Синю назад 

Зелену назад 

Жовту вперед 

Помаранчеву вперед 

Червону вперед 

Блакитну вперед 

Помаранчеву назад 

Червону назад 

Зелену вперед 

Синю вперед 

Жовту назад 

Червону назад 

Помаранчеву назад 

Синю назад 

Зелену вперед 

Синю вперед 

Усі цеглинки на Старт-лінії. 

ІV. Поглиблення знань учнів 

1. Хвилинка каліграфії 

р      м       а         я       і        е      н        

400   90    180     880  360  990   720 
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- А зараз, діти, розгорніть свої дорожні журнали (зошити) і запишіть дату нашої 

подорожі. (5 листопада). 

- Наш корабель пропливає мис Каліграфії. Давайте пригадаємо каліграфічне 

написання цифри 5.   

- (Діти прописують у зошитах:   5   55   555…). 

- Дайте характеристику записаному трицифровому числу. 

2. Цікава інформація про число 5 

- Видатний давньогрецький філософ-математик Піфагор вважав число 5 

«найщасливішим» серед чисел. Із числом 5 пов’язується перша система числення. Вона 

містила 5 цифр. Це було дуже зручно, адже спочатку люди лічили на пальцях, яких на руці 5. 

До того ж людина має 5 органів чуття. Хто може їх назвати? (Відповіді дітей.) 

3. Прислів’я з числом 5                
Краще на п'ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше. 

Треба, як п'яте колесо до воза. 

Знає п'яте через десяте.                 

Знаю, як свої п'ять пальців. 

- Як ви їх розумієте? (Відповіді дітей). 

- Робота над задачею 
- Наш корабель стрілою несеться у відкритому океані. Підводна течія несе його прямо 

на острів. Погляньте, та це ж острів Вогняна Земля, на якому є діючий вулкан. Вогонь, лава, 

каміння летять на десятки кілометрів від нього. Треба негайно рятувати свій корабель. Чуєте, 

що це за дивовижні звуки? (Звучить запис). Та це ж дельфіни намагаються врятувати нас, 

видаючи  голосом свої сигнали. Діти, а що цікавого ви знаєте про дельфінів? (Відповіді дітей). 

До якої групи тварин вони належать? (Ссавці). 

- Це дружелюбні тварини. Їх вважають дуже розумними істотами. Живуть зграйками, 

живляться рибою, молюсками. Видають ультразвуки, які використовують для спілкування й 

орієнтації. У самиці народжується тільки один малюк, розміром близько 1 м. Мати годує його 

молоком приблизно 6 місяців. 

- Про це та ще багато цікавого, діти, ви можете дізнатися з енциклопедії «Підводний 

світ». (Вчитель показує книгу). 

- А зараз, якщо ми правильно розв’яжемо задачу, то зможемо з допомогою дельфінів 

врятувати наш корабель.  

Задача. Маса дельфіна 160 кг, а акули-молота в 2 рази більше. Яка маса тигрової  

акули, якщо вона важить стільки, скільки дельфін та акула-молот разом? 

а) Аналіз та розв’язання задачі 

б) Творча робота над задачею 

в) Цікавинки                                                      

На екрані ви можете побачити фото тигрової акули, дельфіна та акули-молота. На 

сьогодні у світі налічують 450 видів акул. Серед них є велетні, розмір яких може досягати 

20 м, а є й зовсім маленькі – розміром 17 см. Про них ми багато говорили на уроках 

природознавства. Довжина тигрової акули – 5- 6 м, а акули-молота – 3,5 -5 м. 

До речі, 19 лютого відзначається Всесвітній день захисту морських ссавців, а 23 липня 

– Всесвітній день китів і дельфінів. Ці дні покликані звернути увагу громадськості на 

проблему вимирання морських мешканців. 

- А ми, діти, молодці, бо  правильно розв’язали задачу, і дружелюбні дельфіни 

допомогли нам відвести корабель від небезпечного вулкану. 

V. Фізкультхвилинка 

 - Ми провели свій корабель повз небезпечний острів Вогняна Земля. І зараз можна 

кинути якір на березі бухти Спокійної, щоб трохи відпочити, набрати питної води і їжі. 

У цій незвичайній бухті водиться чарівна золота рибка. І ми маємо можливість 

побачити її і попросити виконати наші бажання. 
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Проводиться фізхвилинка «Рибка золота» під супровід музики. (Діти співають пісню та 

танцюють). 

Руки, ноги розім’яли 

І в дорогу знов зібрались. 

Далі в море попливемо, 

Корабель свій поведемо. 

VІ. Повторення вивченого матеріалу 
Гра «Коралові рифи» 

- Наш корабель знову на хвилях Математичного океану. Аж ось радист одержав 

повідомлення: «Увага! Увага! Увага! Прямо по курсу вашого корабля – коралові рифи!» 

- Нам потрібно обережно провести свій корабель повз коралові рифи, користуючись 

спеціальною картою.                                                

 
1. Складання та розв‘язування рівняння 

Наш корабель у водах бухти Невідома. А в математиці невідоме число позначають 

латинською буквою Х.  

Діти, а як називають рівність з невідомим числом? (Рівняння). 

Що означає розв’язати рівняння? (Знайти те числове значення х, при якому рівність 

буде правильною). Наше завдання – скласти та розв’язати рівняння.  

Невідоме число збільшили у 7 разів і одержали 133. Знайдіть невідоме число. (Діти 

складають рівняння  х ∙7 = 133  і розв’язують його). 

2. Робота з геометричним матеріалом 

Далі по курсу – сумнозвісний Бермудський трикутник. Мореплавцям здавна відома 

його погана слава. Чимало кораблів зникло тут безслідно. Щоб без пригод оминути це місце, 

нам потрібно розгадати його вікову таємницю. 

а) Це місце нагадує трикутник зі сторонами 5 км, 4 км, 5 км. Нам потрібно визначити 

його периметр. 

- Що таке периметр? Як знайти периметр даного трикутника? 

- Як називається трикутник з двома рівними сторонами? (Рівнобедрений). А з трьома рівними 

сторонами? (Рівносторонній). 

б) Робота в групах 

          І група 

Знайти периметр прямокутника зі сторонами 7 дм і 2 дм. 

Додаткове запитання 

Що таке квадрат? 

         ІІ група 

Периметр рівностороннього трикутника 18 см. Яка довжина  його сторони? 

Додаткове запитання 

Які види трикутників ви знаєте? 

        ІІІ група 
Знайти периметр квадрата зі стороною 7 см. 

Додаткове запитання 

Що таке відрізок? 
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          ІV група 

Периметр квадрата – 32 см. Яка довжина його сторони? 

Додаткове запитання 

Що таке промінь? 

          V група 

Знайти периметр трикутника зі сторонами 10 дм, 12 дм і 28 дм. 

Додаткове запитання 

Що таке радіус? 

в) Порахуйте кількість трикутників 

Молодці! Без пригод обминули Бермудський трикутник, і наш корабель дістався порту 

Розваг. І ми маємо можливість чудово відпочити. 

3. Дидактична гра «Допоможи кораблю дістатися порту» 

Гра проводиться на магнітній дошці. Учням потрібно правильно розв’язати приклади і 

відправити кожний корабель у свій порт (порт Кмітливих – 100, порт Розумних – 70, порт 

Винахідливих – 64). На кораблях записані приклади: 

25 • 4            700 : 7            490 : 7            374 – 310            
 

 
 від 210            

 

  
 від 640 

VІІ. Підсумок уроку 

–  Ось і закінчилась наша подорож по Математичному океану. Наш корабель дістався кінцевої 

зупинки – порту Перемоги. 

Що допомогло нам подолати усі перешкоди? (Наші знання). 

Дидактична гра «Закінчи речення» 

Я вважаю, що математика… . 

Складання сенкану зі словом математика. 

Математика. 

Цікава, пізнавальна. 

Доводить, розв'язує, обчислює. 

Математика – цариця всіх наук. 

Логіка. 

Домашнє завдання  

С. 51, № 317, № 318. 

Учитель читає вірш. 

Корабель наш додому прямує. 

Пригоди морські, сподіваюсь, сподобались 

вам. 

Нехай у житті ніколи ніхто не сумує, 

Радійте, навчайтесь,  

сміливо рушайте назустріч дивам! 

 

 

Тема. РИБИ. 3 КЛАС 

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про риб, ознайомитися із особливостями будови 

їхнього тіла; формувати науковий світогляд; удосконалювати навички роботи з текстом; 

розвивати спостережливість, уміння логічно мислити, робити висновки; виховувати 

зацікавленість предметом, бережливе ставлення до природи. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Пролунав шкільний дзвінок, 

Починається урок. 

Про природу всі ми дбаєм 

І її ми захищаєм. 

Кущик, деревце, травичку 

І джерельную водичку. 

Знаю я, і знаєш ти, 

Ми повинні зберегти. 

ІІ. Фенологічна хвилинка 

Учитель. Слово надається  черговому синоптику.                                    

Учень. Вітаю всіх, кого цікавить, якою буде погода сьогодні, 12 лютого. Температура повітря 

+2 градуси. На вулиці хмарно, можливий дощ, час від часу спостерігаються пориви вітру. Але 

нехай ніякі шквали та незгоди вам не псують в житті погоди! Хай вам щастить! Будьте 

здорові! 
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ІІІ. Повторення вивченого матеріалу                                                         

Вправа «Мікрофон» 

Що таке зоологія? 

Як називають учених, що вивчають тварин? 

Доведіть, що тварини – це живі організми? 

На які групи поділяється царство тварин? Наведіть приклади. 

Назвіть істотні ознаки комах. 

Яке значення комах у природі? 

ІV. Повідомлення теми уроку  

Відгадування ребусу 

- Тема нашого уроку «Риби». А які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово риба? 

Вправа «Асоціативний кущ» 

- І сьогодні ми маємо нагоду познайомитися з чарівним світом риб.  

Я пропоную відправитися в підводну експедицію. 

- А хто знає, що експедиція?    

- Експедиція – це подорож із конкретним завданням. 

- Як ви думаєте, на чому можна подорожувати в підводне царство? (Підводний човен. 

Батискаф – глибоководна сталева камера з апаратурою для спостережень, досліджень на 

великій морській глибині.) 

- Підводна подорож буде проходити за планом, який записано в бортовому журналі. 

План експедиції. 
1. Встановити, чим риби відрізняються від інших тварин.  

2. Познайомитися з різноманітністю риб та їх життям. 

3. Порадити людям, як зберегти довкілля риб. 

- Наша експедиція буде проходити під девізом: «Спостерігай, вивчай і оберігай!» 

- Всі готові? Рушаймо! 

V. Вивчення нового матеріалу 

1. Бесіда 

 - На які дві групи поділяються риби за місцем мешкання? (Морські та прісноводні)                                                                                                    

Відгадування загадок. 
Зуби в пащі в три ряди . 

Ой, щоб не було біди! 

Цей хижак тим знаменитий, 

Що морським зовуть бандитом! (Акула) 

Дуже хижі риби. Налічується близько 375 видів. Мешкають майже у всіх морях і 

океанах. Деякі види можна зустріти навіть у прісноводних річках. Протягом життя хижачка 

втрачає тисячі зубів, але вони знову виростають. 

 
На дні моря проживає, 

Струмом ворога лякає. 

Він – «електрики заряд» — 

Риба електричний …  (Скат)                                                                                                    

Довжина цієї риби коливається від декількох сантиметрів до декількох метрів, а вага 

найбільших може перевищувати майже 2 тонни. Тіла скатів дуже сплющені, а грудні 

плавники мають форму трикутників, які хитаються. Деякі скати можуть паралізувати здобич 

електричними розрядами. 
 

Полювати випливає, 

Носом ріже та рубає. 

Непотрібні ніж та вилка. 

Велетенська риба … (Пилка)                                                                                                

Риба-пилка сягає в довжину 6 – 8 м. Мешкає на дні. Цей хижак пилкою калічить 

жертву, а потім підбирає її.  
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У ставку на дні красива, 

Величава та лінива 

Риба мирно спочиває. 

Довгі вуса вона має. 

Ніби володіє дном 

Здоровенна риба …(Сом) 

Цінна промислова риба. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших 

риб. У нього величезна тупа голова, велика паща зі «щіткою» — кількома рядами дрібних 

загнутих всередину зубів. Сом має двоє вусів. Тіло голе, без луски, покрите шаром слизу. 

Найбільша прісноводна риба в Європі. Живе 60 років.  

 
Наче пилка, гострі зуби, 

Розгризе й залізні труби. 

Свого рота роззявляє – 

Риб малесеньких лякає. 

Ось така у річці злюка, 

Неприємна риба …(Щука)                                                                                                       

Тіло витягнуте, спинний плавець сильно відтягнутий до хвоста. Забарвлення сильно 

залежить від віку та місця проживання риби. Якщо дно піщане, щука буде світлою, на 

мулистому дні представники виду будуть темнішими, глинисте дно дає жовтуватий відтінок. 

Живе 7 років. 
 

Риба схожа на гадюку – 

Важко взяти її в руку. 

Слизьке тіло вона має. 

В чистих водах проживає. 

Не впіймає «кіт-шпигун», 

Рибу, що зоветься …(В’юн) 

В'юни — придонні мешканці стоячих водойм. Можуть жити у водоймах, які 

непридатні для інших видів риб, бо гарно переносять дефіцит кисню. Найактивніші риби 

вночі та ввечері. Живуть 6 років. 

На дошці запис: Щука – 7 років, сом – 60 років, в’юн – 6 років. 

На скільки років більше живе сом, ніж щука? У скільки разів менше живе в’юн, ніж 

сом? 

2. Будова риби  

- З’ясуємо, чим риби відрізняються від інших тварин. Давайте  розглянемо особливості 

будови риб.                                                                   

- З яких частин складається риба? (Голова, хвіст, тулуб, плавці, зяберна кришка.) Тіло 

риб має обтічну форму. Голова плавно переходить у тулуб, а тулуб закінчується хвостом. 

- Чим вкрите тіло риб?  (Лускою). 

    Тіло більшості риб вкрите слизькою лускою. Вона захищає шкіру від пошкоджень. 

Лусочки розміщені правильними рядами, щільно прилягають одна до одної. 

- Чим дихають риби? (Зябрами, які вкриті зябровими кришками). 

3. Фізхвилинка «Рибка золота» 

4. Робота з підручником (с.106 – 109)                                                               

Читання статті. Розгляд ілюстрацій. Відповіді на запитання. 

- Які ознаки риб? 

- Що допомагає рибі рухатися? 

- Від чого залежить форма риб? 

- На які групи поділяються риби за способом живлення? 

VІ. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

Робота в групах    

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Кожна група отримує невеличку статтю і проблемне запитання до неї. Чи спілкуються 

риби між собою? 

Щоб повідомити про що-небудь родичам, риби змінюють забарвлення, сигналізують 

своїми розами, світловими спалахами. Так вони попереджають про небезпеку, повідомляють 

про наявність їжі. Засобом спілкування можуть бути і звуки, вироблені зябровими кришками 

або плавальним міхуром. Різні види здатні видавати звуки, схожі на гавкіт, вереск, свист, 

бурчання, рохкання, кудкудакання, барабанний дріб і навіть пташиний спів. Але ми не 

можемо чути цих звуків без спеціальних приладів. 

Яка риба отримала сумну популярність? За що?                                  

Вже сама назва риби несе у собі загрозу. Слово «піранья»  

означає «зубастий демон». Сумну популярність піраньї отримали за 

здатність у лічені секунди розірвати жертву на шматки, хоч на вигляд 

ці риби дуже привабливі і здаються миролюбними. Тримаються 

піраньї великими зграями. Ці хижаки відчувають найменший запах 

крові, тому відразу виявляють місце знаходження пораненої тварини. 

Нападають вони не тільки на поранених риб, а й на наземних тварин, 

які необачно вибрали місце водопою.  

 

Яка морська риба зовсім не боїться хижаків? Чому?   

Серед морських риб є дивна рибка, яка зовсім не турбується 

про свою небезпеку. Вона, наче справжня господиня, знаходиться 

серед жахливих хижаків. Це рибка губан, яку ще називають риба-

чистильник. Таку назву риба отримала за те, що вона позбавляє 

хижих риб від паразитів. Чистильник може знаходитись навіть у 

пащі хижака і відчувати себе там у безпеці.  

 

Чи існують риби, які пересуваються вертикально? Як це 

відбувається?         

У морського коника досить чудернацька будова: голова, наче 

в коня, тіло вкрите пластинами, а хвостик, немов мавпячий. 

Пересуваються коники вертикально, тримаючи поставу за 

допомогою плавального міхура. Гребуть спинним плавником, а 

кермом йому служать два маленькі плавники, схожі на вуха.      

 

У чому особливість полювання рибки бризкуна? 

Ця рибка водиться в Азії. Вона одна з найбільш дивних 

полювальників. Справа в тому, що вона живиться комахами, яких 

влучно збиває з надводних рослин або в повітрі струменем води. 

Вона легко стріляє на відстань до 2 метрів, наче справжній снайпер.     

Бризкун «стріляє» зазвичай по усьому, що рухається. Це 

може бути не тільки комаха, але й вогник. У Малайзії для розваги 

туристів влаштовують спеціальне «шоу»: до плаваючих в басейні риб підносять запалені 

свічки. При цьому бризкуни з великою точністю гасять вогники цівкою води. Серед риб, так 

само як у людей, є більш здібні екземпляри. З ними-то і «працюють» спеціальні тренери. Вони 

терпляче навчають їх стрільбі по цілях, адже за такі вистави 

глядачі платять чималі гроші. 

Для чого деякі риби застосовують грудні плавники?                            

Деякі риби використовують грудні плавники для зовсім 

іншої мети. У боротьбі за життя з часом вони навчилися 

виплигувати з води, широко розставляючи грудні плавники. Це 

дозволяє їм робити й пролітати над водою близько 50 метрів. Дуже 
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часто летючі риби здійснюють по три-чотири стрибки поспіль, навіть не занурюючись під 

воду. Швидкість польоту летючих риб іще під час старту становить 30 кілометрів на годину! 

Довідкове бюро 

1) Риба-метелик              

Перше місце серед водяних красунь займають риби-

метелики. Саме за свою красу вони й отримали назву. Риби-

метелики майже однакового розміру (кілька сантиметрів), 

однакової форми, з високими чолами і маленькими ротиками. 

Кожен вид метеликів оселяється тільки на своїй окремій ділянці 

рифу, неподалік від улюбленої їжі. Колір та візерунок цих риб 

залежить від місця, де вони мешкають. Рибу-метелика майже не турбує небезпека, тому що 

вона тримається біля коралів і здатна за мить сховатися в щілину. 

2) Морський дракон    

Відкритий в 1865 році. Представники цього виду риб 

примітні тим, що всі їх тіло і голова покриті відростками, що 

нагадують водорості. Хоча ці відростки і схожі на плавники, у 

плаванні вони участі не беруть, служать для маскування (як при 

полюванні на креветок, так і для захисту від ворогів). Живе у 

водах Індійського океану. Живиться планктоном, дрібними 

креветками, водоростями. Не маючи зубів, морський дракон ковтає їжу цілком. 

3) Біла акула   

Одним із найжахливіших душогубів, які населяють нашу 

планету, вважається біла акула – кархарадон. Її ще називають 

людожеркою. Розмір її тіла понад 6м, а вага більше 2 тонн. Хоча 

кархарадон називають білою акулою, ця тварина грязно-бурого 

кольору і тільки  її черево має чисто білий колір. Біла акула 

розповсюджена  у Світовому океані.  Під час полювання її 

швидкість перевищує 40 кілометрів за годину. Саме тому важко 

знайти тварину, здатну стримати напад цієї хижачки. Інколи її жертвами стають і люди. 

Зголодніла біла хижачка ковтає усе підряд, навіть неїстівні предмети. А голодними вони 

бувають, коли вода у морі тепла – більше +20 градусів. У періоди, коли вода холодна, ці 

тварини не живляться зовсім. У дорослих акул зуби широкі, висотою 5см. 

4) Риба-жаба    

Відкрита в 2009 році. Дуже незвичайна риба – хвостовий 

плавець зігнутий у бік, грудні плавці видозмінені й схожі на лапи 

наземних тварин. Голова велика, широко розставлені очі 

спрямовані вперед, як у хребетних тварин, завдяки чому риба 

має своєрідний «вираз обличчя». Забарвлення риби жовте або 

червонувате з  біло-блакитними смужками, що розходяться в 

різні боки від очей блакитного кольору. На відміну від інших риб, які плавають, цей вид 

рухається немов стрибаючи, відштовхуючись від дна грудними плавцями. Хвіст риби зігнутий 

у бік і не може прямо направляти рух тіла, тому воно коливається з боку в бік. Також риба 

може повзати по дну за допомогою грудних плавців, перебираючи ними як ногами.  

5) Карликова акула           

Навіть найкрупніші екземпляри карликової акули не перевищують 25 см. Звідси й їх назва. 

Карликову акулу можна зустріти в теплих водах Тихого та Індійського океанів, далеко від 

берегів. Це глибинна акула, яка тільки вночі піднімається до поверхні води. Характерною 

особливістю цієї акули є здатність до світіння. Вона світиться блідо-зеленим світлом, яскраво 

спалахуючи під час різких рухів, і починає затухати, коли заспокоюється. Світіння карликової 

акули можна побачити за 15метрів! Не дивлячись на розмір, карликова акула живиться 

молюсками, кальмарами, яких розриває на шматки своїми гострими зубами.  
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6) Анабас            

Учені виявили рибу, яка самим фактом свого існування спростовує один із основних 

законів природи, - те, що риби живуть у воді, а птахи - на деревах. Це риба анабас. Рибка 

може «гуляти» по суші і навіть залазити на дерева. І все це — у пошуках кращого місця 

існування. Ховаючись серед гілок і в стовбурах, незвичайні рибки змінюють свою біологічну 

будову, щоб дихати повітрям. Їх зябра змінюються таким чином, що вони затримують воду і 

живильні речовини, а азот виділяють через шкіру. Як тільки рибки повертаються у воду, зябра 

стають такими ж, як у звичайних риб. Зазвичай вона живе в ставках і у болотах Флориди, 

Латинської Америки. Один із учених, що досліджував незвичайних риб, говорить: «Їх 

поведінка дійсно не відповідає стандартній поведінці риби». В іншому дослідженні 

наголошується, що у цих риб є вражаюча здатність змінювати форму тулуба.  

 

Значення риб 

- Діти, а яке значення мають риби?          

Продукти харчування для людини, сировина для 

ліків, очищення водойм від зайвих водоростей, корм для 

тварин, добрива для полів, технічний жир, клей. 

Коротка бесіда про охорону риб. 

 

Дидактична гра «Впізнай» 

На магнітній дошці малюнки тварин і назви  (риба-метелик, анабас, кархарадон, в’юн, 

бризкун, дельфін).                                         

- Хто «зайвий»? Чому? 

-  

 VІІ.  Підсумок уроку 

Давайте разом складемо сенкан до слова риба. 

Риба. 

Швидка, слизька. 

Плаває, дихає, росте. 

Тіло риби вкрите лускою. 

Тварина. 

 

Учитель читає вірш: 

 

Не може риба говорити,  

Благає мовчки захистити 

Від браконьєрів, стічних вод, 

Що кида фабрика й завод 

В річок, озер ясну блакить. 

Ми – проти! Цього не робіть! 

Панує над природою людина. 

І неминуча та страшна година, 

Коли природа відповість сюрпризом, 

І виникне екологічна криза... 

Я вірю, катастрофи ми уникнем, 

Лиш  берегти природу звикнем. 

 

VІІІ. Домашнє завдання. С.106 -109, прочитати статтю, дати відповіді на запитання. 
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На допомогу вчителеві історії 

 

УДК: 94 (680) (092) «1994/ 1999» 

 
Сакунова Анастасія, 

студентка магістратури НН інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ  

ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА 

НЕЛЬСОНА МАНДЕЛИ (1994-1999 рр.) 
 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю більш глибокого вивчення і 

розуміння тогочасних трансформаційних процесів Південно-Африканської республіки (ПАР) 

за роки президентства Нельсона Мандели. Досліджувана проблема частково висвітлювалась у 

працях вітчизняних (О. Є. Бєлоколос, В. І. Головченка, Л. І. Самойлової, І. А. Ткаченко, 

Л. П. Краченка й ін.) та зарубіжних (І. Л. Галинської, А. Б. Давидсона, Д. А. Жукова, 

Є. К. Мохової, О. О. Макарова, А. Я. Прокопенка, Г. Г. Соколова, В. Г. Шубіна та ін.) 

науковців. 

Зміни внутрішнього політичного життя ПАР в період з 1994 р. до 1999 р. серйозно 

впливали на консолідацію південноафриканського народу. Безумовна роль у становленні 

демократичної ПАР належить Нельсону Манделі. Перші демократичні вибори ПАР 1994 р. 

стали історичною подією, що означало початок демократії і кінець режиму апартеїду, який 

тривав 45 років. Південноафриканський досвід мирного переходу до демократії вважається 

дивом. Він стимулював інтерес, зокрема вчених і політологів, у надбанні знань про 

можливості демократизації серед глибоко розрізнених шарів суспільства. 

Вступивши на посаду президента 10 травня 1994 р., Нельсон Мандела почав розглядати 

національне примирення як основне завдання свого президентства. Для реалізації поставленої 

мети було сформовано Уряд національної єдності (УНЄ). Кількість місць в якому 

розподілялось відповідно до норм, передбачених Конституцією. Ключові посади в державі 

зокрема, посіли: Фредерік де Клерк, який став заступником президента, Мангосуту Бутелезі – 

міністром внутрішніх справ, Пітер Бота був призначений міністром шахт та енергетики. Так, 

міністром закордонних справ став Альфред Нзо, міністром оборони – Джо Модісе, міністром 

безпеки (поліції) – видатний профспілковий діяч Сідні Муфамаді, міністром юстиції – 

Омар аль-Башир, міністром фінансів – Д. Кейз. Однак, найважливіші пости Африканський 

Національний Конгрес (АНК) залишив за собою [4, с.11-15].  

Для поліпшення становища в країні і в якості урядової програми через півроку після 

проведення виборів – у листопаді 1994 р. була прийнята (раніше була широко відомою в 

якості передвиборчої програми АНК) «Програма реконструкції і розвитку» (ППР), основним 

завданням якої було вирішення житлової проблеми і забезпечення населення мінімально 

необхідними послугами: доступ до питної води, будівництво дешевих будинків і 

електрифікація «чорних» селищ, де проживала велика частина населення країни, а також 

створення нових робочих місць. Також, передбачалося значно розширити доступ до освіти для 

більшості населення. Офіційний рівень безробіття в ПАР на кінець 1994 р. у середньому в 

країні становив 29%, але серед чорношкірих він становив 37%, серед кольорових – 23,5%, а 

серед білих – 8,4% [10, с.131-132]. 
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Основною причиною безробіття – застій економіки за часів апартеїду. Але зростання 

ВВП, а також приплив іноземних інвестицій, хоча і не дуже значний, повинні були, як 

очікувалося, знизити рівень безробіття. Також, однією з причин високого рівня безробіття в 

країні був масовий наплив у ПАР незаконних іммігрантів. Ця обставина все більше 

посилювала конкуренцію, особливо в неформальному секторі економіки з боку нелегальних 

іммігрантів, які прибували головним чином з суміжних африканських країн, зокрема 

Мозамбіку, де економіка сильно постраждала від громадянської війни. 

Відповідно, через збільшення кількості іммігрантів посилювалася хвиля ксенофобії в 

ПАР. Дрібних торговців-іноземців часто ображали і били. Члени Національної спілки 

шахтарів часто нападали на шахтарів – мозамбікців. Проте до громадян Лесото чорні 

громадяни ПАР ставилися не як до іноземців, а як до своїх. 

 Через півтора року, з моменту прийняття в листопаді 1994 р. «Програми реконструкції 

та розвитку», було зроблено наступні підсумки. Зокрема, на цей час, все ще існувала значна 

кількість безпритульних людей; економічне зростання відбувалося в тих галузях, де майже не 

створювалися нові робочі місця. Таким чином, економічна програма не вела країну до 

зменшення безробіття, а навпаки кількість робочих місць скорочувалось. 

Слід підкреслити, що за ПРР все ж були досягнуті деякі успіхи в електрифікації 

африканських селищ, водопостачанні і системі охорони здоров’я. Але програма будівництва 

дешевих будинків на перших порах не виконувалася. Так, в травні 1996 р. було збудовано 

8181 будинків, що в чотири рази перевищувало щомісячну норму аренди житла за попередні 

два роки. Отже, за два роки було побудовано приблизно 50 тис. будинків, при обіцяних до 200 

тис. будинків на рік. Варто відзначити, що не тільки державні та муніципальні органи 

будували житло для нужденних [4, с.83-85]. 

Для вирішення житлової проблеми в листопаді 1998 р. відбулася зустріч  представників 

бізнесу, профспілок, уряду і громад країни. Між усіма учасниками була узгоджена 94-х 

сторінкова декларація «Про будівництво житла для малозабезпечених» вартістю в мільярди 

рандів. За даними на кінець 1998 р. з 43 млн. жителів ПАР, 8 млн. жили в жахливих житлових 

умовах. 

Як один з успіхів за перші три роки, що минули після перших демократичних виборів, 

можна виділити той факт, що з квітня 1994 р. по січень 1997 р. уряд ПАР забезпечив питною 

водою понад 1 млн. людей. Але, незважаючи на ці успіхи, до кінця 1998 р. 8 млн. жителів 

країни все ще не мали достатнього доступу до питної води. 

У 1997 р. стало зрозуміло, що ПРР не працювала на одному з найважливіших своїх 

напрямків, оскільки не створювалися нові робочі місця. Тому було кілька причин: 

незбалансованість бюджету і великі витрати уряду на соціальні потреби. Проте, в країні 

відбувалось економічне пожвавлення: у 1995 р. зростання ВВП у ПАР склав 3,4%, а в 1996 р. 

– 3,1%. Незважаючи на це, справжній стан із зайнятістю населення залишався складним. 

Значну кількість робочих місць міг би створити приватний сектор, але особливої 

інвестиційної активності великого капіталу не було. За п’ять років з 1994 р. по 1999 р. тільки в 

приватному секторі економіки втратило роботу 500 тис. людей [ 9, с.139-145]. 

 Перші кроки Уряду призвели до збільшення лівих настроїв, поширювалась опозиція до 

реформ Нельсона Мандели. У свою чергу Інката відновила активні дії щодо федерального 

устрою держави ПАР, в першу чергу досягнення незалежності провінції Квазулу-Натал. Ліві 

сили виступали за створення на території ПАР незалежної автономії африканерів. 

8 травня 1996 р. була прийнята нова Конституція, згідно з якою законодавча влада в 

ПАР належала парламенту, що складався з двох палат – Національної асамблеї і Національної 

ради провінцій (НРП). Уряд призначався президентом. Країна, як і раніше, залишилася 

парламентською республікою з голосуванням на виборах за партійними списками і обранням 

президента зі складу провідної політичної партії ПАР – АНК [7, с.42-50]. Національна 

асамблея складалася з 400 депутатів, обраних на основі пропорційного представництва 

строком на п’ять років. НРП створена замість Сенату і покликана була координувати дії всіх 
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регіонів. До складу НРП входили 90 представників: по 6 постійних представників від дев’яти 

провінцій і по чотири альтернативних представника.  

За Конституцією президент країни повинен був затверджувати закони, відправляти їх 

на розгляд до Парламенту або Конституційного суду,  скликати засідання обох палат 

парламенту в разі надзвичайних ситуацій, також, приймати зарубіжних послів та 

консульських представників. У країні відбувалися спроби розширити сфери діяльності і 

популяризації ролі президента. Відповідно, Департамент закордонних справ ПАР у 1997 р. 

створив спеціальну інформаційно-комунікаційну службу, завдання якої було популяризувати 

діяльність лідера країни шляхом надсилання щоденно текстів всіх його виступів до 

закордонних аналітичних та інформаційних центрів. 

Значної популярності Нельсону Манделі, на той час, надавало його опікування 

спеціальним дитячим фондом, до якого він скеровував власні гонорари і зовнішні міжнародні 

перекази та благодійні внески. 

Конституція набула чинності 4 лютого 1997 р., після чого відбулося засідання 

представників законодавчої гілки влади всіх 9 провінцій ПАР. Вперше в історії країни 

прем’єри 9 провінцій взяли участь у засіданні Парламенту, всі вони були членами АНК. 

У країні була широко розповсюджена корупція. Проте конкретних дій щодо її боротьби 

з нею не було проведено. Так, зокрема, у 1999 р. хоча і був звільнений з поста голови 

Земельного банку Хелін Дольні, за звинуваченням у расизмі та корупції, проте жодних 

ув’язнень не було здійснено. 

  Хоча ПРР ще не була виконана, фактично на зміну їй прийшла нова «макроекономічна 

стратегія», а саме, «Зростання, зайнятість і перерозподіл» (ЗЗП), запропонована АНК вперше 

14 червня 1996 р. і через півтора року (в січні 1998 р.) була схвалена і остаточно затверджена 

Нельсоном Манделою. 

 У новій стратегії роль основної ланки економіки була відведена  великому приватному, 

і частково, державному сектору економіки, та передбачалося, що це повинно було привести до 

підвищення добробуту в першу чергу чорного населення країни, дозволивши зменшити 

безробіття і поступово перерозподілити доходи і багатства країни на користь найменш 

забезпеченого суспільства, тобто, у кінцевому рахунку, чорної більшості [5, с.83-90]. 

 ЗЗП передбачала швидкий розвиток дрібного і середнього виробництва, що повинно 

було привести до скорочення безробіття, підвищення доходів самих знедолених верств і 

збільшення питомої ваги підприємництва чорних металів не тільки в результаті ринкових 

відносин, але і як результат державної політики заохочення даного виду підприємництва. 

Держава також прагнула скоротити внутрішній і зовнішній борг, прискорити реформу 

тарифної системи, зменшити виробничі витрати, збільшити гнучкість ринку робочої сили, 

скоротити зростання виплат по зовнішній заборгованості, скоротити дефіцит бюджету і 

зменшити інфляцію. 

Також слід зазначити, що цілі, поставлені урядовою програмою ЗЗП, не могли бути 

досягнуті у відведений проміжок часу, зокрема, через світову фінансову кризу. Особливо 

важке становище зберігалося в колишніх бантустанах. Так, населення колишніх «незалежних 

держав» і «самоврядних територій» жило в злиднях: майже 63% з них заробляли близько 

800 рандів на місяць, займалися сільським господарством і не мали доступу до води й 

електроенергії. 

В якості однієї з реформ по скороченню державних витрат були збройні сили, що 

поглинали значні кошти. Це, зокрема, проявлялося, як по скороченню чисельності армії, так і 

за рахунок економії на її оснащення. Незважаючи на істотні скорочення військових витрат, 

ПАР була лідером серед африканських країн за витратами на оборону. В армії ПАР, як і в 

державному апараті, йшов спрямований процес африканізації, у першу чергу рядового складу. 

Чималі труднощі зазнавала охорона здоров’я країни. У державних лікарнях в 1996 р. не 

вистачало 2 тис. лікарів. Вони йшли в приватні клініки або їхали з країни, внаслідок низької 

зарплати і криміногенної ситуації у великих містах. Виїжджали з країни не лише лікарі, а й 
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молодший медичний персонал. За даними на початок 1998 р. з 22 тис. лікарів в ПАР 

чорнокожі і кольорові становили лише 3 тис. 

 Після формального скасування апартеїду темпи зростання економіки,  виявилися 

практично на нульовому рівні. Однак в 1999 р. був досягнутий запланований в ЗЗП 

мінімально необхідний приріст ВВП на рівні 3% [10, с.133-137]. 

 Незважаючи на скасування апартеїду, мільйони чорних південноафриканців до 

сьогодні живуть у бідності, що пов’язано як із наслідками колишнього режиму, так і з тим, 

що, за твердженням багатьох політиків й економістів, новий уряд неефективно розподіляє 

отримані кошти і не звертає достатньої уваги на соціальні питання. Правда, програма 

соціального житла за президентства Мандели дала певні результати, поліпшивши для значної 

частини населення країни житлові умови, що призвело до підвищення податків. 

У 1996 р. було прийнято Закон про земельну реформу, який захищав права орендарів 

землі, що проживали і займалися сільським господарством на фермах. За цим законом, 

орендарі не могли бути позбавлені земельної власності без рішення суду і після досягнення 

ними 65 років. 

Ще однією проблемою, у період президентства Нельсона Мандели, залишалося 

зростання злочинності. Наприклад, у 1993 р. в країні сталося понад 2 млн. злочинів. Зокрема, 

тільки за офіційними даними, кількість зґвалтувань з 1990 р. по 1995 р. збільшилася в три 

рази. Щодня 120 жінок у країні ставали жертвами ґвалтівників. Столицями цих злочинів 

вважалися Преторія і Йоганнесбург. Місцева преса відзначала в 1997 р., що насильство стало 

складовою частиною життя в ПАР. Тут здійснювалася величезна кількість вбивств, розбоїв та 

інших злочинів. 

 Високий рівень злочинності штовхав населення до купівлі засобів самозахисту. У 1996 

р. було видано майже 197 тис. ліцензій на носіння вогнепальної зброї. У 1997 р. близько 200 

тис. південноафриканців на законних підставах придбали зброю. Всього в країні тільки за 

офіційними даними налічувалося майже 4 млн. одиниць вогнепальної зброї. І більше 2 млн. 

жителів мали на нього ліцензії. Пограбування серед білого дня стало звичайним явищем. 

Злочинність зростала не лише у містах, але й у селах. 

Молодь, віком від 14 до 35 років, становила в 1998 р. 39% населення. Обставини 

(величезне безробіття і неможливість отримати освіту) змушували багатьох займатися 

криміналом, а майбутнє країни значною мірою залежало саме від молоді. Лише за офіційними 

даними 85% південноафриканських школярів вживали наркотики [1, с.812-813]. 

Щодо освіти, то було здійснене значне збільшення коштів (на 25% в 1996-1997 р., 7% в 

1997-1998 р. і 4% в 1998-1999 р.). Також, було введено обов’язкову освіту для африканських 

дітей у віці 6-14 років та надавалося безкоштовне харчування для 3,5-5 мільйонів школярів [7, 

с.42-50]. 

Серед позитивних реформ Уряду було: підключення більше 3 млн жителів до 

телефонних мереж; більше 2 мільйонів жителів до електричних мереж; реконструкція та 

будівництво 500 клінік; будівництво понад 750 тис. будинків, в яких оселилися 3 млн осіб; 

забезпечення доступу до води 3 млн жителів; прийняття в 1996 р. Закону про здоров’я і 

безпеку на шахтах, який покращував умови праці для шахтарів; початок реалізації в 1996 р. 

Національної політики в питанні забезпечення медичними препаратами, яка полегшила 

населенню доступ до життєво важливих ліків. 

У період президентства Нельсона Мандели була створена програма «Комісії істини та 

примирення», для розслідування порушень прав людини. Відповідно, 150 осіб отримали 

амністію й тисячі подали прохання на амністію за злочини, вчинені в роки апартеїду. Крім 

того, амністія була надана 37 лідерам АНК. Однак амністія не була надана Янушу Валусу та 

Дербі Льюїсу – вбивцям Кріса Хані, бо в іншому випадку справа могла закінчитися масовими 

бунтами [ 3, с.192-194]. 

У межах цього процесу АНК ефективно використовував свою більшість у парламенті в 

червні 1998 р. для зміни законодавства, незважаючи на протести опозиції, і переважною 
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більшістю голосів ухвалили Закон про воду (206 проти 60), Закон про прокуратуру (211, проти 

84), поправки до Закону про сприяння національної єдності і примирення (215, проти 79) і 

Закон про розмежування територій муніципалітетів (241, проти 52), Закон про воду скасував 

принцип володіння водою власниками земельних ділянок на берегах річок і встановив 

систему ліцензування на водоспоживання. Таким чином, істотно покращився доступ до води 

для пересічних громадян, і господарі земельних ділянок на берегах річок більше не могли 

брати гроші за водокористування понад певної суми. 

У 1998 р. був прийнятий Закон про рівність при наймі на роботу, який вимагав 

прискорення процесу расової трансформації і пропонував конкретні кроки в цьому напрямку. 

Закон про рівність при наймі на роботу, що зробив особливо великий і несприятливий вплив 

на політику найму в країні, стверджував необхідність «введення заходів позитивних дій для 

компенсації збитку, нанесеного при наймі на роботу певних груп, і з метою надання їм рівного 

представництва у всіх категоріях і на всіх рівня зайнятості».  

Опитування громадської думки, які були опубліковані за два роки до виборів 1999 р., 

показують, що приблизно 75% чорного населення ПАР висловили незадоволення діяльністю 

уряду. В основному критика зводилася до порушення АНК передвиборних обіцянок, а саме, 

побудувати за п’ять років один мільйон дешевих будинків і вирішити проблему безробіття. 

Південноафриканці були куди більше стурбовані безробіттям, нестачею житла і злочинністю, 

ніж такими проблемами, як нелегальна імміграція. Проте незважаючи на всі труднощі, 61% 

опитаних позитивно оцінювали діяльність Мандели. Три чверті населення підозрювали всіх 

державних службовців у корупції. 

Отже, упродовж п’яти років президентства Нельсона Мандели (1994-1999 рр.) в країні, 

в цілому, зберігалася стабільна політична обстановка, сприятлива для реалізації реформ, а 

також було закладено основи нового внутрішньополітичного курсу країни, який продовжили 

його послідовники. 
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ЕЛЕМЕНТИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ 

ТВОРІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 (МАЙСТЕР КЛАС ДЛЯ 9 КЛАСУ) 
 

Вправа «Дерево і яблука» очікування 

 Що Ви очікуєте від майстер класу сьогодні? 

Учні на символічних аркушах – листках мають написати свої очікування і прикріпити 

на яблуню, намальовану на дошці.  

Учитель дає учням основні відомості понять « Реклама», «Фейк»,  « Пропаганда». 

На прикладі біографії і творчості Гомера (учні вивчали у 8 класі) показує, як можна 

створити фейкову інформацію, рекламу і пропаганду.  

Фейк 

 Гомер сам поширював свої твори (ні, це робили аеди – співаки); 

 Гомер був заможнім поетом(ні, навпаки, бідним). 
Реклама 

Прорекламувати відому поему Гомера « Іліаду» для продажу книги.  

Пропаганда 

Оскільки пропаганда може бути і позитивна і негативна, то: 

 поема «Іліада» для політичної компанії (уміння вести правильно переговори, 
домовлятися на прикладі твору);  

 поема «Одісея» - для турагенств (мандри Одісея по світу). 
Об’єднуємо клас у три групи (завдання в конвертах учні можуть  обрати  самостійно). 

На виконання завдання 5-7 хв. 

I. Першій групі даємо постер з інформацією про 

Рекламу, а у конверті завдання: 

Прорекламувати будь-яким способом для продажу 

відомий твір О. де Бальзака «Гобсек» (у чому актуальність 

твору на сьогодні, зацікавити читача). 

 

Реклама – поширення відомостей про когось або 

щось для створення популярності. 

1. Чітко визначте своє ставлення до прочитаного й 

подумайте, чим цей художній твір та його автор можуть 

привернути увагу читачів-однолітків. 

2. Оберіть необхідний тип рекламного повідомлення 

(друкована, радіо- або телереклама). 

3. Користуючись текстом художнього твору та 

деякими відомостями з біографії його автора, підкресліть 

цікаві епізоди, які можливо, становитимуть сюжетну основу вашої реклами. 

4. Продумайте структуру вашого рекламного проекту. Визначте місце й послідовність 

таких складових реклами, як заголовок, ілюстрації, текст та з'ясуйте їхні пріоритети в 

змістовому навантаженні. 
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5. Доберіть заголовок. 

6. Змоделюйте звуковий та візуальний ряди реклами (якщо такі передбачаються в 

обраному вами типі рекламного проєкту). 

7. Визначте основні художні прийоми, за допомогою яких ви прагнете заволодіти увагою 

аудиторії (крупний план, 

контрастне зображення, 

влучний заголовок, музичний 

супровід, збільшений шрифт 

друкованого тексту, 

використання образних 

порівнянь, стилізацій тощо). 

8. Розставте логічні 

наголоси, паузи, продумайте 

інтонацію та темп читання. 

9. Відкоригуйте свою 

роботу, виправте помилки. 

10. Потренуйтеся в 

проголошенні створеного вами 

рекламного проєкту за 

прочитаним художнім твором. 

 

II. Другій групі постер з 

інформацією про Фейк, а у 

конверті завдання: 

Створити малюнок на 

ватмані до біографії О. де 

Бальзака, фейкові факти про 

письменника: 

 наприклад на малюнку 
зображуємо, що писав твори 

латиною (ні, простою 

народною мовою);  

 у 13 років заручили з 
Беатріче Портінарі (ні, з Джеммою ді Донатті). 

 

III. Третій групі постер з інформацією про Пропаганду, а у конверті завдання:  

 скласти Слоган ( три вирази)  до основної думки  твору О. де Бальзака «Гобсек» 
(наприклад, «Золото – найвища 

цінність людини!», «Керувати душами 

– це чудово!»). 

Кожна група виступає, учні 

заслуховують один одного і роблять  

загальний висновок : уміти розрізняти 

різні типи маніпулятивної  інформації 

(фейк, реклама, пропаганда). 

У кінці майстер класу 

звертаємось до очікувань. Якщо 

справдились, то підійти 

прокоментувати і опустити достиглі 

плоди (яблука) на землю.  

Дякую за увагу! 
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КЕЙС-УРОК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

У статті представлено розгорнутий конспект уроків на тему «Знаходження 

відсотків від числа». Створений він з використанням кейс-технології, яка є ефективною для 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

 

У новому Законі «Про освіту» говориться, що освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного й культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об`єднаного спільними цінностями 

і культурою та держави. [1]  

Реалізація формування компетентностей, визначених у Державному стандарті базової і 

повної середньої освіти, покликана підвищувати рівень освіти наших громадян.  

На World Economic Forum за експертними оцінками ще кінця 2016 року вже в 

нинішньому 2020 році для успішного працевлаштування переважатимуть такі навички: уміння 

вирішувати складні задачі, мати критичне мислення, бути креативними тощо 

[www.weforum.org]. Відповідно до цих потреб, щоб бути конкурентоспроможною державою 

на світовому ринку, Міністерством освіти і науки України запропоновано реформування 

освіти. Це зроблено для того, щоб підготувати випускників шкіл до життєвих ситуацій та 

соціальних потреб. 

Згідно з концептуальними засадами реформування середньої школи, учителі, мають 

готувати учнів бути справжніми громадянами держави, які після випуску зі школи матимуть 

головні три риси: особистість, іноватор, патріот. Формування педагогічними колективами 

десяти основних компетентностей, виділених МОН України, сприятимуть реалізації цього 

завдання. Слід звернути увагу, що серед компетентностей є і така як математична. 

Постає питання, якої стратегії має дотримуватися вчитель, щоб реалізувати освітні 

потреби. Нами адаптовано формулу для відповіді на це запитання. 

 

КРИТИЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ + ГНУЧКІСТЬ МЕТОДУ НАВЧАННЯ + ВМІННЯ 

ЗНАХОДИТИ ІНФОРМАЦІЮ = КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
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Підкреслюємо, що однією із складових є гнучкість методу. Виникає потреба в 

удосконаленні старих та пошуку нових методів навчання та їх симбіозі. На даний час у світі 

широкої популярності набуває case-технологія навчання, яка дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності. 

Виділяємо задачі та функції кейс-технології: 

– здобуття нових знань і розширення загального світогляду; 

– розвиток в учнів самостійного критичного й стратегічного мислення, уміння   вислухати 

та врахувати іншу точку зору, аргументовано висловити свою; 

– набуття навичок аналізу складних і нестандартних проблем; 

– розвиток відчуття відповідальності за прийняте рішення, уміння спілкуватися; 

– можливість працювати в команді; 

– можливість знаходити найбільш раціональні розв’язки поставлених проблем; 

– набуття навичок планування дій і реалізація їх.  

Звичайно, case-технологія не принесе користі, якщо її відірвати від освітнього процесу. 

Вона має застосовуватися на рівні з іншими методами навчання.  Лише так даний 

інтерактивний метод стане діючим важелем для досягнення поставленої мети. 

У статті пропонуємо розробку уроку разом з методичними рекомендаціями, які 

побудовані на case-технології. Уважаємо, що вони допоможуть сформувати вміння учнів 

розв’язувати задачі, що передбачають знаходження відсотка від числа. Поряд із case-

технологією в розробках уроків використано методи доцільних задач; конкретно-індуктивний, 

проблемний виклад, діалог, диспут, робота в парах, групах. 

 

УРОК 1. Знаходження відсотків від числа 

Анотація до уроку: Метою уроку є не лише знайомство дітей з поняттям відсотка 

та правилом знаходження відсотка від числа, а й формування таких компетентностей: 

інформаційно-цифрових, соціальних і громадських, підприємливість, здоровий спосіб життя. 

Тривалість уроку 90 хв, що може бути реалізовано за рахунок об’єднання з уроком основ 

здоров’я або природознавства. 

РІВЕНЬ (клас): 5 

МЕТА: ознайомити учнів із знаходженням 

відсотків від даного числа, заохочувати до 

самостійної навчальної діяльності; розвивати 

логічне мислення, здатність до творчого 

застосування знань, здатність до застосування 

знань і способів дій до нових умов; виховувати 

позитивне мислення, відповідальність за власні 

навчальні досягнення, уважність, натхнення, 

взаємоповагу, уміння працювати в команді. 

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань. 

Девіз уроку. Нехай думки, які ти вичитуєш з книги, будуть твоїм основним капіталом, 

а ті, що народжуються в тебе, – його відсотками. 

Хід уроку 

Учитель приносить на урок плитку шоколаду, за можливості 

дає дітям спробувати по одному кубику, а потім формулює проблему. 

Як ви вважаєте, що є основним компонентом шоколаду?  

Основною сировиною для виробництва шоколаду і какао-

порошку є какао-боби – насіння какао-дерева, що росте в тропічних 

районах земної кулі. 

Далі дітей ділимо на групи (історики (досліджують історію 

шоколаду), біологи (вивчають структуру какао-бобів), технологи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chocolate_girl.
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(рецепти приготування шоколаду), лікарі (вивчають користь і негативний вплив шоколаду на 

організм людини), дегустатори (види шоколаду)). Інформацію діти можуть підготувати 

вдома як домашнє завдання (якщо часу не вистачає на уроці), самостійно шукати в мережі 

Інтернет (якщо є можливість працювати в комп’ютерному кабінеті), або опрацювати 

інформацію на кейс картках, приготовленими вчителем заздалегідь. Опрацювання інформації 

має зайняти 10-15 хвилин, доповіді груп по 5 хвилин. 

 

Кейс «Історія» 

 

Какао, що росте в низовинних тропічних районах Південної Америки, понад три 

тисячоліття вирощувалося у Месоамериці, де його плоди використовувалися для 

виготовлення напоїв. У 2007 році археологи, що працювали в містечку Пуерто-Ескондідо, 

Гондурас, знайшли залишки посуду зі слідами какао, що належать до часів від 1100 до 1400 

року до н.е. [2] 

Залишки шоколаду в одному з найраніших поселень Майя біля 

Ріо-Асуль, Гватемалі, указують на використання ними шоколаду 

близько 400 року н.е.[3] 

У Старому Світі про шоколад дізналися лише в 16 столітті, 

перші експедиції до Америки не привозили відомостей про цей 

продукт. Лише після завоювання держави ацтеків силами Ернана 

Кортеса, шоколад почали ввозити до Європи, де він швидко набув 

популярності. Протягом довгого часу шоколад залишався виключно 

дорогим напоєм, доступним лише аристократії. Для того щоб 

задовольнити потреби ринку, іспанці почали промислове вирощування 

какао на плантаціях, на яких спочатку працювали раби-індіанці, а потім 

африканці, і лише у 18 столітті ціни на какао впали настільки, що 

шоколад став доступним широким масам населення. 

Перші промислові підприємства для виробництва шоколаду 

засновано голландською родиною Ван Гойтен на початку 18 століття. 

До кінця 18 століття шоколад вже поширився по всьому світу.[2] 

 

Кейс «Біологія» 

 

Какао-боби містяться в м'якоті плоду какао-дерева по 30–50 штук. Мають 

мигдалеподібну форму, довжину близько 2,5 см. Біб 

складається з твердого ядра, утвореного двома 

сім'ядолями, зародка (паростка) і твердої оболонки 

(какаовелли). 

Какао-боби свіжозібраних плодів не мають 

смакових й ароматичних якостей, характерних для 

шоколаду й какао-порошку, мають гірко-терпкий 

присмак і бліде забарвлення. Для поліпшення смаку й 

аромату на плантаціях їх піддають ферментації та сушці. 

Основними компонентами сухої речовини какао-бобів є жири, алкалоїди теобромін, 

кофеїн (у незначних кількостях), білки, вуглеводи, дубильні та мінеральні речовини, органічні 

кислоти, ароматичні сполуки тощо. 

Жир (какао-олія) міститься в кількості 52–56 % сухих речовин. За температури 25°С 

какао-олія тверда і крихка, а за 32°С – рідка, тому в роті вона плавиться без залишку. 

 

За походженням какао-боби поділяють на три групи: 

американські; африканські; азіатські. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81_%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81_%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
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Найменування товарних сортів відповідають назві 

району їхнього виробництва, країни або порту їхнього вивозу 

(Гана, Байя, Камерун, Тринідад та ін.). Допускається вживання 

сирих какао-бобів і продуктів із них. 

За якістю какао-боби поділяють на дві групи: 

– благородні (сортові), що мають ніжний смак і приємний 

тонкий аромат з безліччю відтінків; 

– споживчі (ординарні), що мають гіркий, терпко кислуватий 

смак і сильний аромат. 

У регіонах із дуже вологим та дощовим кліматом какао можна збирати круглий рік. 

Але в багатьох країнах є всього два сезони збору врожаю: листопад–січень і травень–липень. 

[3] 

 

Кейс «Трудове навчання» (технологія виготовлення шоколаду) 

 

Випалювання. Процес виробництва шоколаду розпочинається з випалювання бобів. Їх 

очищають і смажать, щоб усунути залишки вологи та досягти властивого для какао смаку й 

запаху. Вишукані сорти какао підсмажують за нижчої температури, що надає їм дуже ніжного 

аромату. 

Крекінг та віяння. Після підсмажування какао-боби охолоджують, а потім 

відправляють у віяльну машину, яка рафінує їх, відокремлює від оболонки й дробить на 

частинки розміром у декілька міліметрів. Лушпиння відділяють через сито потоком гарячого 

повітря. 

Змішування. Перетворення дроблених бобів какао в шоколад шляхом змішування 

різних компонентів – це майстерна й секретна область у виготовленні шоколаду. Боби 

сортують за походженням їх, підсмажені й відвіяні, їх підбирають за точними рецептами, 

змішують і поміщають в машини для перемелювання какао. 

Перемелювання. Підсмажені та перемелені боби, так зване «пір'я», нагрівають і 

ретельно мелють до утворення какао-пасти. Вона є головним інгредієнтом для приготування 

різної шоколадної продукції й складається з какао-олії (натуральний жир какао) і сухої 

складової бобів. 

Потім какао-масу викладають під гідравлічний прес для вичавлювання жиру (какао-

олії). Залишок (макуха), що містить ще 20 % жиру, перемелюють у порошок, який потім 

ретельно просівають й отримують чистий, не підсолоджений какао-порошок. Какао-олію 

фільтрують, пом'якшують, формують і відправляють на зберігання. А какао-пасту змішують з 

цукром (і сухим молоком у разі виготовлення молочного шоколаду), і пасту інтенсивно 

розтирають і рафінують за розміром крупинок – від 50 мікрон до 17. 

Для приготування шоколаду в какао-масу необхідно додати какао-олію, цукор, ваніль. 

Ці інгредієнти змішують і місять до одержання гладкої, однорідної маси. 

Конширування. Його метою є видалення всієї залишкової вологи, усунення 

несумісних смаків й ароматів, грудочок, а також витіснення летючих кислот і надмірної 

гіркоти. 

Шоколад викладають у баки для конширування, де його розкачують і місять. Під час 

цього процесу шоколад нагрівають до різних температур. Для отримання шоколаду високої 

якості додають какао-олію разом із лецитином (добутим із соєвих бобів), що сприяє зниженню 

в'язкості.  

У той час як звичайний шоколад конширується лише кілька годин, шоколад найвищої 

якості може коншируватися до п'яти днів. 

Темперування шоколаду. У попередніх процесах температуру шоколаду постійно 

підтримували на рівні температури плавлення какао-олії. Тепер необхідно охолодити масу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


2020 Педагогічні обрії № 3-4 (111-112) 
 

78 

таким чином, щоб забезпечити належну кристалізацію какао-олії та однорідний розподіл 

суміші.[2.3] 

Кейс «Кулінарія» (Види шоколаду) 

 

 

Чорний шоколад  

У ньому міститься від 56 % до 90 % тертого 

какао. Виробляють чорний шоколад за температури 

31,1–32,7°C. Купуючи продукт, перевагу варто 

віддавати маркам з високим відсотком вмісту плодів какао-дерева.  

 

 

Молочний шоколад  

У цьому сорті менше какао-бобів і більше цукру, 

ніж у чорному, а також є молоко або молочний 

порошок. Виробляють молочний шоколад за 

температури 28,9–30,5 C. Еталонний смак повинен бути 

вершковим, але не занадто солодким. Купуючи, варто 

звернути увагу на список інгредієнтів, наведених на упаковці. Якщо виявиться, що виробник 

замінив какао-олію рослинною олією, відмовтесь від купівлі. 

 

 

Білий шоколад  

Шоколадом цей продукт можна назвати з 

великою натяжкою. Переважно він містить какао-олію, 

сухе молоко й цукор. На відміну від інших сортів 

шоколаду, білий шоколад не містить шоколадного лікеру або какао-порошку.  

Оскільки білий шоколад не містить какао-порошку й шоколадного лікеру (какао-маси), 

він не відповідає стандартам, які б дали змогу продавати його як шоколад у різних країнах. 

Існують навіть цілі ухвали, які визначають, що може називатися білим шоколадом. 

Наприклад, у США з 2004 року білий шоколад повинен містити як мінімум 20 % какао-олії (за 

масою), 14 % молочного порошку, і менше 55 % цукру або інших підсолоджувачів. До того в 

США час від часу з'являлися різні акти, що контролюють якість білого шоколаду. 

Європейський Союз адаптував аналогічні стандарти: у білому шоколаді повинно бути не 

менше 20 % какао-олії, і 14 % сухого молока. 

 

Десертний шоколад. Десертний шоколад виробляють із чорного, молочного або 

білого шоколаду із додаванням наповнювачів, таких як горіхи, сухофрукти, різноманітні 

лікерні та фруктові начинки. 

Пористий шоколад. Пористий шоколад буває чорним, 

молочним або білим. Шоколадну масу розливають у форми на 

¾ об'єму, поміщають у вакуум-котли й витримують у рідкому 

стані (за температури 40 C) протягом 4 год. У вакуумі завдяки 

розширенню бульбашок повітря утворюється пориста 

структура плитки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
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Діабетичний шоколад. Діабетичний шоколад призначений для хворих на цукровий 

діабет. Замість цукру використовують підсолоджувачі, такі як сорбіт, ксиліт, маніт. 

 

Кейс «Основи здоров’я» 

1. Чорний шоколад робить нас щасливими. Шоколад містить триптофан. Це – 

амінокислота. Мозок використовує її, щоб виробляти серотонін – нейропередавач, який 

робить нас щасливими. 

2. Темний шоколад із високим вмістом какао має багато 

розчинних волокон. Стограмова плитка, у якій – 70 – 85 % 

шоколаду, містить 11 грамів волокон. Розчинні волокна 

допомагають тримати наш рівень холестерину низьким. 

Завдяки їм, ми довше почуваємося ситими. А ще вони корисні 

для травлення. 

3. Флавоноїди – це антиоксиданти на рослинній основі. Вони є 

в какао. Це одна з головних причин, чому темний шоколад такий корисний. Ці антиоксиданти 

можуть знизити тиск і рівень холестерину, а також підтримують здоров’я наших кровоносних 

судин. 

4. Чорний шоколад корисний і для нашої шкіри. Його вживання може захистити від 

сонячних опіків завдяки двом антиоксидантам, що містяться в темному шоколаді – феноламу 

й катехіну.[2.3] 

За наявності часу вчитель може повідомити цікаві відомості про шоколад. 

 

Кейс «Цікаво знати»  
 Вірменська кондитерська фабрика Grand 

Candy з нагоди 10-річчя діяльності встановила 

світовий рекорд, виготовивши найбільшу 

шоколадну плитку вагою 4,41 тонни, яка занесена 

в Книгу рекордів Гіннеса. Плитку рекордного 

шоколаду виготовляли протягом 4 днів, її довжина 

становить 5,6 м, ширина – 2,75 м, а висота – 25 см.  

 Пізніше британський виробник шоколаду 

Thorntons побив світовий рекорд Книги рекордів 

Гіннеса, приготувавши найбільшу плитку 

шоколаду вагою майже 6 тонн (5792,5 кг). Такого величезного шоколадного монстра, чотири 

метри завширшки й чотири метри в довжину, продемонстрували на 100-річчя 

всесвітньовідомої компанії. Рекордна шоколадна плитка стала еквівалентом 75000 звичайних 

шоколадок Thorntons. 

 За результатами кардіологічного дослідження німецького інституту дієтології (DlfE), 

6 грамів шоколаду в день імовірно асоціюють із зниженням ризику інсульту та інфаркту 

міокарда на 39 відсотків і зниженням кров'яного тиску в середньому на 1 мм ртутного 

стовпчика. 

 11 липня — Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day). День шоколаду 

вперше був заснований французами в 1995 році.[4] 

 У світі існує кілька шоколадних музеїв. 

 

Наступними питаннями з основного кейса вчитель має обґрунтувати й показати 

доцільність і життєву необхідність знаходити відсоток від числа (відповісти на питання 

сучасного учня «Де ця навичка знадобиться в житті?»). 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82_(%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83
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Кейс «Математика» 

Скільки грамів какао ви з’їли? Як це можна обчислити? (Учитель звертає увагу на те, 

що на всіх плитках шоколаду є такі цифри «78 %», конкретно в нашому випадку.)  

Що означає символ «%»? Як знайти відсоток від числа? 

Для того щоб дати відповіді на поставлені запитання учні самостійно опрацьовують 

п. 37 стор. 236 з підручника Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Вид. 2-ге, випр. – Х.: Гімназія, 2017. – 368 с. або 

заздалегідь підготовленим кейсом. На опрацювання матеріалу – 10 хв. 

Теорія (наведений матеріал учні мають записати в зошиті) 

Для того, щоб знайти відсоток від числа, потрібно спочатку знайти 1 %від числа, а 

потім отримане число помножимо на число відсотків. 

 

Порахуємо вагу какао в нашій шоколадній плитці вагою 

200 г. 

200:100·78=156 (г).  

Відповідь. 156 г 

Далі кожній команді пропонують одне завдання з 

варіантами відповіді. Учні розв’язують завдання і вибирають правильну відповідь, якій 

відповідає літера. Склавши літери, учні отримають слово. Завдання для всіх звучить 

однаково «Порахуйте вміст какао в отриманій плитці і виберіть правильну відповідь». 

 

 

 

 

1 завдання 2 завдання 3 завдання 4 завдання 5 завдання 

200:100·100 200:100·99 200:100·80 200:100·72 200:100·70 

200 100 50 190 198 180 100 80 160 144 142 72 100 40 140 

К А П А Р Б К З Е Д У Ж Д Н О 

 

 Слово «КРЕДО». Далі можна провести обговорення, що означає це слово.  

Кредо – переконання, погляди, основа світогляду, головні орієнтації. 

 

 

Кейс «Основи здоров’я» 

 

Учитель робить презентацію молочних фабрик 

«ФЕРМА», «ПРОСТОКВАШИНО», «ЯГОТИНСЬКЕ» для 

дітей.  
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Учитель пропонує переглянути відео з теми «Як правильно пити молоко»  

[https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/novyny/5-pravil-ak-pravilno-piti-moloko] 

Робота в групах. Поділити клас на три команди. Для кожної фірми вчитель складає 

відповідну таблицю і роздає її командам. Заповніть отриману таблицю 
 

Підприємство «ФЕРМА» 

Продукція 
уміст 

жиру, % 

маса упаковки 

в грамах 

кількість жиру в 

купленій упаковці 

в грамах 

Маринка з’їла 50 грамів 

кожної продукції, 

скільки грамів жиру вона 

з’їла 

Молоко 2,6 900   

Молоко 3,2 800   

Кефір 2,5 300   

Йогурт 2,6 300   

Сметана 15 300   

Масло 78 200   

 

Підприємство «ПРОСТОКВАШИНО» 

Продукція 
вміст жиру, 

% 

маса упаковки 

в грамах 

кількість жиру в 

купленій упаковці 

в грамах 

Маринка з’їла 50 грамів 

кожної продукції, 

скільки грамів жиру вона 

з’їла 

Молоко 2,6 900   

Молоко 3,2 800   

Кефір 2,5 4500   

Йогурт 1,5 900   

Сметана 15 200   

Масло 73 200   

 

Підприємство «ЯГОТИНСЬКЕ» для дітей 

Продукція 
вміст 

жиру, % 

маса 

упаковки в 

грамах 

кількість жиру в 

купленій упаковці 

в грамах 

Маринка з’їла 50 грамів 

кожної продукції, по 

скільки грамів жиру 

вона з’їла 

Молоко 2,5 950   

Молоко 3,2 1000   

Кефір 3,2 200   

Йогурт 2,6 300   

Сир 

кисломолочний 
5 100   

Паста сиркова 4,2 100   
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Домашня робота: Опрацювати п. 37 стор. 236–239, 

виконати № 1071, № 1073, № 1075. Творче завдання 

додому: «Справжнє 100 % масло і підробка». 

(Зробити презентацію) Зразок наведено нижче. 

 

 

 

 

 

 

Висновок 

 

Сучасна освіта зорієнтована на пізнавальний інтерес особистості, підвищення 

здібностей до навчання, оволодіння новими системами знань, розвиток креативних здібностей 

особистості й розширенню їхніх творчих можливостей. При цьому велика відповідальність 

лягає на плечі вчителя. За певних умов він має знайти ефективні шляхи покращення програм 

навчання, а разом із цим визначити оптимальні методи й прийоми навчання. А 

використовуючи кейс-технологію на уроках математики, можна досягнути наступних 

результатів:  

 підвищення мотивації учнів до вивчення математики; 

 усе більше дітей розуміють практичне значення предмета; 

 стійке формування міжпредметних зв’язків; 

 розвиток математичної мови; 

 підвищення комунікативних здібностей в учнів і вміння працювати в групах і 
мікроколективах. 

Врахувавши все це, можна стверджувати, що головна перевага кейс-уроків полягає в 

тому, що вони є кроками до дорослого життя з багатогранним сприйняттям світу, цінностей та 

явищ.  

Вони дають змогу учням самостійно організовувати процес засвоєння матеріалу. 

Швидко виникає мотивація розібратися в усьому одразу, причому системно.  

Матеріал розрахований для учнів 5-х класів під час вивчення теми «Знаходження 

відсотків від числа» чи під час повторення даної теми в 6 класі.  

 
Література  

 

1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 (Набрання чинності 28.09.2017): [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/Legislation/Law/223//.  

2. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, 

М.С. Якір. – Вид. 2-ге, випр. – Х.: Гімназія, 2017. – 352 с. 

3. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.А. Тарасенкова, 

І.М. Богатирьова, О.П. Бочко. – Вид. 2-ге, випр. – Х.: Гімназія, 2017. – 352 с. 

 

Інтернет ресурси 

4. ukr.media 

5. New Chemical Analyses Take Confirmation Back 500 Years and Reveal that the Impetus for Cacao 

Cultivation was an Alcoholic Beverage. Penn Museum. 

6. Chocolate: A Mesoamerican Luxury 250-900 C.E. (A.D.) – Obtaining Cacao. Field Museum  

 

 

 

 

 

http://www.museum.upenn.edu/new/news/fullrelease.php?which=306
http://www.museum.upenn.edu/new/news/fullrelease.php?which=306
http://www.fieldmuseum.org/Chocolate/history_mesoamerican3.html
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Field_Museum&action=edit&redlink=1
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Інклюзивна освіта 

   Пименова Н.В.,  

методист  ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОДНА ІЗ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 
 

З поміж викликів, що постали перед  суспільством, надзвичайно 

важливим є забезпечення рівного доступу до освіти всіх дітей, а особливо 

тих, хто потребує спеціальних умов виховання, корекційного навчання та розвитку 

особистості у форматі соціальної інтеграції її в реальне життя. 

Конституцією України закріплені основні права кожного громадянина України: право 

на життя, освіту, рівність дітей, вільний розвиток своєї особистості, повагу гідності, працю і 

вибір професії тощо. 

Саме для того, щоб охопити всі верстви населення, задовольнити потреби кожного, 

враховуючи все різноманіття проявів людських доль, щоб виховати свідомих і соціально 

активних, професійних і патріотичних громадян країни, освіта має стати всеохоплюючою, 

доступною для всіх, незалежно від віку, національності, мови, походження, особливостей 

розвитку.  

Інклюзивна освіта як забезпечення права на рівний доступ до якісної освіти всіх дітей 

набуває все більшого значення і розвитку в Україні. Це пов’язано з багатьма чинниками: із 

збільшенням кількості дітей з особливими  потребами, активністю батьків щодо забезпечення 

можливості для їхніх дітей навчатися в закладах освіти разом зі своїми однолітками та 

проживати в сім’ї, діяльністю громадських організацій, міжнародними зобов’язаннями 

держави, що зумовлюють відповідну державну політику тощо.  

Інклюзія – це те, що повинно бути в кожному цивілізованому суспільстві, яке має бути 

безпечним та зручним для всіх. 

Інклюзивна  освіта визначає ступінь розвитку суспільства, у якому ми живемо. А це – 

рівень підтримки один одного, рівень гуманності і толерантності в ставленні до «не таких, як 

ти сам». Проте інклюзивна освіта не ставить за мету зробити всіх однаковими. Інклюзивна 

освіта в широкому розумінні передбачає створення рівних можливостей для всіх осіб з 

особливими потребами і забезпечення їх успіху в освітньому процесі та подальшому житті. 

Головний сенс процесу інклюзії можна позначити так: суспільство багатогранне у 

своєму соціальному вимірі. Тому всі мають можливості до самореалізації, а не залежності. Не 

хвороба створює обмеження діяльності, а умови життя, які може запропонувати суспільство 

людям з особливими потребами. 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», у основі якої – ідея, що життя і побут 

людей з особливими потребами мають бути якомога більше наближені до умов і стилю життя 

усієї спільноти. 

Сьогодні інклюзивна освіта є не лише однією з фундаментальних засад розвитку 

освіти, але й філософією розуміння участі людини в житті суспільства. 

У Законі України ―Про освіту‖ від 05.09.2017 №2145-VIII визначено поняття 

інклюзивного навчання як системи освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на 

принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та 

включення до освітнього процесу всіх його учасників.  

В Україні впроваджується реформа загальної середньої освіти – Нова українська школа 

(НУШ), яка передбачає зміни не лише в змісті освітніх програм, а в першу чергу – у ключових 
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підходах до освітнього процесу. Шкільна освіта в Україні переходить від повідомлення 

інформації – до розвитку життєвих компетенцій, від одноманітного стандартизованого 

підходу – до дитиноцентризму та особистісної орієнтації, від педагогіки інструктажу та 

впливу – до педагогіки партнерства. Сучасний освітній простір гнучкий, наповнений, створює 

різноманітні можливості для різних видів діяльності, мотивує до навчання. 

Інклюзивна освіта має пріоритетне значення для забезпечення якісної освіти всіх дітей, 

у тому числі дітей з особливими освітніми потребами (далі – з ООП), а також для побудови 

інклюзивного суспільства. Тому важливою частиною НУШ є інклюзивне навчання. Сьогодні 

двері всіх шкіл відкриті для дітей з особливими освітніми потребами.  

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство, 

залучення сім’ї до активної участі в освітньому процесі. 

В інклюзивному освітньому середовищі здобувачі освіти, незалежно від їхніх потреб, 

здатні підвищувати свою соціальну компетентність, удосконалювати комунікативні навички, а 

також відчувати себе частиною суспільства. 

Усі діти, без винятку, можуть учитися. Але кожна дитина вчиться «по-своєму». Хтось з 

учнів потребує додаткового часу для вивчення матеріалу, хтось має особливості сенсорного 

розвитку, які зумовлюють провідний сенсорний стиль навчання, а хтось – нижчі навчальні 

результати в порівнянні з однокласниками. Відповідно, деякі учні мають особливі освітні 

потреби, а точніше – індивідуальні освітні потреби. 

Особа з особливими освітніми потребами – це особа, яка потребує додаткової постійної 

чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту, 

сприяння розвитку її особистості, поліпшення стану її здоров'я та якості життя, підвищення 

рівня участі в житті громади. (Закон України «Про освіту»). 

Порушення розвитку можуть впливати на якість життя дитини наступним чином: 

•  створюють труднощі в отриманні інформації, вражень, формуванні предметно-

практичної та ігрової діяльності, якісно та кількісно збіднюють засвоєння знань; 

• обмежують контакти, спілкування, взаємодію з близькими, соціальне 

функціонування, передачу соціального досвіду від дорослого до дитини; 

• породжують специфічні особливості когнітивної сфери: сприймання, мовлення, 

пам’яті, уявлення, уяви, мислення. 

Кожний вид порушень створює свою, властиву тільки йому, своєрідну картину 

особливостей перебігу пізнавальних процесів: 

• уповільнює, затримує психофізичний розвиток, веде до відставання, а то й до 

відхилення в розвитку порівняно з нормою; 

• ускладнює перебіг психічного розвитку, породжуючи нові (вторинні) порушення. 

Усі люди мають сильні і слабкі сторони. Важливо навчитися використовувати сильні 

сторони дитини для компенсації тих моментів, де відчуваються труднощі. Тому при 

організації освітнього процесу потрібно спиратися на сильні сторони дитини, але знати  і 

слабкі, щоб правильно спланувати роботу з дитиною.   

Забезпечення особливих освітніх потреб кожної дитини, створення якісного 

інклюзивного освітнього середовища передбачає: 

- визначення особливих освітніх потреб дитини; 

- створення інклюзивного освітнього простору; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; 

- забезпечення учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку; 

- здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протягом усього періоду 

навчання із обов’язковим залученням батьків до освітнього процесу. 
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Інклюзивно-ресурсні центри - нова мережа служби системної підтримки і 

супроводу дітей з ООП 

Для визначення особливих освітніх потреб дитини та умов для організації 

інклюзивного навчання батьки (або особи, які їх замінюють) звертаються до інклюзивно-

ресурсного центру, найближчого до місця проживання. 

Інклюзивно-ресурсні центри (далі – ІРЦ) – нова мережа служби системної підтримки і 

супроводу дітей з ООП, яка активно створюється в Україні.  

ІРЦ – установа, що проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, надає дітям з ООП психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги і 

забезпечує їх системний кваліфікований супровід. 

На сьогодні в Україні більше 600 ІРЦ надають послуги дітям з особливими освітніми 

потребами. 

Для підтримки дітей з ООП та забезпечення їх потреб в освіті в Чернігівській області 

створено 15 інклюзивно-ресурсних центрів. Ці  центри  розташовані  в Чернігові, Прилуках, 

Ніжині, у Бахмацькому, Борзнянському, Ічнянському, Ніжинському, Чернігівському, 

Ріпкинському районах, у Бобровицькій, Варвинській, Городнянській, Носівській, Менській, 

Талалаївській ОТГ.  

Комплексна оцінка може проводитися за ініціативою батьків дитини або 

рекомендацією педагогічних працівників закладу освіти, лікарів на підставі заяви батьків. 

Така оцінка не може проводитись примусово. 

Усі ІРЦ забезпечені високоефективними міжнародними тестами WISC-IV, LEITER-3, 

CONNERS-3, PEP-3, CASD, за допомогою яких сертифіковані фахівці (практичні психологи) 

визначають особливі освітні потреби дитини, розробляють рекомендації щодо освітньої 

програми, організації освітнього середовища, особливостей організації психолого-

педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей 

дитини.  

За результатами обстеження формується спеціальний висновок (він має виключно 

рекомендаційний характер), який допоможе педагогічним працівникам розробити коректну 

освітню траєкторію розвитку для дитини. 

У своєму висновку ІРЦ має вказати потреби дитини в корекційно-розвиткових 

послугах, асистенті вчителя та/або дитини (відповідно до форми, затвердженої постановою 

КМУ від 12 липня 2017 р. № 545).  

Щоб подати заяву на проведення комплексної  психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини, не обов’язково йти до інклюзивно-ресурного центру. 

В Україні запустили портал інклюзивної освіти, з допомогою якого батьки можуть 

знайти найближчий до місця їх проживання ІРЦ та подати заяву в режимі онлайн за 

посиланням: http://ircenter.gov.ua.  

Система покликана спростити комунікацію між батьками дітей з особливими освітніми 

потребами та інклюзивно-ресурсними центрами.  

Так, за допомогою порталу батьки можуть: 

• подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру онлайн; 

• отримати запрошення на проходження комплексної оцінки (адреса, дата, час); 

• зберігати заяву та висновок в електронному вигляді; 

• контролювати проведення занять з дитиною. 

 

Організація інклюзивного навчання в закладах освіти 

Для системної реалізації реформи інклюзивної освіти українське законодавство було 

приведено у відповідність до міжнародних норм і стандартів. 

На сьогодні в Україні є достатньо сформована законодавча база, яка постійно 

удосконалюється.  

Відповідно до статті 55 Закону України «Про освіту» (далі – Закон) право обирати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
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заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми освіти відповідного рівня мають 

батьки дитини. Згідно зі статтею 20 Закону, у разі звернення особи з особливими освітніми 

потребами або її батьків до закладу освіти інклюзивна група або клас утворюється в 

обов’язковому порядку. 

Інклюзивне навчання організовується в закладах освіти, незалежно від типу, форми 

власності та підпорядкування, шляхом комплектування класів учнями з типовим розвитком та 

учнями з особливими освітніми потребами. Кожна школа має бути інклюзивною. 

До заяви обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру. 

Висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я не може бути 

підставою для організації інклюзивного навчання для дитини з особливими освітніми 

потребами, що зазначено в офіційних рекомендаціях МОН.  

При організації інклюзивного навчання слід керуватись постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ 

№ 588 від 09.08.2017 р.), яка визначає вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах 

загальної середньої освіти з метою реалізації права на освіту дітей з ООП за місцем 

проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. 

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти необхідно створити відповідні умови:  

• безперешкодний доступ до території та приміщень закладу освіти, зокрема, для дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату, у тому числі для дітей, які пересуваються на візку, 

та дітей з порушенням зору;  

• забезпечення закладу освіти необхідними навчально-методичними посібниками, 

наочно-дидактичними та індивідуальними засобами навчання;  

• наявність кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, 

логопедичного з відповідним корекційно-розвитковим обладнанням; 

• забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями 

інклюзивного навчання (асистентами учителя). 

 

Психолого-педагогічний супровід – взаємоузгоджена діяльність команди фахівців 

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають 

освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах освіти, утворюється команда психолого-

педагогічного супроводу (далі – Команда супроводу). Діяльність команди фахівців та батьків 

дитини спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини, 

засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації, самореалізації та інтеграції в 

соціум. 

Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП, 

до якого входять: 

- постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель початкових класів (класний керівник), учитель-предметник, асистент учителя, 

практичний психолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог (з урахуванням освітніх 

потреб дитини з ООП), учитель-реабілітолог і батьки або законні представники дитини з 

ООП; 

- залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, 

спеціалісти системи соціального захисту населення, служби в справах дітей тощо. 

Однією з основних умов для успішного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в закладах освіти є складання та реалізація Індивідуальної програми розвитку 

(ІПР).  

Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю (за наявності), Команда супроводу впродовж двох тижнів з моменту початку 
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освітнього процесу складає Індивідуальну програму розвитку дитини з ООП, у якій 

визначаються способи адаптації освітнього середовища, навчальних матеріалів до потреб 

учня. ІПР в обов’язковому порядку узгоджується з батьками  і затверджується керівником 

закладу освіти. Команда супроводу переглядає індивідуальну програму розвитку з метою її 

коригування і визначення прогресу розвитку дитини двічі на рік (у разі потреби – частіше). 

 

Організація освітнього процесу в інклюзивному закладі 

Індивідуалізація освітнього процесу здійснюється через надання додаткових форм 

підтримки в процесі навчання, зокрема асистента вчителя, який здійснює особистісно 

орієнтоване спрямування освітнього процесу, адаптує навчальні матеріали відповідно до 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП, за потреби – асистента дитини. 

Асистент учителя – це педагогічна посада в штаті закладу освіти, тому його призначає 

та звільняє з посади керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства. 

Асистент дитини – це не педагогічна посада. Асистентом дитини може бути один з 

батьків або уповноважена ними особа. 

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його 

корекційна спрямованість. 

За потреби, у закладі освіти організовуються індивідуальні та групові заняття 

корекційно-розвиткового характеру. Вони можуть надаватися як штатними працівниками, так 

і залученими фахівцями, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.  

Додаткові освітні послуги надаються як у першу, так і в другу половину дня відповідно 

до індивідуальної програми розвитку, на підставі договору про проведення (надання) 

психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг). Форма договору є в 

додатку 3 до Постанови Кабміну від 14 лютого 2017 р. № 88 (Порядок та умови надання 

субвенції на надання держпідтримки особам з ООП). 

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до 

робочого навчального плану закладу освіти, складеного на основі типових освітніх планів 

закладів освіти. Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може 

розроблятися індивідуальний навчальний план  та індивідуальна навчальна програма. 

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп 

засвоєння учнем компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної 

освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із учнем за наявності 

необхідних для цього ресурсів 

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, кількість 

годин на вивчення кожного предмета за роками і тижневу кількість годин. Враховуються 

додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо. 

Команда супроводу при забезпеченні індивідуалізації освітнього процесу вирішує, від 

вивчення якого навчального предмета учень може бути звільнений (наприклад, іноземна мова 

– предмет не вивчається учнями з ООП зі складними порушеннями розвитку та 

інтелектуальними порушеннями). У такому випадку складається індивідуальний навчальний 

план, що містить перелік навчальних предметів, які буде вивчати учень. Потім визначається 

зміст програмного матеріалу, який учень має засвоїти впродовж року. 

Індивідуальна навчальна програма дитини з ООП у класі з інклюзивним навчанням 

розробляється на основі типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, у тому 

числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією та використанням додаткових ресурсів. 

Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок й умінь, які 

мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем. 

При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги насамперед аналізують 

відповідність вимог навчальної програми і методів, що використовуються на уроці, реальним і 

потенційним можливостям дитини з ООП. 
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Адаптація освітнього середовища до потреб учнів 

Спеціально організований освітній простір дає змогу кожній дитині реалізувати своє 

право на освіту, максимально розкрити освітній і особистісний потенціал та подолати бар’єри 

соціалізації. 

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з ООП пріоритетного значення набуває 

створення інклюзивного освітнього середовища.  

Інклюзивне освітнє середовище – це система ціннісного ставлення до навчання, 

виховання та особистісного розвитку дітей з ООП, сукупністю ресурсів (засобів, внутрішніх і 

зовнішніх умов) життєдіяльності в загальноосвітніх закладах і спрямованістю на 

індивідуальні освітні стратегії учнів. Це простір соціалізації дітей з різними можливостями й 

особливостями. 

Застосування середовищного підходу в освіті дітей з ООП дозволило сформулювати 

низку вимог, що забезпечують специфіку організації та реалізації цього процесу. У більшості 

випадків проблему варто шукати не в дитині, а в середовищі, що її оточує (на рівні сім’ї, 

класу, школи тощо), тобто визнати, що її потреби зумовлені середовищем. Якщо в дитини є 

особливі потреби, то вона включається в освітнє середовище на своїх власних умовах: не 

дитина пристосовується до середовища, а середовище пристосовують до дитини.  

Особи з ООП зіштовхуються з проблемами через безліч бар’єрів у оточуючому 

середовищі. Такими бар’єрами є: архітектурні (відсутність пандусів, необладнані туалети), 

інформаційні (відсутність субтитрів чи перекладача на жестову мову, дрібний шрифт), 

інституційні (невиконання або часткове невиконання  законів, положень тощо), ментальні 

(ставлення людей, існуючі стереотипи й упередження). 

Бар’єром в освіті може бути навчальна програма і методи викладання. 

Отже, створення інклюзивного освітнього середовища передбачає розробку 

адаптованих освітніх програм, спеціальне матеріально-технічне забезпечення, архітектурну 

доступність.  

Однією із основних умов створення інклюзивного освітнього середовища є 

забезпечення безперешкодного доступу до території та приміщень закладу освіти. У рамках 

концепції «Нова українська школа» Міністерством розроблено рекомендації «Новий освітній 

простір», основними складовими яких є: креативний зовнішній і внутрішній дизайн; комфорт  

та  енергоефективність; сучасні умови для навчання, розвитку і спілкування; 

багатофункціональне середовище, а також безбар’єрний простір та умови для інклюзивного 

навчання, що представлений типовими інтер’єрними рішеннями медіатеки та ресурсної 

кімнати для закладів освіти з інклюзивним навчанням. 

Прагматичними альтернативами за відсутності універсального дизайну для навчання є 

адаптація і модифікація освітнього середовища та програми. 

До модифікацій належать: 

• зміна тривалості періоду навчання; 

• суттєва зміна освітнього середовища, змісту, ресурсів і матеріалів; 

• форми представлення завдань; 

• способи оцінювання. 

Модифікації використовуються при роботі з учнями, які мають значні когнітивні 

порушення і змінюють зміст або понятійну складність навчального завдання. Тобто змінюють 

зміст навчання: дитина з ООП вивчає не те, що вивчають усі діти в класі.  

Модифікації як зміни до навчального змісту стосуються або його скорочення, або зміни 

концептуальної складності навчального завдання. Скорочення змісту навчального матеріалу 

може виражатися в модифікації навчального плану або освітніх цілей для конкретної дитини, 

внесення змін до навчальних завдань, визначення мінімального змісту, який необхідно 

засвоїти. При цьому важливо описати альтернативні форми оцінювання, які планується 

проводити для вимірювання навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами.  

Інколи учні можуть потребувати модифікованих програм тільки з окремих дисциплін. 
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Адаптації, на відміну від модифікацій, змінюють характер подачі навчального 

матеріалу, не змінюючи зміст чи концептуальну складність завдання.  

Адаптація – це зміна умов виконання завдання. Адаптації та модифікації можуть 

стосуватися не тільки навчальних програм, а й оточуючого навчального середовища.  

Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:  

- пристосування освітнього середовища (збільшення інтенсивності освітлення в 

класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається 

дитина з порушенням слуху, забезпечення її слуховим апаратом);  

- зміни в навчальних підходах (використання навчальних завдань різного рівня 

складності; збільшення часу на виконання завдання, зміна темпу занять, чергування видів 

діяльності тощо);  

- пристосування  навчальних матеріалів до потреб дитини (адаптація навчальних 

посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним розміром 

шрифтів, шрифтом Брайля, картки-підказки тощо). 

Отже, універсальний дизайн є невід’ємною частиною інклюзивного освітнього 

середовища, що забезпечує основу для надання освітніх послуг з урахуванням ООП дитини. 

Це стосується всіх аспектів освітнього процесу: освітніх програм, навчальних планів, 

оцінювання знань, методів навчання, дизайну закладу освіти, бібліотек, спортивних 

майданчиків, веб-сайту тощо. 

Немає дітей, яких неможливо навчити, є неправильно підібрані цілі й методики.  

Якщо дитина не навчається в той спосіб, як ми її  вчимо, можливо ми повинні вчити 

так, як вона вміє. (Ігнасіо Естрада) 

Основні  цінності інклюзивної освіти: 

• Визнання того, що всі діти можуть навчатися. 

• Робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, 

особливостей розвитку. 

• Удосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей. 

• Частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства. 

• Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки. 

• Динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку. 
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Бурковська Є.І., 

учитель-дефектолог комунального закладу «Березнянський навчально-

реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА 

УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 

Пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ 

дійсності. Вона складається із серії пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприймання, 

уваги, пам’яті, уяви, мислення і мовлення. Відображення реальності в людській свідомості 

може відбуватися на рівні чуттєвого та абстрактного пізнання.  

В. Сухомлинський діяльністю називав такий процес активності дитини, коли «... те, на 

що спрямовано даний процес загалом збігається з тим об’єктивним, що спонукає суб’єкт до 

даної діяльності, тобто мотивом ». 

Навчання – основна форма розвитку пізнавальної діяльності школярів. З одного боку, 

під час навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній 

світогляд, а з другого боку – у процесі активної пізнавальної діяльності розширюються 

навчальні можливості учня, завдяки яким він може самостійно і творчо не лише 

використовувати запас знань, а й шукати нові, задовольняючи свої потреби в пізнанні. Роботу 

з організації пізнавальної діяльності на уроках я будую в такій послідовності: цікаво – знаю – 

вмію. Я намагаюся зробити навчання не простішим, а зрозумілішим. «Важких наук немає. Є 

лише важке викладання». 

Для організації пізнавальної діяльності на уроках природознавства вихованців з 

порушенням інтелектуального розвитку застосовую такі форми роботи: урок, практичне 

заняття, заняття на навчально-дослідній ділянці, екскурсія. 

Урок – основна форма організації навчальної роботи. Готуючись до уроку, я докладно 

продумую основні його етапи: формулюю тему, визначаю навчальну, корекційну, виховну, 

практичну мету, продумую зміст уроку, послідовність застосування методів і прийомів 

навчання, форму і зміст самостійної роботи учнів, способи керування навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів, підсумок уроку, домашнє завдання. Отже, у підготовці й проведенні уроку 

виникає ланцюг взаємозв’язків: тема-мета-зміст-форми-методи-прийоми-результат уроку. 

Основним завданням уроків природознавства з дітьми з особливими освітніми 

потребами є вивчення природи як цілісного явища, взаємозв’язків між окремими його 

елементами. Навчання природознавства створює умови не лише для формування в дітей 

уявлення про навколишнє середовище, а й сприяє загальному їх розвиткові. Природничий 

матеріал уможливлює виховання особистості дитини та становлення в неї порушеної 

пізнавальної діяльності – спостережливості, пам’яті, мислення. 

Кожний урок природознавства – це мандрівка в природу, яка поєднується з 

дослідженнями та практичною діяльністю учнів. 

Найбільш популярні уроки, які я проводжу, це – комбіновані уроки. На комбінованому 

уроці поєднується повторення раніше вивченого, вивчення нового матеріалу, практичне 

застосування набутих знань для їх кращого усвідомлення і закріплення в пам’яті, вправи для 

вироблення умінь і навичок, перевірка й оцінка знань, завдання додому. Творче проведення 

комбінованого уроку насамперед передбачає їх найраціональнішу організацію і структуру. 

Урок може складатися з різної кількості етапів, які проводитимуться в різній послідовності, з 

різною тривалістю. Раціональна організація уроку передбачає також застосування 

різноманітних, ефективних методів і прийомів навчання. Вдала структура уроку і вміло 

дібрані методи навчання забезпечать економію часу на уроці, дисципліну та активність учнів, 

міцність їх знань. 
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Розпочинаю урок з перевірки знань здобувачів освіти або, сказати інакше, актуалізації 

опорних знань  

Органiзувати пiзнавальну дiяльнiсть на цьому eтапі означає перевiрити знання 

бiльшостi учнiв, їхнi вміння застосовувати свої знання для розв'язання нестандартних, творчих 

завдань. Логічно пов’язане між собою нове і старе сприяє системності пізнання. Наступну 

тему дитина з порушеннями інтелектуального розвитку може краще засвоїти лише тоді, якщо 

під час її вивчення нові знання і поняття асоціюються з уже набутими. 

Я впевнена, що уміння цікаво організувати етап актуалізації – це одна з умов його 

ефективності. Тому я завжди ретельно продумую цей етап уроку. 

Для актуалізації опорних знань здобувачів освіти пропоную такі види завдань: 

1. Хвилинка запитань і відповідей 

Наприклад, при вивченні теми «Рух крові в організмі людини – кровообіг»: 

-  Що таке кровообіг? 

-  Яка будова серця? 

-  Як працює серце? 

-  Які кровоносні судини ви знаєте? 

-  Яка найбільша кровоносна судина? 

2. Гра «Передай питання» 

Гра не тільки допомагає перевірити знання, але й готує до сприйняття нового 

матеріалу. Я ставлю перше питання та кидаю м’яч будь-кому з учнів. Той, хто одержав м’яча, 

дає відповідь на питання, сам ставить питання та передає його з м’ячем однокласнику. 

Приклади питань. 

- З чого складається пісок? 

- Чому з сухого піску не можна зробити будь-яку фігурку? 

- З чого складається глина? 

- Чому із сирої глини можна зліпити різні фігурки? 

- Чому після дощу на піщаному ґрунті калюжі зникають швидко, а на глинистих 

доріжках залишаються надовго? 

- Що роблять із піску? 

- Що виготовляють із лини? 

- Що роблять із глини й піску? 

3. Експрес-опитування. Тема «Повітря» 6 клас. 

- Що називають температурою? 

- Від чого залежить температура повітря? 

- Якими приладами вимірюють температуру повітря? 

- Яке значення вітер має в природі?  
- Як людина використовує силу вітру? 

- Що називають вітром? Яка причина його утворення? 

- Що називають погодою? 

- Навіщо люди спостерігають за погодою? 

4. Природничий диктант. Тема «Термометр», 6 клас 

Природничий диктант № 1 (для здобувачів освіти, засвоюють матеріал на достатньому і 

високому рівні) 

1. Виміряти температуру тіла людини, повітря, кімнати та на вулиці, води, грунту 

можна за допомогою спеціального приладу —... (термометра). 

2. Термометр складається зі... (шкали, з поділками і цифрами та скляної трубочки). 

3. Найменша поділка відповідає... (одному градусу). 

4. Усі цифри вище нуля показують градуси... (тепла), а нижче від нуля — ... (холоду). 

5. У запаяній скляній трубочці міститься рідина... (забарвлений спирт або ртуть). 

6. Рідина в трубочці опуститься нижче, якщо... (занурювати її в холодну воду); 

підніметься вгору, якщо... (занурити її в гарячу воду). 
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Природничий диктант № 2 (для здобувачів освіти, засвоюють матеріал на середньому рівні) 

1. У термометрі для вимірювання температури тіла людини міститься забарвлений 

спирт. (Ні) 

2. Запис (—12 градусів) слід читати: 12 градусів тепла. (Ні) 

3. Термометр складається зі скляної трубочки. (Ні) 

4. Усі цифри вище від нуля показують градуси тепла, а нижче від нуля - холоду. (Так) 

5. Термометр — спеціальний прилад для вимірювання температури тіла людини, 

повітря, води, фунту. (Так) 

6. Найменша поділка відповідає одному градусу. (Так) 

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів на етапі вивчення нового матеріалу 

важливим є чiтке формулювання теми, мети i завдань уроку. Учнi повиннi зрозумiти мiсце 

саме цього уроку в структypi предмета. У зв'язку з цим я ретельно продумую пояснення 

нового матерiалу таким чином, щоб знання, сформованi ранiше, стали базовими для нових. 

Тому для мене важливо викликати в школярів подив, дiяти нa їхні почуття та уяву, 

пробуджувати їхнє мислення, якомога більше підключати до роботи самих учнiв. 

Провідну роль в організації і здійсненні навчально-пізнавальної діяльності на етапі 

сприйняття й осмислення дітьми нового навчального матеріалу відіграють словесні методи 

(розповідь, пояснення, бесіда, діалог та ін.). Я з допомогою слова викладаю, пояснюю 

навчальний матеріал, а учні слухають, запам'ятовують і засвоюють. 

Розповідь учителя – це опис подій і предметів, жива й образна форма монологічного 

викладу інформації. Цей метод використовую тоді, коли вивчається матеріал мало знайомий 

учням або коли я хочу дати яскравий опис предметів, явищ і процесів, щоб викликати в дітей 

певне до них ставлення. Розповідь дозволяє мені раціонально викласти й обґрунтувати факти, 

поняття, погляди на природу. Використовую цей метод в усіх класах. Для того, щоб розповідь, 

як метод навчання, мала вплив на свідомість дітей з інтелектуальними порушеннями, я роблю 

її яскравою, емоційною, виразною, щоб ця інформація могла викликати в дитини почуття і 

враження. Розповідь дозволяє мені подавати інформацію послідовно і систематично. Для її 

змісту характерна повнота інформації, наукова достовірність, відповідна спрямованість. 

Ефективність розповіді залежить від того, як вона пробуджує думку учня, викликає в нього 

емоційне ставлення до почутих фактів, подій. Найбільш повне сприйняття розповіді 

відбувається тоді, коли в ній ясна тема, виділені основні факти, забезпечена логічна 

послідовність, що відображає рух думки від явищ до сутності, емоційна виразність, точність і 

простота висловлення думки, доступна для розуміння термінологія. 

Важливе значення має використання яскравих і доступних образів, а також 

проблемність, динамізм у поданні інформації, коли розкривається виникнення тих чи інших 

проблем у природі. При цьому я, як педагог, висловлюю своє ставлення до цієї проблеми чи 

ситуації. 

Щоб зміст нового матеріалу був зрозумілий учням, я спираюся на раніше засвоєні ними 

знання, їх життєвий чуттєвий досвід, чуттєве сприйняття, викликане в процесі розповіді. 

Розповідаючи шестикласникам про три стани води я спираюсь на знання дітей з 

початкової школи, на їх життєвий досвід (сніг, бурульки, лід, водяна пара). 

Поряд з традиційною розповіддю навчального матеріалу для актуалізації розумової 

діяльності здобувачів освіти часто практикую розповідати дітям цікаві факти з нової теми. 

Так, при вивченні теми «Польові технічні рослини. Картопля» у 7 класі, розповідаю 

про «таємниці» картоплі: 

 «З давніх-давен сиру, нарізану кружальцями картоплю, прикладали до чола та 

скронь для зниження температури, терту – до опіків чи наривів. 

 Із нечищених варених розім’ятих картоплин робили зігрівальні компреси при 

болях у горлі, попереку 

 Юшкою з вареної картоплі промивали бородавки. 



2020 Педагогічні обрії № 3-4 (111-112) 
 

93 

 Із картоплі виробляють кіно- та фотоплівку, цінні лаки, що використовують для 

покриття літаків, підводних суден, штучний шовк, парфуми, пластмаси, ліки та 

багато іншого. 

 Як новенькі заблищать виделки, ножі і ложки з нержавіючої сталі, якщо їх на 10-

15 хв залишити у воді, в якій варилася картопля. 

 Половина вареної картоплини зніме сліди брудних пальців з пофарбованих дверей 

та віконних рам. 

 Шматочками сирої картоплі, вмочуючи їх у дрібний пісок, легко зчистити іржу з 

жаровень.» 

Пояснення — розкриття вчителем найсуттєвіших властивостей того, що вивчається, 

його внутрішньої структури, зв'язку з іншими об'єктами. Метод пояснення переважно 

використовую під час викладання нового матеріалу, а також у процесі закріплення, особливо 

тоді, коли я бачу, що учні щось не зрозуміли. Словесне пояснення відкриває мені, як учителю, 

широкі можливості виховного впливу на школярів. 

Пояснення ефективне лише тоді, коли обсяг і зміст його доступний для сприймання, 

розуміння і початкового запам'ятання в даному класі. Пояснення на уроках природознавства в 

5-9 класах, як правило, триває 15 - 25 хв., при цьому я звертаю увагу на багаторазове 

повторення нового матеріалу. 

Дуже важливо мені викликати у вихованців жвавий інтерес до пояснюваного. Мова 

вчителя повинна бути зрозумілою, виразною, але не уподібненою до патетичної декламації. 

Як метод навчання бесіда передбачає запитання вчителя і відповіді учнів. Вона 

збуджує розумову активність дітей з порушеннями розумового розвитку, сприяє відтворенню 

набутих знань і прагненню самостійно діставати нові. У процесі бесіди розвивається уміння 

мислити, формулювати і висловлювати свої думки Під час бесіди я можу ставити проблемні 

запитання, над вирішенням яких працює весь клас. Керуючи цією розумовою працею, 

спрямовую увагу здобувачів освіти на істотні ознаки і властивості об'єктів природи, сприяю 

утворенню правильних уявлень і понять. Цей процес здійснюється завдяки чітко 

сформульованим запитанням, які будять думки учнів і приводять до правильних висновків, 

розкривають причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності природних явищ. Кожне 

запитання, яке я ставлю дітям, повинно бути цілеспрямованим, стилістично правильним і 

відповідати віковим особливостям учнів. Запитання ставлю послідовно, щоб відповіді на них 

випливали з попередніх положень. Вони можуть бути найрізноманітніші: одні з них 

примушують пригадати мою розповідь на попередньому уроці, прочитану статтю, інші 

вимагають кмітливості, щоб розкрити причини явища, спонукають робити самостійно 

висновки, узагальнення. 

Успіх бесіди залежить від мого контакту з класом. Я постійно слідкую, щоб усі 

вихованці брали активну участь у бесіді, уважно слухали запитання, обмірковували відповіді 

своїх товаришів, намагалися висловити свою власну думку. Чим менше говоритиму я, а 

більше учні, тим успішніше відбуватиметься бесіда. Моє завдання, як учителя, — 

спрямовувати і виправляти відповіді учнів.  

Наприклад, при вивченні теми «Повітря і його властивості» у 6 класі проводжу урок 

методом бесіди за такими запитаннями: 

 Як ви дізналися, що в класі є стіл, стілець, парти, дошка та інші тіла? (Ми їх бачимо, 

торкаємося руками). 

 Як ви дізнаєтесь, що кавун солодкий, а слива кисла? (Ми їх куштуємо). 

 Уранці вас розбудив будильник. Чому ви швидко підхопилися з ліжка? (Ми почули 

дзвінок будильника). 

 А чи можемо ми побачити повітря, доторкнутися до нього руками, почути?  
 Питання складне, і не всі учні зуміють на нього відповісти. Тоді я пропоную 

змахнути зошитом чи книжкою перед обличчям. Що ви відчули? (Повітря дме в обличчя) 

Яким органом ви відчули повітря? (Повітря ми відчули дотиком). 
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 Я пропоную учням уважно простежити за моєю роботою. У широку склянку, 
наповнену водою, опускаю склянку дном догори і повільно перевертаю її у воді. Учні 

спостерігають, як із склянки починають виходити бульбашки повітря. 

 Яким органом ви виявили повітря? (Ми побачили його очима). А чи можна почути 

повітря? Відповіді учнів можуть бути різні. Хтось з них пригадає, як із свистом виходить 

повітря з проколотої шини велосипеда, машини тощо. 

 Враховуючи інтелектуальний розвиток вихованців я вимагаю від дітей або повних 
відповідей, або відповідь одним словом. 

 Організація і проведення бесід на моїх уроках відповідає віковим та психофізичним 
особливостям вихованців. 

 Робота з підручником - організація самостійної роботи учнів з друкованим текстом, 
що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні.  

Вивчаючи тему «Корисні копалини», після перевірки домашнього завдання, учні 

читають у підручнику визначення корисних копалин. У тексті шукають відповіді на мої 

запитання: що таке метали; як поділяються руди; які метали з них виплавляють. Я пояснюю, 

що корисних копалин на Землі багато, вони залягають у вигляді покладів, які називаються 

родовищами. Для будівництва, для роботи промислових підприємств потрібно добувати 

багато корисних копалин. Але відновити їх не можна. Тому треба використовувати поклади 

корисних копалин розумно, по-господарському. 

Іноді перед читанням статті в підручнику я пропоную дітям розглянути колекцію, 

гербарій або інше наочне обладнання. Наприклад, у 6 класі перед вивченням теми «Горючі 

корисні копалини. Нафта» школярі розглядають колекції корисних копалин; перед вивченням 

теми «Водойми України» розглядають набори ілюстрацій, кольорові листівки, вирізки з 

журналів. Іноді корисно, щоб вони повторили вивчений матеріал за підручником і підготували 

відповідь на поставлене запитання.  

Для самостійного ознайомлення учнів з інтелектуальними порушеннями з новим 

матеріалом доцільно пропонувати текст описового характеру з підручника. Перед читанням 

статті за 1-2 хвилини повідомляю їм мету роботи, визначаю текст, який вони повинні 

опрацювати, і обов'язково ставлю контрольні запитання, на які діти мають підготувати 

відповіді в процесі читання тексту.  

Нерідко перед самостійним опрацюванням статті (наприклад, «Рослини», «Дерева, 

кущі, трави», «Овочеві культури» (6 клас), «Риби», «Свійські та дикі птахи» (8 клас) 

пропоную здобувачам освіти проблемне запитання, вислуховую їхні міркування, а потім 

пропоную прочитати текст статті і зробити правильний висновок.  

Не завжди (особливо в 6-7 класах) визначаю для самостійного опрацювання 

вихованцям весь текст. Якщо матеріал об'ємний, різноплановий, запропоную самостійно 

ознайомитися тільки з певною, логічно закінченою частиною, попередньо пояснивши 

незрозумілі дітям слова.  

Узагальнення і систематизація знань – невід’ємна складова частина уроку. На кожному 

уроці природознавства я формую в здобувачів освіти навички і вміння відповідно до 

програми. Основним засобом формування в них навичок і вмінь є різноманітні вправи, 

цілеспрямованість яких забезпечується правильним педагогічним керуванням. Так, 

організація спостережень за тривалістю дня і ночі, вистою сонця, за погодою, за сезонними 

змінами в рослинному та тваринному світі, у праці людей формує в учнів важливі вміння і 

навички. Ці вміння і навички я використовую на уроках під час роботи над творчими 

завданнями. Наприклад, за результатами спостережень пропоную дітям дати відповідь на 

запитання: які вітри приносять до нас у певному місяці холод, а які – тепло? Які вітри 

приносять дощ, а які – суху погоду? 

На цьому етапі уроку я використовую різні види завдань.  
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1. Вправа «Закінчіть речення» 

Тема «Бобри».  

Бобри відносяться до … 

Бобри живуть у… 

Бобри живляться … 

Бобри добре… 

Бобри живуть великими … 

Тіло бобра вкрито… 

2. Цифровий диктант 

Для проведення диктанту я готую спеціальні картки, на яких записані цифри та 

відповіді. Я повільно читаю запитання, а діти, користуючись цифровим шифром картки, 

записуються відповіді на окремому аркуші. 

Тема «Опорно-рухова система», 9 клас. 

Скільки кісток у скелеті людини? 

Який склад кісток? 

Які з’єднання кісток? 

Як з’єднуються між собою кістки черепної коробки? 

Який відділ хребта найбільш рухомий? 

Яка найбільша кістка нижньої кінцівки? 

Які види м’язів бувають? 

Відповіді - картки: 

1) Скелетні й гладкі. 
2) Понад 200 кісток. 
3) Шийний відділ. 

4) Нерухоме, напіврухоме, рухоме. 
5) Стегнова. 
6) Нерухоме та рухоме 

7) Органічні та мінеральні речовини. 
3. «Чорна скринька» 

У цю скриньку я кладу будь-який предмет (або щось живе) і задаю питання: «Що може 

бути у цій скриньці»? Для кращого відгадування даю дітям підказки (наприклад при вивченні 

корисних копалин, овочів, фруктів). 

Найефективнішим способом організації активної пізнавальної діяльності школярів є 

проблемне навчання. Суть його полягає в тому, що під час вивчення нового матеріалу я 

створюю таку ситуацію, коли запропоноване навчальне завдання учні не можуть розв'язати за 

допомогою наявних у них знань, а повинні здобути нові знання, оволодіти новими прийомами 

навчальної роботи, що у свою чергу вимагає від них обдумування, міркування. Для 

проблемного навчання добираю навчальний матеріал, який потребує знання процесів 

утворення і розвитку (зміни) природних об'єктів, явищ, процесів про причинно-наслідкові 

зв'язки, залежності. 

Найважливіша ознака уроку проблемного характеру – наявність у ньому проблемної 

ситуації. Тому, після відбирання навчального матеріалу, я продумую способи створення 

проблемних ситуацій. Найчастіше проблемна ситуація створюється під час 

експериментальних та дослідних завдань, виконання практичних робіт. Створена проблемна 

ситуація підлягає усвідомленню її учнями, пошуку шляхів розв'язання, поетапному її 

розв'язанню та оцінюванні з мого боку. 

Другий спосіб створення проблемних завдань - це зіставлення двох і більше об'єктів, 

явищ для виявлення різних ознак схожості, відмінності. Так, при вивченні в 7 класі теми 

«Ялина», учні знаходять спільні ознаки та відмінності між ялиною та сосною, самостійно 

роблять висновки. 
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Урок природознавства – це ідеальний матеріал для створення проблемних ситуацій. 

Саме на цьому уроці в дітей найбільше виникає: ―Чому?‖.  

Наведу приклад створення проблемної ситуації на уроці природознавства. 

Тема. Три стани води. Кругообіг води. 

Завдання: розповісти за малюнком, на якому зображено кругообіг води в природі, куди 

дівається вода, що випадає на земну поверхню у вигляді дощу чи снігу. 

Відповіді: 

- частина води стікає в річки чи моря; 
- частина вбирається коренями рослин з ґрунту; 
- частина води випаровується; 
- частина просочується крізь грунт. 

У процесі засвоєння матеріалу ставимо запитання: 

- Як утворюються дощ, сніг, туман? 

- Чим туман відрізняється від пари? 

- Як утворюється роса? 

- Як називається вода, яка тече під землею? 

- Чому джерельна вода чиста? Її можна пити? Що допомагає стати чистою 

джерельній воді? 

Використання ігор у навчанні допомагає активізувати навчальний процес, розвиває 

спостережливість дітей, увагу, пам’ять, мислення, збуджує інтерес до навчання. Гра – 

природна діяльність творчого характеру, через яку дитина пізнає світ і вільно проявляє себе.  

Аналіз педагогічної практики показав, що гра – це універсальний засіб, який створює 

умови для опори в корекційній роботі на емоційну сферу дітей з вадами інтелекту, відносно 

більш збережену в порівнянні з інтелектуальною. Ігровий процес, важливий у пізнавальному 

плані для дітей з відхиленнями в розвитку, адже така дитина через властиву їй психічну 

пасивність, інертність, недостатність мислительних процесів, недорозвиток мовлення не може 

засвоїти соціальний досвід таким самим шляхом, що й дитина зі збереженим інтелектом. 

Працюючи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, я дійшла до висновку, 

що використання дидактичних ігор природничого змісту дає змогу формувати в них міцні 

знання, підводити до узагальнень, розвивати мовлення та мислення. Дидактичні ігри я можу 

включати на різних етапах уроку як структурний елемент, а можу і весь урок побудувати як 

сюжетно-рольову гру (урок-мандрівку). Гра не тільки розвиває пам’ять і логічне мислення, а й 

дає можливість учням глибше вникати в завдання. 

Так, наприклад, під час екскурсії до зоопарку проводжу такі ігри: «Хто де живе?», «Хто 

що робить?». Щоб більше побачити, діти уважно розглядають усіх тварин, при цьому 

помічаючи все нове й нове. Перед екскурсією, не показуючи картинки, я зачитую опис тварин, 

яких потім за цим описом діти мають знайти в зоопарку. У кінці гри учні порівнюють 

знайдених тварин з намальованими, дають їм характеристику, визначають їх значення в житті 

людини, розв’язують творчі завдання. 

Виконанню різноманітних освітніх завдань, формуванню позитивних рис особистості, 

вихованню любові до природи, праці сприяє використання і практичних методів навчання: 

спостереження, практичних робіт, дослідів, екскурсій. 

Практичні методи навчання передбачають різні види діяльності учнів і вчителя, але 

потребують великої самостійності учнів у навчанні.  

Практичні роботи більш цікаві дітям через сприйняття світу через цілеспрямовані дії, 

візуальне сприйняття, а не тільки теоретичні знання, мають важливе навчально-пізнавальне 

значення, сприяють формуванню вмінь і навичок, необхідних для майбутнього життя та 

самоосвіти. Виконання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває вміння 

спостерігати і пояснювати явища, що вивчаються. Для кращого засвоєння матеріалу з теми 

«Вода» проводжу практичну роботу з вимірювання температури холодної, гарячої та теплої 

води. Вивчаючи розділ програми «Грунт», шестикласники на практиці розрізняють піщані та 



2020 Педагогічні обрії № 3-4 (111-112) 
 

97 

глинисті ґрунти, на пришкільній ділянці вчаться обробляти ґрунт скопуванням та 

боронуванням. Вивчаючи у 9 класі тему «Пульс та його значення», проводжу практичну 

роботу «Підрахунок частоти пульсу в спокійному стані та після виконання ряду гімнастичних 

вправ». У ході практичної роботи даю кожному учневі можливість отримати практичні 

навички визначення частоти пульсу в стані спокою та після фізичного навантаження, шляхом 

самостійного підрахунку частоти пульсу і за допомогою пульсоксиметру. Під час практичної 

роботи «Вимірювання артеріального тиску» корегую мислення вихованців на основі 

формування вмінь вимірювати артеріальний тиск. Медична сестра, запрошена на урок 

природознавства у 9 класі, демонструє способи вимірювання артеріального тиску різними 

видами тонометрів у стані спокою та після фізичних навантажень. Знайомлячи 

шестикласників з корисними копалинами, демонструю розчинність калійної солі та 

нерозчинність фосфатів та разом з вихованцями визначаємо деякі властивості горючих 

корисних копалин. Вивчаючи з дев’ятикласниками розділ «Дихання» проводимо дослід 

«Скільки часу людина може обійтись без повітря?»  

У практичній діяльності вчителя словесні, наочні та практичні методи навчання тісно 

взаємопов'язані. Наприклад, під час розповіді чи бесіди я використовую методи ілюстрування 

і демонстрування, на лабораторних і практичних заняттях здійснюю інструктаж за допомогою 

методів пояснення та розповіді. Моє завдання – знайти оптимальне поєднання цих методів, не 

припускаючи необґрунтованого превалювання одних і нехтування іншими. 

Дуже важливою формою проведення уроку є екскурсія. У процесі екскурсії новий 

матеріал з природознавства стає доступним і зрозумілим, оскільки його засвоєння 

відбувається безпосередньо в природному оточенні. Учні досліджують рослини і тварин в 

умовах проживання, що сприяє утворенню первинних уявлень про взаємозв'язки в природі. 

Значну роль відіграють екскурсії і для естетичного та екологічного виховання дітей. У 6 класі, 

починаючи вивчати предмет «Природознавство», проводжу екскурсію на тему «Організація 

спостережень за природою», де діти закріплюють уявлення про взаємозв’язок живої та 

неживої природи, розвивають увагу на основі спостережень за природою. При вивченні теми 

«Мінеральна та морська вода» організовую для шестикласників екскурсію до продуктового 

магазину, де діти знайомляться з різними видами мінеральної води. Вивчаючи з учнями 7 

класу рослини лісу, проводжу екскурсію до лісу, де діти на основі спостережень навчаються 

самостійно здобувати знання, робити узагальнення. При вивченні розділу «Тварини» в 8 класі 

планую екскурсію до Менського зоопарку, де діти зустрічаються з представниками 

тваринного світу. Учні із захопленням спостерігають за хижаками, за кумедними мавпами, 

годують травою козенят, верблюдів та поні. При вивченні риб проводжу екскурсію до 

місцевої водойми, де учні можуть спостерігати за поведінкою риб, а також мають можливість 

порибалити. 

Використання інформаційних-комунікаційних технологій у сучасній школі привчає 

жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. 

Застосування комп'ютерів у навчальній діяльності спеціальної школи для дітей з 

особливими освітніми потребами є одним  із найефективніших засобів мотивації та 

індивідуалізації їхнього навчання, створення сприятливого емоційного фону, реабілітації та 

підготовки до інтеграції в соціум. 

Використовуючи комп'ютер на уроках природознавства з дітьми з особливими 

освітніми потребами, розумію, що комп'ютер лише засіб, що допомагає в навчанні, він не має 

обмежувати роздуми учня або звільняти від них повністю.  

Інформаційно-комп'ютерні технології допомагають зацікавити здобувачів освіти під 

час вивчення природознавства. Одним із засобів є інтерактивна дошка, що надає можливість 

створювати нестандартну наочність, необхідну майже на кожному уроці, допомагає процес 

навчання зробити більш яскравим, наочним і динамічним Так, як розумово відсталі діти — це 

діти з особливими освітніми потребами та обмеженими можливостями то «спілкування» з 

комп'ютером для них є цікавим і захоплюючим, активізує пізнавальну діяльності вихованців  
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на уроках природознавства, має позитивний вплив на становлення дитини як особистості, 

розширює можливості розвитку соціально-побутової компетенції та інтеграції в сучасне 

суспільство.   

У своїй практиці використовую не тільки створені спеціально для конкретних уроків 

мультимедійні конспекти-презентації,  що містять короткий текст, основні формули, схеми, 

малюнки, відеофрагменти, цифрові фото або просто відскановані ілюстрації, а й створюю 

власні розробки за допомогою стандартного програмного забезпечення. Для вивчення 

тваринного світу з учнями 8 класу підготувала ряд презентацій «Бобри», «Птахи», «Риби», 

«Дикі тварини», «Свійські тварини» та інші. Використання презентацій під час уроку підви-

щує ефективність навчання, активізує пізнавальну діяльність вихованців з особливими 

освітніми потребами на уроках природознавства. За умови успішної організації навчального  

процесу учні захоплюються навчанням, забувають про час і повністю занурюються в роботу.  

Зараз існує значна кількість навчальних комп'ютерних програм (тестів), які 

використовують для засвоєння й контролю знань. Вони передбачають вибір режимів: 

навчання, тренування та тестування учнів; різну кількість питань, що дозволяє якісно 

підготуватися дітям до конкретного виду роботи. 

Для своїх уроків я самостійно створюю тести з різних тем курсу в комп'ютерній 

програмі створення тестів Му ТеstХ. В учнів є можливість відповісти на питання тесту за 

комп'ютером, отримати відповідні бали за тестування. Використання комп'ютерного тестування 

підвищує ефективність навчального процесу, заощаджує час на інші види й форми роботи. 

Ще одним варіантом опитування на уроках природознавства за допомогою ІКТ, який я 

використовую, є список питань на слайдах презентації, відповіді на які учень записує в зошиті 

або на спеціальному бланку відповідей.   

Часто на уроках використовую електронні розвивальні ігри, що дають можливість 

зацікавити дітей, чудово поєднати елементи гри і навчання, цікаві електронні 

фізкульхвилинки, демонструю захоплюючі фільми про життя тварин та рослин, а також для 

вивчення тем з розділу «Тварини», застосовую звукозаписи голосів птахів, звірів, проводячи 

гру «Впізнай за голосом птаха (тварину)».  

Пізнавальна активність дитини зумовлюється однією з провідних закономірностей 

психічного розвитку дитини – індивідуальністю. Якщо навчальний процес відповідає 

особливостям психічної діяльності кожного учня, тоді створюються сприятливі умови для 

успішного сприймання і засвоєння матеріалу. Правильно організована робота, увага до кожної 

дитини сприяє тому, що розумові сили її розвиваються безупинно, а сама вона відчуває себе 

сильною, здібною, цікавою для вчителя і однокласників. Індивідуального підходу потребують 

усі діти. Кожна дитина – цілий світ, неповторний та незрівнянний, незважаючи на її 

можливості.  

Працюючи з цілим класом, я орієнтуюсь на кожну дитину окремо, на її індивідуальні 

якості. Плануючи індивідуальний підхід передбачаю таку організацію навчального процесу, 

за якої при доборі засобів, прийомів, темпу навчання враховуються індивідуальні особливості 

учнів, неоднаковий рівень розвитку їхніх здібностей. Індивідуальний підхід здійснюю в 

умовах колективної роботи класу в межах одних і тих же завдань однакового змісту 

навчання. Тобто всі учні повинні оволодіти знаннями, вміннями та навичками, визначеними 

програмою для даного класу. Отже, метою індивідуального підходу є забезпечення 

успішності всіх учнів у межах програмного матеріалу. 

З урахуванням великої «неоднаковості» школярів завдяки індивідуальному підходу 

реалізую такі завдання:  

- Надання допомоги учням, які відчувають певні труднощі в навчанні. Для цього 

придумую завдання такої складності, які б ці діти змогли виконати самі чи з допомогою 

товаришів, чи з моєю допомогою. Наприклад, якщо вихованцю легше відповідати усно, я 

пропоную завдання типу «дати відповідь на запитання», «показати на таблиці відповідних 

тварин, птахів чи риб». Учням, яким легше виконувати письмові завдання, пропоную 
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індивідуальні картки. 

- Стимулювання творчих зусиль сильних учнів з метою забезпечення поглибленого 

опанування навчальною програмою та розвивального ефекту навчання. Для таких вихованців 

готую завдання більш складніші, спонукаючи їх активізацію розумової діяльності. Під час 

цієї роботи діти виявляють не тільки глибокі знання з природознавства, а також вміння їх 

творчо застосовувати.  

Щоб поглибити знання вихованців з природознавства, використовую позакласну 

роботу. Разом зі своїми вихованцями беремо участь в обласних та Всеукраїнських екологічних 

конкурсах. Взяли участь у щорічному обласному екологічному конкурсі «Одна планета – одне 

майбутнє», у ІІ Всеукраїнському уроці доброти та стали учасниками рекорду України 

«Найбільша кількість уроків добра».  

Уроки природознавства вчать дітей бути небайдужими до природи, розвивають емо-

ційний внутрішній світ, формують екологічну культуру й етику, розвивають творчі здібності 

школяра. На уроках проводиться вивчення всього програмового матеріалу в логічній 

послідовності, яка забезпечує системність його викладання, застосовуються навчальні методи 

(словесні, наочні і практичні), демонструються різні види унаочнення, проводяться досліди, 

використовуються відповідні методичні прийоми.  

Але уроки обмежені у своїх можливостях. Життя організмів, ріст та розвиток рослин і 

тварин, спільне існування організмів у природі, їхній взаємозв'язок між собою і з навколишнім 

середовищем, явища природи, працю людей неможливо показати на уроках у класі. У зв'язку з 

цим уроки доповнюються іншими формами навчальної роботи. Діти весь час перебувають у 

тісному контакті з навколишньою природою. Тому вчитель повинен підтримувати й розвивати 

інтерес учнів до неї. Для цього треба заохочувати учнів до запитань, проводити передбачені 

навчальною програмою екскурсії в природу, зоопарк. Для розвитку спостережливості слід 

навчити дітей виділяти істотне, розвивати вміння розрізняти явища природи, різні групи 

тварин, рослин. 

Процес навчання природознавства в спеціальній школі має чітко визначену корекційну 

спрямованість. Це означає, що кожна тема, яка вивчається на уроці, кожен метод і прийом, 

використаний учителем, повинні сприяти збагаченню учнів знаннями, вміннями і навичками, 

виправляти певні вади психофізичного розвитку: мови, мислення, сприймання.  

Педагог із зашкарублими знаннями, байдужий до пізнання й використання у своїй 

діяльності нового, формуватиме подібні комплекси й у своїх вихованців, з яких мало хто може 

стати успішною особистістю. 
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ЗАСОБИ ВПЛИВУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Мета естетичного виховання – навчити дітей сприймати, 

відчувати, розуміти прекрасне в усіх його проявах: мистецтві, 

природі, праці, суспільних відносинах, вчинках людей. 

Естетичні емоції, переживання, смак до прекрасного формуються в дітей протягом 

усього перебування в закладі: в навчально-трудовій діяльності, естетичному оформленні 

побуту, спілкуванні з природою, культурі стосунків із вчителями, вихователями, 

однокласниками. Естетичний розвиток вихованців відбувається також у процесі художнього 

виховання, тобто під час безпосереднього ознайомлення з творами мистецтва (літературними, 

образотворчими, музичними, драматичними) та участі в різних видах художньої 

самодіяльності. 

Естетичний розвиток у дітей з особливими освітніми потребами відбувається набагато 

повільніше, ніж у дітей з нормальним інтелектом. Більшість з них, приходячи до закладу, не 

вміють диференціювати кольори, звуки. Пасивність у пізнавальній діяльності призводять до 

відхилення їх естетичного сприймання від норми. Такі діти, внаслідок їх інтелектуального і 

емоційного недорозвитку, перш за все сприймають лише елементарні прояви краси. 

Після перших днів знайомства зі своїми вихованцями я з’ясувала, що в них уже 

сформовані певні навички естетичного сприймання.  

Знаючи своє завдання, як вчителя, я систематично закріплюю позитивні навички і 

звички шляхом пояснень, нагадувань, вправ, сама показую ту чи іншу дію. Це значно 

полегшує дитині розуміння того, що від неї вимагають. Найважливішим принципом 

виховання звичок є їх свідоме засвоєння дітьми. Тому я продовжую цю роботу і звертаю 

особливу увагу на те, щоб вихованці правильно і охайно одягалися, прибирали класну 

кімнату. Не забуваючи щодня спитати: "Чи стала кращою класна кімната? Щоб ви зробили, 

щоб затишніше стало в нашому класі?" Також звертаю увагу на вміння поводитися за столом, 

за своєчасним дотримуванням виховних спрямувань. Під час щоденних прогулянок на 

свіжому повітрі звертаю увагу дітей на красу природи в різних її проявах. Під час занять 

фізичною працею наголошую на тому, що кожну справу необхідно доводити до кінця, щоб  

результатами праці можна було б помилуватися. Естетика побуту тісно пов'язана з працею із 

самообслуговування. Вихованцям пояснюю, що для того, щоб зробити нашу шкільну домівку 

красивою, потрібно перш за все підтримувати в ній чистоту і порядок, кожну річ класти на 

своє місце. Крім того, і педагоги, і вихованці повинні слідкувати за собою, своїм зовнішнім 

виглядом. У нашому Центрі, завдяки розробленій системі єдиних вимог, ведеться постійна 

копітка робота і вчителями, і вихователями по вихованню в дітей культури поведінки. 

Зайшовши до класу, я звертаю увагу на порядок і чистоту, чи всі речі на своїх місцях, чи чисті 

робочі місця – це перші вимоги до створення естетичного оформлення  класу. В Центрі 

організовуються змагання на кращу класну кімнату, під час яких враховується якість 

прибирання, оформлення класу, стан збереження меблів, порядок у них. Результати змагань 

оголошуються на лінійках. 

Намагаюсь систематично виховувати в дітей звичку доглядати і зберігати одяг і взуття, 

вимогливо ставитися до якості виробів, які вони виготовляють на уроках трудового навчання. 

Усі ці вимоги підкріплюються бесідами: "Мода і ми", "Чи вмієш ти правильно одягатися", 

"Твоє робоче місце – твоє обличчя", "Чим корисна прогулянка" та інші. Під час проведення 
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різних виховних заходів вважаю, що естетично дієвою є не тільки форма проведення, а й  

високохудожнє оформлення заходу, зміст програми, оригінальні костюми. 

Важливий вплив на естетичний смак вихованців має і художнє оформлення закладу. 

Приємно те, що в нашому Центрі приміщення не прикрашені різними дрібничками, а саме 

красиво, акуратно оформлені, естетично витримані. Прагнемо цього досягнути і в класах: 

своєчасно змінити табличку на дверях, рубрику в куточку для учнів, букет у вазі та інше. 

Естетичне виховання тісно пов'язане з моральним вихованням, тому що воно в 

художній, емоційній формі підводить учнів до розуміння багатьох моральних понять. 

Одним із видів естетичного виховання в навчально-реабілітаційному центрі є 

усвідомлення дітьми навичок культури поведінки. Естетика поведінки включає дотримання 

правил особистої гігієни та культури спілкування, ввічливість і стриманість у стосунках з 

людьми. 

Прикладом для дітей служать відносини дорослих і членів шкільного колективу, 

створена  ними атмосфера добробуту і порядку. Отже, формування вміння вести себе, 

вироблення навичок і звичок культури поведінки пов'язане не тільки з моральним, але і з 

естетичним вихованням. 

Велику роль у розвитку емоційно-вольової сфери вихованців відіграє художня 

література. Діючи на їх свідомість і відчуття, вона допомагає краще пізнати навколишній світ, 

сприяє формуванню моральних понять, естетичних відчуттів. 

Розвиток у дітей почуття прекрасного, розуміння краси природи, людських стосунків і 

вчинків, поезії, праці і побуту – завдання серйозне і відповідальне. Одним із важливих шляхів 

його реалізації – виховання любові й інтересу до книги, до читання. 

Робота з книгою потребує глибокої спеціальної підготовки від учителя і під час 

формування питань до тексту, і в процесі розгляду дітьми ілюстрацій, репродукцій  картин.  

Під час роботи з книгою я пропоную дітям різні завдання, які не тільки коригують 

пізнавальні можливості вихованців, але і розвивають уяву, творчість, естетичний смак. Для 

цього пропоную дітям такі завдання: після зачитування початку тексту придумати його 

продовження і навпаки. Щоб зацікавити учнів текстом, пропоную такі запитання: "Оцініть 

вчинок головного героя. Як би ви зробили в цьому випадку? Як склалося б життя головного 

героя, якщо б він вчинив по-іншому?" та інші. Підсилює естетичний вплив літератури, 

викликаючи в дітей потребу самостійно ознайомитися з текстом і виразно його прочитати, 

емоційне читання вчителя, використання музичного супроводу. 

Чи не найпопулярнішим жанром фольклору є народна казка, що розкриває безмежний 

світ людської уяви, полонить серця дітей і дорослих. Найбільшою популярністю в дітей 

користуються казки про тварин. Вони - великі помічники в пізнанні дітьми навколишнього 

світу. Цьому сприяють невеликий обсяг казок про тварин, надзвичайно простий їх зміст, 

покладена в основу реальна дійсність, елемент фантастики, який полягає в мовленні тварин. 

Це - "Колобок", "Солом'яний бичок", "Рукавичка", "Лисичка-сестричка", "Коза-дереза", "Пан 

Коцький", "Казка про Котика та Півника" та інші. Ці казки вчать справедливості, виховують 

почуття товариськості, викликають почуття допомоги слабшому. 

Багатим джерелом естетичної насолоди є природа. Вона пробуджує в дітей почуття 

краси, збагачує уявлення про навколишній світ. Щоб вихованці могли зрозуміти, відчути і 

уявити мальовничі описи природи у творах Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, Лесі Українки, 

М.Т.Рильського, В.Сосюри й інших письменників, необхідно навчити їх бачити і сприймати 

красу реальної природи, а також висловлювати свої думки, враження про неї. Завдання 

вчителя пробудити у вихованців естетичні почуття по відношенню до природи, навчити їх не 

тільки розуміти і любити, але й постійно берегти її. На екскурсіях, прогулянках, організованих 

в осінній період, звертаю увагу дітей на листопад, "багрянець і золото" дерев, осінні запахи 

лісу, яскраві кетяги калини і горобини, "на пишне в'янення природи". В зимовий період 

відзначаю перший сніг, перший зимовий день. Скільки радості вони приносять дітям! А як не 

помилуватися деревами, покритими інеєм, чи узорами на вікні. "Від чого це буває? - запитую 
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я. А як переливається сніг на сонці!.. Давайте помилуємося заходом сонця, який він красивий, 

особливо перед морозом… Весною з дітьми спостерігаю відлигу, перші прогалини, перші 

зелені листочки, ніжну травичку, яскраве сонце на голубому небі, білосніжне мереживо 

квітучих садів, слухаю спів струмочка. Спостерігаючи з вихованцями те чи інше явище 

природи, у голові промайне влучний до ситуації вірш або пісня, порівнюється реальний 

пейзаж із його описом у творах, і діти більш повніше сприймають його красу. Так, милуючись 

з вихованцями снігопадом, я підказую рядки з вірша: "Білі мухи налетіли", а діти 

продовжують:  "Все подвір'я стало білим".  

Коли діти малюють, я наголошую їм, що творіння природи – квіти, трави, дерева – 

неповторні. Кращими їх зробити не зможе ніхто. Із книжок не перемальовуйте, дарма, що там 

привабливі малюнки, вони неповторні, бо створені іншими художниками. Малюйте щось 

цікаве саме для вас. Зображуйте олівцем на папері те, що придумаєте самі. Вигадуйте щось 

казкове, фантастичне. Ніколи не шкодую слів похвали, коли помічаю маленькі здобутки своїх 

вихованців. Роботи обов’язково обговорюємо всією класною родиною, при цьому ставлю 

запитання: "Чия робота сподобалася найбільше? Чому? Чим саме?" Навіть і в невдалих 

роботах вихованців прагнемо знайти родзинку, щось таке, що відрізняє цю роботу від інших, 

при цьому похвалю дитину. 

В естетичному вихованні здобувачів освіти  важливу роль відіграє музика і співи. Вони 

розкривають різні сторони дійсності, збагачуючи дітей новими почуттями, думками, 

знаннями. Викликаючи певне ставлення до зображуваного в пісні,  до самих творів, музика 

сприяє вихованню моральних ідеалів, естетичних почуттів, художнього смаку, розширенню 

кругозору тощо. Музика позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності дитини, 

активізує мислення, робить увагу більш цілеспрямованою. 

У процесі музичного виховання виробляються навички культурного співу, діти 

привчаються слухати музику, розуміти її зміст, унаслідок чого збагачується запас їх музичних 

уявлень, формується любов до музики, почуття естетичного задоволення від її слухання, 

виробляються елементи музичного смаку. 

Естетичне виховання вимагає від учителя чіткої мети, завдань, глибокої підготовки, 

знання матеріалу і постійного підвищення кваліфікації. Адже Г.Сковорода відстоював думку 

про те, що за своєю природою людина не зіпсована, добра, що "справді людське серце і розум 

аж ніяк не можуть бажати зла людям". На думку філософа, причинами, що породжують 

моральні вади, інші відхилення в поведінці, є суспільні умови, неправильно поставлене 

виховання, темрява, неосвіченість народу. Свою роботу вчитель повинен робити не заради 

галочки в журналі. Ми повинні бути тонкими і хорошими психологами, щоб наші вихованці 

ніколи не відчували себе приниженими, бо тоді дитина може назавжди втратити довіру, 

замкнутися в собі, у неї може навіть виникнути стійка негативна реакція на виконання того чи 

іншого загальноприйнятого правила. І дуже важливо, щоб педагог завжди був для дітей 

прикладом.  
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ 

ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я В ПРОЦЕСІ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Формування відповідального ставлення до власного здоров’я в дітей  з особливими 

освітніми потребами є одним із головних напрямів, над яким працює наш Центр. 

На уроках ―Лікувальна фізкультура‖ та ―Ритміка‖ я привчаю дітей займатися 

профілактикою різноманітних захворювань, веду  корекційну роботу з дітьми з певними 

фізичними вадами, формую ціннісне ставлення учнів до власного здоров’я. 

Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя в дітей з особливими 

освітніми потребами в навчальному процесі проходитиме ефективніше, якщо будуть створені 

такі умови:  

 прояв позитивних емоцій реагування на необхідність формування здорового способу 

життя;  

 насичення змісту уроків валеологічними знаннями, мотивуючими дітей на здоровий 

спосіб життя;  

 забезпечення максимальної рухової активності дітей. 

Лікувальна фізкультура під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

спрямована не тільки на профілактику та корекцію вторинних відхилень у фізичному 

розвитку і руховій підготовленості дітей, а й на підвищення функціонального стану серцево-

судинної, дихальної, опорно-рухової та інших систем, рівня здоров’я в цілому та розвиток 

компенсаторних функцій сенсорної системи організму учнів. 

На уроках лікувальної фізкультури я передбачаю рішення оздоровчих, навчальних, 

виховних та корекційних завдань. 

Зміст завдань і навантаження я розробляю відповідно  з урахуванням особливостей 

психофізичного і вікового розвитку дітей з легкою та з помірною розумовою відсталістю та 

розповсюдженої нозології захворювань дітей зазначеної категорії. У зв’язку з тим, що кожен 

учень має свою динаміку та потенційні можливості розвитку, втілення завдань корекційно-

розвиткової програми залежить від відповідності комплексу використаних засобів 

адаптивного фізичного виховання та дотримання гігієнічних принципів при організації 

навчального процесу. 

Засобами лікувальної фізкультури, які я використовую на своїх уроках, є фізичні 

вправи (основний засіб), гігієнічні та природні чинники: 

 фізичні вправи: гімнастичні, спортивно-прикладні (легкоатлетичні) вправи та ігри; 

 гігієнічні чинники: дотримання гігієни тіла, рухової активності та відпочинку тощо; 

 природні чинники: сонячне опромінення в процесі ЛФК та сонячні ванни як чинник 
загартування; аерація під час занять та повітряні ванни як чинник загартування. 

Уроки ЛФК та ритміки я постійно проводжу з використанням гімнастичних палиць, 

обручів, гімнастичних м’ячів, масажних (голчатих) м’ячів, фітбол-м’ячів, скакалок, мішечків з 

сіллю, набору для профілактики плоскостопості, еспандерів, масажних пристроїв, 

гімнастичної стінки, гімнастичної лави, кеглів, тенісних м’ячів, султанчиків, піаніно, 

барабанів, бубнів, музичного супроводу та ін. Крім того, кабінет лікувальної фізкультури  та 

ритміки оснащений тренажерами, шведською стінкою, є профілактори Євмінова, гімнастичні 

килимки. Все вищезгадане спортивне приладдя використовується за призначенням згідно з 
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http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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щоденним планом, віковими особливостям дітей та розподілом фізичного навантаження 

згідно з певними діагнозами вихованців. Залежно від функціональної мети, я проводжу уроки 

в кабінеті ―ЛФК та ритміки‖ та (або) в спортивному залі. 

Традиційно основна мета моїх уроків є такою: 

 формувати в дітей правильну поставу, координацію рухів, зміцнювати зв'язково-

м'язовий апарат; 

 розвивати та коригувати пізнавальну, психомоторну сферу, мовлення; 

 удосконалювати різні види ходіння, бігу, танцювальні елементи; 

 виробляти вміння попереджати захворювання верхніх дихальних шляхів за 

допомогою дихальних вправ; 

 розвивати координацію рухів, спритність, граційність; 

 коригувати вади фізичного розвитку; 

 виховувати інтерес і любов до занять фізичною культурою. 
Лікувальна гімнастика як засіб впливу на організм людини включає в себе фізичні вправи, 

їх комплекси, які я підбираю відповідно до особливостей дітей, їх станом здоров'я. На уроках 

лікувальної фізкультури  я використовую великий арсенал різноманітних вправ, які підлягають 

дозуванню по кількості та розміщенню залучених до використання вправи м'язів, структурі та формі 

рухів, амплітуді, силі, темпу, ритму, тривалості  та складності вправ. Усе це дає можливість 

диференціювати характер та ступінь впливу вправ на організм дитини.  

Під час виконань вправ для розвитку координаційних здібностей я розвиваю 

цілеспрямованість рухів рук, здатність до взаємодії обома руками, просторову уяву, кінетичні 

та кінестетичні відчуття різної модальності та вміння їх диференціювати, координацію рухів, 

узгодженість рухових дій, здатність до одночасних рухів, здатність зберігати рівновагу в 

статичних положеннях і в русі, закріплення навички правильної постави, відбувається 

розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових 

параметрів рухів. 

Для того, щоб розвивати координаційні здібності на моїх уроках діти виконують 

різновиди ходьби, вправи на гімнастичній лаві (наслідуючи чи за показом учителя); 

навчаються узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи під контролем учителя), 

вчаться дотримуватися послідовності виконання вправ (за нагадуванням під контролем 

учителя), виконують вис стоячи позаду, вис присівши позаду, пересування у висі праворуч, 

ліворуч (за допомогою вчителя). 

На своїх уроках, навчаючи дітей виконувати ритмопластичні вправи, я спрямовую їх на 

розвиток пізнавальних інтересів, розвиток зорового сприйняття та тактильно-вібраційної 

чутливості, розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших 

учнів, розвиток уявлень про навколишнє середовище та власне тіло. В той же час відбувається 

корекція негативних емоцій, розвиток координації рухів, розвиток узгодженості рухових дій, 

здатності до одночасних рухів, розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних 

положеннях і в русі, розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення 

просторових, часових і силових параметрів рухів, тренування вестибулярного апарату, 

закріплення навички правильної постави, корекція порушень опорно-рухового апарату, 

розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами, розвиток узгодженості мікро- 

та макромоторики, розвиток емоційної сфери та діалогічного мовлення. Виховна мета такого 

уроку – виховання здатності до співпраці в групі (в парі), навичок культури спілкування. 

Під час виконання ритмопластичних вправ на моїх уроках діти виконують наступні 

завдання: танцювальні рухи в парах чи групі (вправи з гімнастичними м’ячами, стрічками, 

прапорцями, кеглями); елементи української хореографії; нахили зі скакалкою, складеною 

вдвоє, вчетверо – вперед, назад, ліворуч, під музично-ритмічний супровід (з використанням 

п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом), біг гопака правою та лівою вперед; 

зміна положення та виконання елементів загальнорозвиваючих та спортивно-прикладних 
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вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, прапорцями, м’ячами тощо) 

та без них під музично-ритмічний супровід. 

Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів на уроках ЛФК (ритміки) 

сприяють розвитку  стійкості довільної уваги, пізнавальних інтересів, просторового 

орієнтування, предметності та вибірковості сприйняття, тактильного відчуття, предметних дій 

по наслідуванню (я спонукаю та організовую дітей до діяльності). А також розвитку  

координації рухів, цілеспрямованості рухів рук, здатності до взаємодії обома руками, 

здатності до одночасних рухів, розвитку просторово-часової орієнтації, точності відтворення 

просторових, часових і силових параметрів рухів. Під час виконання вправ з гімнастичними 

предметами діти в мене на уроках працюють як у групі, так і в парах, тому основним 

виховним завданням є виховання навичок спілкування та роботи в групі (колективі, парах). 

Основні види роботи, які я використовую з гімнастичними предметами наступні: 

випади вперед, назад, у сторони з предметом (стрічки, гімнастичні палиці, різні м’ячі тощо); 

підкидання та ловіння предметів; чергування перетягування канату з наступним 

розслабленням (вібрації та струси руками, ногами (у в.п. стоячи, сидячи); хвилеподібні рухи 

руками (робота з стрічками); різновиди ходьби, поворотів на гімнастичній лаві (обручі, кеглі, 

гімнастичні палиці, конуси); нахили зі скакалкою, складеною вдвоє, вчетверо – вперед, назад, 

ліворуч, праворуч; ходьба по гімнастичній лаві зі збиранням предметів, покладених на 

гімнастичну лаву, передача гімнастичної палиці (м’ячів, кеглів тощо) в парах чи групі. Для 

корекції психоемоційного стану учнів важливим є застосування елементів масажу / 

самомасажу (використання масажних зайчиків та масажних м’ячиків) та кольоротерапії 

(наприклад, при використанні фітбол-гімнастики з фітбол-м’ячами). Також веду роботу по 

корекції плоскостопості, використовуючи масажні килимки, масажні м’ячики, канат, діти 

масажують стопи на масажній драбинці. 

На моїх уроках під час проведення ігор, я спрямовую дітей на розвиток 

цілеспрямованої уваги, пізнавальних інтересів, елементарних уявлень про навколишнє 

середовище та власне тіло, мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння 

тощо), на  розуміння абстракції в ігровій діяльності. Також у дітей відбувається розвиток 

здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого предмета (тварини), його 

аналізу та співставлення. Граючись, діти вчаться усвідомлювати завдання, привчаються 

організовувати  командне виконання завдання тощо. Проводячи різноманітні ігри, я ставлю 

собі за мету розвиток просторової уяви,  просторового орієнтування, координації рухів, 

розвиток узгодженості рухових дій, тактильно-вібраційного, зорового та кінестетичного 

контролю власних дій, розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення 

рухових навичок (ходьби, бігу, стрибків тощо), естетичний розвиток, закріплення навички 

правильної постави, корекцію порушень опорно-рухового апарату. Не можна переоцінити  

роль корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження. Адже діти в грі 

розслабляються, відбувається розвиток рефлекторної емоційності та формування позитивного 

психоемоційного стану, збагачення та конкретизація активного та пасивного словника. 

Виховною метою є виховання доброзичливості, гуманності, колективізму та культури 

спілкування. Спрямовую дітей на продовження розвитку дружніх відносин у класі, школі, 

відчуття відповідальності за товариша. 

У процесі ігор під час моїх уроків діти опановують правила та зміст розучених ігор, 

систему ведення гри в нападі та в захисті, роботу в групах, у командах. Ігри за різним змістом 

і навантаженням проводжу для дітей залежно від їх вікових та індивідуальних особливостей. 

Для розвитку координаційних здібностей проводжу наступні ігри: ―Палиця, що падає‖, 

―Впіймай м’яч‖, ―Збери кеглі‖, ―Боулінг‖, ―Хто перший‖, ―Снайпери‖, ―Непосидючий м’яч‖,  

тощо. Для корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження: ―Мишоловка‖, 

―Ловися рибка‖, ―Хто зайвий‖, ―Знайди своє місце‖, ―У ведмедя в бору‖, ―Калейдоскоп‖ тощо. 

Для розвитку правильного локомоторного стереотипу та корекції основних видів локомоції 

дитини (ходьби, бігу): ―Приєднай вагони‖, ―Ведення м’яча клюшкою‖, ‖Передай м’яч‖, 
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―Ведення м’ячів обручем‖, ―Здолай перешкоди‖, ―Одягни обруч‖, ―Біг по купинках‖, ―Біг у 

мішках‖, ―Найспритніший‖, ―Перенеси м’ячі‖ та інші. 

Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я 

потребує обов'язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із 

практичною діяльності вихованців, що сприяє оволодінню дітьми необхідними 

здоров'язберігаючими вміннями і навичками. 

Працюючи над проблемним питанням, у своїй щоденній педагогічній діяльності я 

працюю над формуванням у моїх учнів стійкої позиції, що передбачає визначення цінності 

здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення 

знань, умінь та навичок, пов'язаних з поширенням фізкультурно-оздоровчих вправ в щоденне 

життя. 
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Шкільному бібліотекарю 

Бурцева Л.П., 

методист з бібліотечної роботи ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 
 

ВТОРИННА НЕПИСЬМЕННІСТЬ,  

АБО КРИЗА ЧИТАННЯ 
 

 «… Дитяче читання,виховання книгою найтонший і 

найсильніший – поряд зі словом вчителя – засіб впливу на душу 

дитини й підлітка. Що нас особливо турбує,так це те, щоб 

книжка залишилась і завжди була провідною силою 

виховання,щоб найголовнішою духовною потребою людини 

було читання».  

В.О. Сухомлинський. 

 

У сучасному суспільстві існує тенденція аналізувати явища громадського життя з 

погляду культури, і в цьому контексті читання набуває важливого значення не тільки як 

головний чинник особистісного розвитку, але й як важливий канал збереження і відтворення 

культури людства. Читання необхідне кожній людині як у діловій сфері, так і у сфері дозвілля, 

а навчити спілкуватися, навчатися, працювати та відпочивати, використовуючи книгу, і є 

основною метою діяльності фахівців багатьох галузей, що пов’язані з читанням.  

Як відзначає більшість вітчизняних фахівців, криза дитячого читання сьогодні досягла 

критичної відмітки, за якою починається деградація нації. 

Багато країн світу стурбовані неписьменністю і хочуть навчати людей країни і читати, і 

писати. Суспільство яке не читає, не може бути думаючим суспільством. Однак вторинна 

неписьменність є явищем у розвинених країнах протягом останніх трьох десятиліть. Вторинна 

неписьменність виникає, коли люди втрачають інтерес до читання, а потім майстерність 

читання і письма. Вторинна неписьменність називається кризою читання. 

Західні вчені впродовж останніх років констатують факт, що покоління, яке не читає, – 

це неграмотне покоління. Явище вторинної неграмотності стає фактом і нашої дійсності. І 

якщо не буде вжито заходів із захисту та підтримки сучасної культури дитячого читання, ми 

зіткнемося з великими проблемами подальшого розвитку суспільства. Французькі дослідники 

вважають, що більшість функціонально неграмотних людей можуть бути відкинуті 

суспільством у професійному або економічному плані, інші усе ж таки будуть обмежені в 

культурному розвитку і відірвані від соціального та інтелектуального спілкування. Тому в 

усьому світі проводяться акції із залучення населення до читання, розвитку системи 

безперервної освіти. Причому відомо, що читач (користувач) повинен пройти у своєму 

розвитку певні стадії, і те, що він недоотримав, особливо в дитинстві, — практично втрачено. 

Вимоги до освіченої людини змінюються. Поняття «грамотність» значно розширилось. 

У зв’язку з цим, починаючи з 80-х років ХХ століття, фахівці в галузі читання звернули увагу 

на проблему «функціональної неграмотності», яка надзвичайно актуальна для багатьох країн 

світу. За визначенням ЮНЕСКО, термін «функціональна неграмотність» вживається до будь-

якої особи, яка значною мірою втратила навички читання й письма й нездатна до сприйняття 

короткого й нескладного тексту. За В.П. Чудіновою, «функціонально неписьменні» – це 
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«вторинно неписьменні» – тобто ті, хто вмів читати й писати, але якоюсь мірою втратив ці 

навички, у всякому разі, втратив їх настільки, щоб ефективно «функціонувати» в сучасному 

суспільстві». Усі вони тією чи іншою мірою обмежені в культурному розвитку й відірвані від 

соціального й інтелектуального спілкування. Незалежно від віку, економічного становища й 

життєвого досвіду, функціонально неписьменну людину можна охарактеризувати в такий 

спосіб: слабке навчання в школі, негативне ставлення до установ культури через невміння 

користуватися ними. 

Група людей, яка найближче стоїть до функціонально неписьменного або якоюсь 

мірою співпадає з ним, називається «слабкими читачами», для яких характерно «пасивне» 

читання. Сюди відносяться дорослі й діти, які не люблять читати. Зазвичай «слабкого читача» 

уявляють як людину, яка не має часу для читання. У дійсності ж мова йде про причину 

психологічного характеру: читання не перетворилося в постійну звичку. Він читає час від часу 

й не витрачає на це багато часу, вважаючи це заняття недоцільним. В оточенні цієї людини 

найчастіше мало читають і рідко говорять (або взагалі не говорять) про книги. 

«Бібліотеки – це свобода. Свобода читати, свобода думок, свобода спілкування. Це 

освіта (що не є процесом, який зупиняється в день, коли ми закінчуємо школу або 

університет), це розваги, це створення безпечних просторів, а також доступ до інформації. 

У нашому світі тексту та електронної пошти, світі письмової інформації грамотність є 

значно важливішою, ніж будь-коли. Нам потрібно читати та писати, нам потрібні громадяни 

світу, які зможуть читати з комфортом, розуміти, що вони читають, розуміти нюанси та 

робити так, аби їх самих розуміли. 

Бібліотеки дійсно є воротами в майбутнє. Тож шкода, що по всьому світу ми бачимо, 

як місцева влада користується можливістю закривати бібліотеки, щоби заощадити гроші, не 

розуміючи, що вони крадуть у майбутнього, щоби заплатити за сьогодні. Вони закривають 

ворота, які повинні бути відчиненими.  

Бібліотеки – це місця, до яких люди йдуть за інформацію. Книги – це тільки верхівка 

інформаційного айсберга: вони зберігаються там, і бібліотеки можуть надати вам книжки 

вільно та легально. Зараз діти беруть книжки в бібліотеках, значно більше ніж будь-коли 

раніше. Книжки всіх видів: паперові, цифрові, аудіо. Але бібліотеки – це також місця, де 

люди, у яких, приміром, немає комп’ютерів або підключення до Інтернету, можуть 

користуватися Інтернетом безкоштовно, а це дуже важливо. Таким чином, бібліотекарі 

можуть допомогти цим людям орієнтуватися в світі». (Ніл Гейман). 

Що ж роблять сучасні шкільні та дитячі бібліотеки?  

1. Залучають до читання, виховують освіченого користувача, тобто вносять свій вклад 

у створення інтелектуальної еліти суспільства; 

2. Відволікають частину дітей від впливу вулиці: залучають їх не тільки до роботи з 

джерелами інформації, а й організовують для них змістовне дозвілля; 

3. Беруть участь бібліотечними засобами в соціалізації особистості; 

4. Організовують потрібне для розвитку дитини міжособистісне неформальне 

спілкування; 

5. Формують стійку потребу в читанні як основи безперервної освіти та самоосвіти; 

6. Ведуть роботу з дітьми, які мають соціальні та психічні відхилення, використовуючи 

літературу, мистецтво, спеціальні бібліотечно-інформаційні комп'ютерні програми. 

Виконати всі ці завдання шкільні та дитячі бібліотеки можуть лише при наявності 

якісного фонду документів та новітніх носіїв інформації, тому в бібліотеках повинні бути 
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створені необхідні умови: фонд, грамотний бібліотекар-педагог, сучасна технічна база. Діти та 

юнацтво – найбільш відкриті для технічних нововведень категорії населення. Для дітей 

наявність у бібліотеках сучасної техніки є фактором, що стимулює їхнє звертання до 

бібліотеки, до книги і читання.  

Бібліотекарі намагаються, використовуючи різні методи і форми, не тільки навчити 

дітей інформаційній грамотності, але й налагодити мости між книгою, читанням і 

комп'ютером. 

Головною умовою якості бібліотечного обслуговування дітей були, є і будуть люди, які 

працюють у бібліотеках. Саме від них залежить, наскільки дитині цікаво і тепло в бібліотеці, 

що і як швидко вона може знайти для навчання, дозвілля, власного розвитку. 

Формування читаючої людини починається з раннього віку. На думку психологів, 

особливого значення набуває дошкільний і молодший шкільний період, коли закладаються 

основи формування грамотного читача. Дослідження австрійських учених показали, що, якщо 

дитина до 12 років не почала регулярно самостійно читати, читачем вона вже не стане. Процес 

залучення до читання починається, насамперед, у сім'ї. Більше того, зараз учені стверджують, 

що формування читача починається вже тоді, коли дитина ще не з’явилась на світ, коли вона 

складає єдине ціле зі своєю матір’ю. І жінка, яка читає своїй майбутній дитині книжки, 

створює кращі умови для формування позитивного ставлення до читання і книги. А потім, 

якщо дитина потрапить у позитивне читацьке оточення в сім’ї, навчальних закладах, можна 

сподіватися на появу нового читача. 

На жаль, за даними сучасних досліджень, традиції сімейного читання, в основному, 

пішли в минуле. Це спричинено цілою низкою обставин. І економічна нестабільність 

суспільства, що призводить до колосального скорочення вільного часу дорослої людини і 

обмеження сімейних коштів на придбання книжок. 

Для організації роботи, спрямованої на залучення до читання, в школах США, 

Німеччини, Австрії, Великої Британії існує посада Вчителя Читання, який поєднує вміння 

вчителя, бібліотекаря, логопеда, психолога. Уроки читання мають як груповий, так й 

індивідуальний характер, їх мета – корегувати та запобігати проблемам читання, які 

заважають успішності в навчанні. Учитель початкових класів найбільш схильний до 

спілкування з дитиною-читачем, знання отримані ним під час вивчення спеціальних 

дисциплін дозволяють йому мати додаткову спеціалізацію керівника-організатора дитячого 

читання. 

Однією з наочних, яскравих, кількісних характеристик підготовки дитини-читача є 

читацький кругозір, який пов’язаний з поняттям «коло дитячого читання», «коло навчального 

дитячого читання». Поняття «коло дитячого читання» є досить визначеним у сучасній 

методиці, під ним розуміють розмаїття «творів, які читають (слухають читання) і сприймають 

діти... У коло дитячого читання входять фольклор, дитяча література, книги, які перейшли в 

дитяче читання, дитяча творчість, дитячі газети і журнали». Коло дитячого читання явище 

рухоме й піддається різноманітним змінам у залежності від стану дитячої літератури й 

дитячого читання, вікових та індивідуальних особливостей дитини, від суспільних потреб і 

педагогічних настанов. Розвиток літератури припускає, що частина творів переходить зі 

століття в століття, складаючи ядро класичного дитячого читання, а частина залишається у 

своєму часі. Коло дитячого читання становлять твори, створені для дітей і твори загальної 

літератури, які історично ввійшли в коло дитячого читання. Його основа – найкращі твори 

усної народної творчості й літератури (класична й сучасна вітчизняна література, 
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загальносвітова класика, видатні зразки зарубіжної літератури в перекладах, переказах і 

мовою оригіналу). 

Надзвичайно важливим є проведення системної державної політики підтримки 

дитячого читання в Україні, важливими напрямами якої мають бути: 

- проведення соціологічних досліджень щодо стану та пріоритетів читання дітей і 

різноманітних заходів з його підтримки, вивчення тенденцій розвитку української та 

зарубіжної дитячої літератури в усіх аспектах; 

- розроблення та реалізація довготривалої Національної програми підтримки читання, 

до якої мають бути залучені автори, видавці, бібліотекарі, педагоги, дослідники; 

- цільове фінансування програм видання якісної дитячої літератури, комплектування 

дитячих і шкільних бібліотек; 

- посилення уваги вітчизняних письменників до необхідності створення якісних 

дитячих книг. 

Щоб сформувати інтерес до книги, потрібно, щоб батьки розуміли, що «читання – засіб 

контакту дитини з широким світом». Книгу називають учителем життя. Спілкування з книгою 

– не така проста справа, це кропітка праця. 
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СТОРІНКА МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

 

ІНТЕРНЕТ-ЗВИЧКИ, ЯКІ УКРАЇНЦІ ПІДХОПИЛИ ЧЕРЕЗ 

ПАНДЕМІЮ COVID-19 
 

Про те, як пандемія змінить людство, почали говорити ще на самому 

її початку. Від учених зі світовим ім’ям до популярних блогерів — усі в 

один голос називали COVID-19 «чорним лебедем», що втрутиться в 

розвиток багатьох процесів. Та пандемія коронавірусу стала першою, від 

якої люди та установи змогли масово врятуватись онлайн.  

Із початком карантину найпопулярнішим сервісом світу став Zoom. І в Україні також, 

підрахували аналітики Global Logic. У своїх Play Market і App Store українці завантажували 

додаток у 9 разів частіше, а його використання збільшилось уп’ятеро. За кілька місяців 

відеоконференції стали звичною частиною комунікації, а навчальні заклади переїхали у Google 

Class Room чи Microsoft Teams.  

У березні всі учні країни вмить стали «заочниками». Тільки замість сесій — заняття в 

ZOOM, уроки Всеукраїнської школи онлайн, тестування на різних навчальних платформах, 

відсилання фото виконаних завдань у Viber, телефонні консультації батьків з учителями. 

Освітні експерти сперечаються, чи «дистанційка» навчить світ опановувати технології та 

берегти енергію й час, чи поцупить у дітей цінне живе спілкування з педагогами.  

Ірина Зарецька-Котруце, експертка у сфері дитячої освіти, засновниця, керівниця та 

ідейна натхненниця міжнародних таборів DEC Сamp визначає 6 основних переваг і недоліків 
формату навчання, який залишиться з нами надовго: 

 

«ДИСТАНЦІЙКА» ЗІ ЗНАКОМ «+» 
• Унікальна можливість підлаштувати темп навчання під себе: ритм формує не шкільний дзвоник і 

перерви між уроками, а сам учень 

• Можливість виявити слабкі сторони дитини під час навчання: методологічно сильні онлайн-уроки 

прозоро показують, в яких предметах дитина орієнтується  

• Повторення — мати навчання: можливість прослухати урок чи його частину стільки раз, скільки 

потрібно, щоб закріпити знання 

• Зниження психічного та фізичного навантаження: завдяки економії часу на логістику в дитини 

з’являється вільний час для інших занять 

• Навичка самоосвіти: навчатися вчитися — топ-навичка сьогодення. Персональна освітня 

траєкторія: змога поглиблювати знання в найбільш цікавих предметах 

• Об’єктивність оцінювання: перевірка знань стала автоматизованою 
 

«ДИСТАНЦІЙКА» ЗІ ЗНАКОМ «-» 
• Відсутність соціалізації й приналежності до ком`юніті: дорослішання й відчуття приналежності до 

соціальної групи — надважлива складова становлення для підлітків 

• Гаджетизація життя: негативний вплив на зір, відсутність постійних фізичних навантажень 

• Батьки — контрол-фріки: щоб вчитись онлайн, діти мають бути свідомими, вміти планувати день 

та керувати своїм часом 

• Замало практики: в онлайні здебільшого не існує практики — самі лише дані, які потрібно 

переробити та засвоїти 

• Відсутність дорослого-авторитета і магії навчального процесу: неможливість створення ефекту 

безпечного простору, формування й підтримування динаміки групи 

• Брак єдиної технології переходу з офлайну в онлайн: відсутність на державному рівні єдиної 

системи з деталізованою методологією дистанційного навчання 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politico.com%2Fnews%2Fmagazine%2F2020%2F03%2F19%2Fcoronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579%3Ffbclid%3DIwAR1zlFhxmscruUWlyvn_RsUFg1iy13VX2dFczlSCQfaKF-PA5aDfgzQh2fA&h=AT3K4seDd5t9pPJPwEo7xPJdgHm35yjsZ_4Tg78yG9mLsw7Ie1ch_PZ-ry2gZNtLf9OZ2pMBRuZp0V8vTTTypWqSXwRjxoilKKOgpBSmwc50puwMV1y3p2dyFEIBLhGx59Bc
https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-test-yak-zminitsya-svit-pislya-pandemiji-ostanni-novini-50076671.html
https://senior.ua/news/ukranc-stali-v-5-razv-blshe-koristuvatisya-vdeodzvnkami
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СЕКРЕТИ ЩАСЛИВОГО ВЧИТЕЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: 
 

1. Говоріть коротше, чіткіше і зрозуміліше 

Американський учитель та блогер Майкл 

Лінсін вважає, що для ефективного дистанційного 

навчання потрібна складніша і глибша комунікація з 

учнями. І як би парадоксально це не звучало, вчитель 

має говорити менше. Лінсін радить: нехай за вас на 

уроці промовляє ретельно продуманий план заняття, де немає місця довгим лекціям, 

повчанням, наріканням і суперечкам. 

2. Опануйте роль фасилітатора онлайн-дискусій 

Онлайн-дискусії – дієвий і цікавий інструмент, що дає змогу досягти одразу кількох 

цілей: включити в обговорення всіх дітей та потренувати корисну навичку публічних виступів в 

онлайн-форматі. 

Складові продуктивної дискусії: 

 Онлайн-етикет. Перед початком дискусії слід проговорити загальні правила: 

мікрофони в режим mute, «піднята рука» тощо. 

 Починайте дискусію з дослідження: дайте дітям час вивчити певне суперечливе 

питання або зробіть це їхнім домашнім завданням перед дискусією.  

 Чітко розподіліть ролі. Для дискусії важливо мати такі «посади»: лідер, 

секретар, тайм-кіпер, стратег.  

 Фасилітуйте дискусію, а не домінуйте в ній: спонукайте лідера запрошувати до 

участі різних учнів, просіть роз’яснити аргументи, що представлені недостатньо 

переконливо, час від часу показуйте дітям протилежну перспективу, ставлячи питання «А 

що, як…?» 

3. Станьте майстром гнучкості форматів навчання 

У викладанні слід враховувати обидва формати — живий і онлайн. Поради щодо змішаного 

навчання: 

 Організуйте контент ваших уроків: модулі, юніти, тижні, попередня оцінка 

знань, дослідження теми, інструкції до виконання завдань, практика і вправи, перевірка і 

оцінювання. 

 Регулярно оцінюйте ефективність цифрових інструментів, які 

використовуєте. Пам’ятайте: те, що працює в одному класі, не обов’язково підійде 

іншому, і це нормально, важливо знайти «свої» інструменти для кожної групи дітей. 

 Тренувальні сесії для онлайн-інструментів. Пропонуючи дітям новий онлайн-

інструмент для роботи, заплануйте ознайомлення, навчання і тренування роботи в ньому 

поза навчальним матеріалом.  

 Дбайте про стосунки між учнями, у якому б форматі ви не працювали. 

Незалежно від того, діти в класі фізичному чи віртуальному, їм потрібне відчуття 

спільноти, до якої вони належать.  

4. Створіть свій словничок фраз, які мотивують і підбадьорюють учнів 

Американська вчителька та письменниця Холлі Хагман радить педагогам вилучити 

слово «легко» зі свого вжитку на уроках. Замість цього авторка пропонує чотири фрази, які 

заспокоюють і надихають дітей до навчання. 

«Тренуйся – і все вийде», «Ти здатен це зробити», «Якщо тобі складно, це нормально», 

«Це легко для мене, але я вивчаю цей предмет вже давно».  
 

Ємець О.О., методист відділу інформаційної та 

видавничої діяльності ЧОІППО імені К.Д. Ушинського  

за матеріалами проєкту «Вивчай та розрізняй» 

https://www.smartclassroommanagement.com/2020/07/11/covid-19-school-year/
https://www.smartclassroommanagement.com/2020/07/11/covid-19-school-year/
https://www.edutopia.org/article/4-tips-productive-online-discussions
https://www.edutopia.org/article/one-word-drop-your-teacher-vocabulary

