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Іваніна Н.В., 

начальник управління освіти  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

 

 

Шановні освітяни, дорогі друзі! 

Сьогодення у суспільстві характеризується швидкими змінами у всіх сферах 

життя. Особливо швидко зміни відбуваються в інформаційному та освітянському 

просторі.  

На розвиток освіти впливають суспільні інтеграційні процеси, що зумовили 

потребу переглянути та реформувати освіту на всіх рівнях. Цьому сприяє 

введення в освітній простір інновацій, основою яких є нова освітня ідея, що 

реалізується через експериментальну діяльність, носієм якої завжди була творча 

особистість педагога та педагогічного колективу. Сучасна освіта разом із 

засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться, самостійно оволодівати 

новими знаннями та спонукати особистість до навчання впродовж всього життя. 

Ви тримаєте в руках збірник, в якому представлено досвід дослідно-

експериментальної роботи освітян Дніпровського району міста Києва. Ми маємо 

можливість ознайомитись та використати у роботі інноваційні розробки, 

родзинки, педагогічні надбання колективів експериментальних загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 

Хочу побажати освітянській спільноті ще більше успіхів і досягнень на 

педагогічній ниві. Нових звершень і відкриттів вам! 

  



6 

 

 

Ковальчук В.І., 

заступник директора  

Інституту післядипломної педагогічної освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, доцент  

 

Шановні читачі 

У інформаційно-методичному збірнику представлено цінні ідеї досвіду 

здійснення дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників 

навчальних закладів Дніпровського району міста Києва. Співпраця районного 

науково-методичного центру з навчальними закладами побудована на принципі 

системності, що показує позитивні результати реалізації інновацій в освітній 

простір. Змістове наповнення збірника насичене вагомими й корисними 

методичними та психологічними порадами щодо підготовки педагогічного та 

учнівського колективу до роботи в умовах педагогічного експерименту. 

У книжці вміщено практичні розробки фрагментів уроків, проведених у 

межах виконання завдань дослідно-експериментальної роботи регіонального і 

всеукраїнського рівнів, що відображають особливості використання освітніх 

інноваційних технологій. 

Заслуговує на увагу та поширення представлений у збірнику досвід 

упровадження в навчальних закладах району технологій мультипрофільного 

навчання; інноваційних моделей громадсько-активної школи; тенденцій 

здоров`язбережувальної освіти; використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій тощо. 

Інформаційно-методичний збірник орієнтовано на широку аудиторію – 

керівників навчальних закладів, педагогів, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів педагогічних ВНЗ, 

науковців. 

 

  



7 

 

Сидоренко Н.А., заступник директора  

районного науково-методичного центру управління освіти  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес 

займає значне місце у розвитку системи загальної середньої освіти. Освітні 

інновації є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду 

окремих учителів і цілих колективів. Інноваційні процеси є механізмом 

інтенсивного розвитку школи та педагогіки.  

Районний науково-методичний центр Дніпровського району визначає 

актуальність організації інноваційної діяльності через пошук варіативних та 

альтернативних моделей розвитку закладів освіти, а також здійснює методичну 

підтримку проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Заклади освіти району беруть участь у різноманітних 

педагогічних проектах та залучаються до педагогічних експериментів, що 

здійснюються на всеукраїнському та регіональному рівнях.  

Інноваційний пошук освітян Дніпровського району має широкий спектр – 

це і духовно-моральне виховання, 

і використання інформаційних 

технологій у навчальному 

процесі, інклюзивна освіта, 

розвивальне навчання, науково-

педагогічний проект «Росток», 

особистісно-орієнтоване та 

профільне навчання, Школа 

повного дня та громадсько 

активні школи, технологія 

саморозвитку Марії Монтессорі 

та вальдорфська педагогіка. 

У 2014-2015 навчальному році 29 загальноосвітніх (46 %) та 3 дошкільних 

навчальних заклади району реалізували 18 експериментальних програм 

регіонального рівня та 8 – всеукраїнського рівня (додатки №№ 1, 2).  

У 15 загальноосвітніх навчальних закладах району вдало впроваджуються в 

навчально-виховний процес результати 7 експериментальних програм: «Творча 

обдарованість» (СШ № 327), «Школа повного дня» (СШ № 98), «Школа повного 

року навчання» (СШ № 120), «Християнська етика в українській культурі»  

(8 ЗНЗ), «Новітні інформаційні засоби, методики та технології їх застосування у 

навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої 12-річної школи»  
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14 

21 

25 

29 

Діаграма 1. Експериментальні дослідження в ЗНЗ 

(ЗНЗ №№ 167, 191, «Гармонія»), «Упровадження елементів дистанційного 

навчання школярів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва» (гімназії 

№№ 136, 191), «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем 

траєкторії свого розвитку» (гімназія № 191 ім. П.Тичини). 

Найбільшу увагу освітян району привернули експериментальні програми на 

основі принципів науково-педагогічного проекту «Росток» (3 ЗНЗ – №№ 31, 99, 

201), «Упровадження моделі громадсько-активної школи в ЗНЗ» (6 ЗНЗ – №№ 30, 

129, 234, 120, 103, 167), «Впровадження мультипрофільного навчання в середній 

загальноосвітній школі» (6 ЗНЗ – №№ 66, 167, 184, 158, 265, 191), «Морально-

духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська 

етика в українській культурі» (7 ЗНЗ – №№ 99, 129, 146, 234, 42, 180, школа-

інтернат № 14). 10 навчальних закладів одночасно здійснюють дослідження за 

двома, а гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини – за трьома експериментальними 

програмами. 

Щороку все більше ЗНЗ залучаються до нових та вже діючих 

експериментальних досліджень регіонального та всеукраїнського рівнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади 

району також беруть участь у 

інноваційних проектах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів: «Щоденник.ua», 

«Відкритий світ», ЮНЕСКО,  

e-Twining та ін. СЗШ № 201,  

СШ № 234, НВК № 167 у 2013 – 2015 

роках відповідно стали переможцями 

проекту «Енергоефективні школи», 

створеного за сприяння компанії «D.TEK» 

Інститутом місцевого розвитку та 

отримали сертифікат на грант для 

реалізації учнівського проекту. 
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Експериментальні заклади району займають активну позицію в поширенні 

досвіду інноваційної діяльності. Так, протягом 2014 – 2015 років було 

організовано та проведено: методичний семінар «Впровадження 

мультипрофільного навчання у старшій школі: мультипрофільність як основа 

сучасної моделі загальноосвітнього навчального закладу» на базі НВК № 167 для 

заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-

виховної роботи, в гімназії № 191 імені П.Г.Тичини – семінар учителів 

англійської мови навчальних закладів м. Києва, які залучені до експерименту 

«Упровадження елементів дистанційного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва», науково-практичний семінар «Розвиток творчого 

потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей в межах 

науково-педагогічного проекту «Росток» в СЗШ № 201 для заступників 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи, 

Київські науково-практичні слухання «Діяльність Громадсько-активних шкіл 

Дніпровського району у контексті освітньо-

виховного процесу столиці» на базі НВК № 30 

«ЕкоНад», методичний семінар «Інноваційна та 

дослідно-експериментальна діяльність у навчальних 

закладах району: основні завдання на 2014-2015 н.р.» 

у гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини, науково-

практичний семінар «Технологічні та методичні 

заходи забезпечення творчого навчально-виховного 

процесу у закладі освіти» у НВК № 209 «Сузір’я», 

семінар «Особливості організації навчально-

виховного процесу в умовах створення й апробації навчального закладу 

інформаційно-технологічного профілю навчання» у Технологічному ліцеї «ОРТ» 

м. Києва для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів 

Дніпровського району та ін., на яких особлива увага приділялась питанням 

організації інноваційної та дослідно-експериментальної роботи закладів освіти.  

Школа-дитячий садок «Софія» (вальдорфська) та середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 195 виступають співорганізаторами Міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, які проходять за сприяння 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України, Інституту магістратури, аспірантури і докторантури НПУ імені М.П. 

Драгоманова, IAO (Міжнародної Асоціації Вальдорфської педагогіки у 

Центральній та Східній Європі) та Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні. За 

підтримки Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні на базі ШДС «Софія» 

проходять постійно-діючі всеукраїнські семінари з підготовки педагогів для 

роботи у вальдорфських навчальних закладах України – «Вальдорфська освіта». 
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Під час роботи над науково-педагогічними проектами школа-інтернат № 26 

проводить консультації з фахівцями в галузі спеціальної та інклюзивної освіти 

Голландії та США, співпрацює з НБО «Даун-синдром».  

У жовтні 2014 року в загальноосвітніх навчальних закладах було проведено 

моніторингове дослідження «Психолого-педагогічне забезпечення ефективності 

інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», яке передбачало 

анкетування заступників директорів та вчителів ЗНЗ. Більшість опитуваних 

зазначили, що ознайомлені з сучасними освітніми технологіями та що в ЗНЗ 

створені умови для розвитку інноваційної діяльності. 

 

Для забезпечення наукової та методологічної бази проведення районних 

семінарів, конференцій, конкурсів та з метою наукової підтримки виконання 

завдань, визначених програмами педагогічних 

дослідно-експериментальних досліджень 

районний науково-методичний центр 

управління освіти Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації співпрацює 

з науковими установами, вищими навчальними 

закладами, громадськими організаціями тощо.   

,0 50,0 100,0

Розвивальне навчання 

 Колективна система навчання (КСН)   

Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ)  

Дослідні та проектні методи 

Технологія модульного та блочно-модульного навчання   

Технологія проведення навчальних дискусій («Дебати»)   

 Технологія розвитку критичного мислення  

Технологія використання в навчанні ігрових методів 

Здоров`язберігаючі технології 

 Інформаційно-комунікаційні технології  

Портфоліо учня 

Технології інтерактивного та дистанційного навчання   

Різнорівневе навчання 

Технологія індивідуальних освітніх траєкторій  

Технологія «Майстерень» 

Діаграма 2.   З якими освітніми технологіями Ви ознайомлені?  
        (опитування заступників директорів ЗНЗ) 

Відома, застосовую Відома, але не застосовую Не знайома  
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Мачехіна І.В., директор 

 середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66 м. Києва 

Філіпчук О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Профільна освіта залишається сьогодні одним із найголовніших напрямів 

модернізації освіти. Її завдання випливають із потреб сьогодення: суспільство 

потребує справжніх професіоналів у всіх сферах діяльності. Отож, підготовка до 

вибору майбутньої професії, закладання основ для її здобуття мають 

здійснюватися ще в школі.  

Науковці сьогодні приділяють значну увагу проблемі профілізації освіти, 

про що свідчать численні розвідки. А.Алексюк, Н.Бібік, А.Бойко, С.Гончаренко, 

І.Лернер, Ю.Мальований, О.Савченко, Б.Федоришин внесли свій вклад у 

розробку концептуальних засад особистісно-орієнтованого профільного навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах; Г.Балл, В.Безпалько, О.Падалка та ін. 

обґрунтували ідею профільної диференціації освіти; І.Кон, Н.Перепелиця, 

В.Рибалка та ін. визначили психологічні особливості профільного навчання 

старшокласників; А.Агамян, Н.Бондар, Л.Денисенко, І.Лікарчук, В.Романчук, 

В.Хільковець узагальнили питання профорієнтації та стимулювання професійного 

самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Чинні на сьогодні для старшої школи Типові навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджені наказом МОН 

України від 27.08.2010 № 834, з одного боку, створюють умови для деякого 

простору діяльності в царині профілізації освіти з урахуванням потреб учнів, 

можливостей навчального закладу тощо, але на жаль, не здатні забезпечити 

достатньо широке поле освітньої діяльності, аби максимально врахувати запити 

сьогодення. І це, перш за все, стосується загальноосвітніх шкіл, які в умовах 

жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг змушені переживати нелегкі часи.  

Одним із варіантів розв’язання проблеми профільної освіти у старшій школі 

стала для окремих навчальних закладів участь у дослідно-експериментальній 

роботі з упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній 

школі. Дослідження здійснюється у рамках діяльності НДЛ експериментальної 

педагогіки та педагогічних інновацій ІППО Київського університету імені Бориса 

Грінченка і сьогодні  викликає неабиякий інтерес серед освітян регіону. 

Популярність «мультипрофілю» засвідчує і той факт, що до експерименту 

долучилися не лише загальноосвітні школи, а й спеціалізовані навчальні заклади, 

гімназії та ліцеї, орієнтири яких в освітній діяльності, здавалося б, уже чітко 
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визначені спеціалізацією. Наш навчальний заклад працює в експерименті 3-ій рік і 

може поділитися певним досвідом здійснення мультипрофільного навчання. 

Проте відразу зазначимо, що про мету, завдання і технологію «мультипрофілю» є 

чимало публікацій, зокрема, методичний посібник «Упровадження 

мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» за авторством 

Ю. Г. Ніцу, директора середньої загальноосвітньої школи № 104 імені Олега 

Ольжича.  

Мета авторів даної статті – поділитися досвідом навчального закладу із 

здійснення  мультипрофільного навчання і, найголовніше, окреслити шляхи 

реалізації завдань допрофільної освіти, оскільки, як виявилося під час 

експерименту, створення умов для забезпечення наступності між «допрофілем» 

та «мультипрофілем» є одним із найважливіших чинників успішності проекту.   

Участь в експерименті стала для нашої школи шляхом розв’язання 

проблеми неспроможності загальнооосвітньої школи створити максимально 

оптимальні умови своїм вихованцям для самореалізації. У навчальному закладі 

тривалий час працювали профільні філологічні та математичні класи, у цих 

напрямах здійснювалась і допрофільна підготовка в класах з поглибленим 

вивчення окремих предметів (8-9 клас). З одного боку, це створювало певні умови 

для успішної самореалізації частини учнів, з іншого, обмежувало можливості тих 

дітей, які ще не визначилися остаточно або ж не виявили особливих нахилів до 

предметів філологічного чи математичного циклу, проте свій навчальний заклад 

змінювати на спеціалізований теж не забажали.   

Навчальна та психологічна підготовка учнів до профільного навчання та 

отримання майбутньої професії – процес безперервний. Однак досвід роботи зі 

старшокласниками свідчить, що у більшості учнів протягом останніх років 

навчання відбувається зміна пріоритетів щодо вибору майбутньої професії – з 

різних причин. Мультипрофільне навчання, суть якого полягає у тому, що кожен 

учень працює за індивідуальним навчальним планом (у межах гранично 

допустимого навантаження) та індивідуальним розкладом (Таблиці І – ІІ), маючи 

змогу вибрати два предмети для профільного вивчення і , більш того, змінити 

профіль, якщо для цього виникнуть підстави, забезпечує учням широкий простір 

для задоволення їхніх запитів, а педагогічному колективу – можливість сприяти 

траекторії особистісного розвитку старшокласника в потрібному напрямі. 

Організація навчального процесу здійснюється через динамічні змішані групи 

учнів паралелі. На профільне вивчення, як правило, виноситься 6-8 предметів. 

Переваги такої моделі здійснення профільної освіти саме в загальноосвітній школі 

засвідчують спостереження за міграцією учнів у межах змішаних груп (за 

умовами експерименту учні мають змогу змінити рівень вивчення предмета або ж 

сам профільний предмет протягом 10-го класу тричі). Так протягом навчального 
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року від 10% до 20% учнів здійснюють такі «переміщення» (декотрі 10-класники 

– по кілька разів), мотивуючи зміни у виборі переважно такими причинами, як 

зміна планів щодо вступу, складність програми тощо: 

Клас  «вікно 

переходу» 

Змінили 

модель  

Змінили рівень 

предмета  

Змінили проф. 

предмет 

Предмет 

неспоріднений  

10  01. 10. 2014   6 -14% -  6 -14% 2- 5% 

10 23. 05. 2014 8 – 19% 3 – 36% 5- 64% 4 – 50% 

Отож, наведена статистика промовисто свідчить, що мультипрофіль – 

досить зручна модель здійснення профільної освіти учнів, ще раз підкреслимо,  

загальноосвітньої школи, бо переважна більшість старшокласників, які вже 

визначились із майбутнім вступом до вищих навчальних закладів, обирають для 

здобуття повної середньої освіти спеціалізовані навчальні заклади, гімназії та 

ліцеї, де основну увагу зосереджено на вивченні конкретних предметів.   

Якщо взяти до уваги аналіз працевлаштування випускників «першого 

мультпрофілю», то вони такі:  

Профільні предмети, які вивчались учнем у школі, 

з профільними у вищому навчальному закладі  

Зівпали  Зівпали 

частково  

Не 

зівпали  

У 26% 

учнів  

У 63% учнів  В 11% 

учнів  

Вважаємо за необхідне наголосити, що модель профільного навчання, яка 

сьогодні поширена в більшості загальноосвітніх шкіл, коли на паралелі один або в 

кращому випадку два профільні класи, навряд чи в змозі більш ефективно 

реалізувати запити учнів щодо підготовки до майбутнього вибору професії. Крім 

цього, мультипрофільність має ще й інші переваги, серед яких особливо хочеться 

відзначити: 

- Удосконалення психологічного супроводу профільної освіти. 

Мультипрофільність дає змогу удосконалити цей напрям діяльності 

навчального закладу, сприяє більш успішному розв’язанню проблеми вибору 

майбутньої професії. По-перше, учні отримують профільну підготовку з 

кількох предметів, по-друге, мають змогу змінювати профілі, отож, по суті 

випробовувати свої можливості, порівнювати свої запити з можливостями 

тощо. Також постійний психологічний супровід експерименту допомагає 

більш раціонально, більш конструктивно здійснювати свій вибір. 

- Самостійний усвідомлений вибір профільних предметів є одним з головних 

мотиваційних чинників вступу учнів до старшої школи. 

- Завдяки можливості самостійно здійснювати вибір істотно зростає рівень 

відповідальності учнів у ставленні до навчання, зокрема, вони більш 

серйозно здійснюють самооцінку своєї діяльності та діяльності педагогів. 

- Зростає професійний рівень педагогів, які беруть участь у здійсненні 

мультипрофільного навчання; змінюється статус класного керівника тощо.  
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- Мультипрофільність не вимагає додаткового фінансування, але й не залишає 

вчителів школи без навантаження, як це могло б статися за умови 

впровадження моделі профільної освіти, яка була викладена у відправленій 

на допрацювання Концепції профільного навчання в старшій школі 2013 

року.  

Безперечно, є і певні труднощі, які доводиться долати навчальним 

закладам, що віддають перевагу мультипрофільності. Зокрема, це: 

1. Набір у 10-ий клас (в ідеалі – три класи). 

2. Кадрове забезпечення психологічної служби в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

3. Матеріально-технічна база іноді не дозволяє у повному обсязі реалізовувати 

потенціал цієї форми профільної освіти. 

4. Труднощі при складанні навчального плану, адже важко передбачити 

сталість передбаченого контингенту учнів та їхніх запитів. 

5. Істотно зростає навантаження на класного керівника (обсяг документації, 

контроль за індивідуальними розкладами тощо). 

6. Труднощі при складанні розкладу, оскільки треба враховувати, що учні 

водночас входять до складу кількох профільних груп. Крім цього, іноді 

зміна профілю одним учнем призводить до необхідності змінювати весь 

розклад мультипрофільної паралелі. 

7. Наявність достатньої кількості педагогічних кадрів: у групах різного рівня 

освіти працюють різні вчителі, що зумовлено специфікою розкладу 

мультипрофільних паралелей.  

Запровадженню мультипрофільності в старшій школі передує серйозна 

пілготовча робота, яка включає в себе роз’яснювальну роботу серед учнів і 

батьків, вивчення запитів школярів, широкий спектр заходів профорієнтаційного 

характеру і, найголовніше, діагностику професійних нахилів майбутніх 

десятикласників. Тому особливої ваги набуває питання про шляхи здійснення 

допрофільної підготовки.  

Як відомо, допрофільна підготовка – система педагогічної, психолого-

педагогічної, інформаційної та організаційної діяльності, яка допомагає 

визначенню учнів старших класів основної школи в обранні  профільних напрямів 

майбутнього навчання та широкої сфери наступної професійної діяльності.   

Проблемі допрофільної підготовки приділяє увагу чимало науковців, беручи 

до уваги, перш за все, вікові особливості.   

Так, наприклад, Т. Кудрявцев здійснює спробу цілісної психологічної 

концепції професіоналізації, справедливо вважаючи, що процес професійного 

визначення, який, на думку ученого, складається іх чотирьох основних стадій, – 
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довготривалий, багаторівневий, динамічний. [8, 133]. 

Поширена на сьогодні модель допрофільної підготовки в загальноосвітніх 

школах в основному відповідає поглядам Є.Зеєра, який виділяє сім етапів 

професійного становлення. Для дітей шкільного віку це: 1) стадія аморфної 

оптації (від 0 до 12 років), на якій відбувається зародження професійно 

зорієнтованих інтересів і нахилів у дітей під впливом родини, інститутів 

дошкільної та шкільної освіти завдяки сюжетно-рольовій грі та навчальній 

діяльності; 2) стадія оптації (12-16 років), на якій відбувається формування 

професійних намірів, що завершується свідомим, бажаним або вимушеним 

вибором професії, під впливом навчально-професійної діяльності [5, 274] 

Цілу низку важливих змін у розвитку особистості учня відзначає  

С. Максименко, наголошуючи на тому, що саме в цьому віці у дітей формується 

самосвідомість, тобто учні цієї вікової категорії починають повєязувати свою 

навчальну діяльність із майбутнім. Є. Мілерян відзначає, що у підлітків 

«спостерігається велика в порівнянні з молодшими школярами планомірність, 

вдумливість, кмітливість, наполегливість у досягненні своїх цілей. Поряд з цим у 

них значно зменшується, а іноді і повністю зникає хаотичність пробно-пошукових 

дій» [11, 74].  

Проте про остаточне професійне самовизначення у такому віці, звичайно, 

ще говорити не можна.  

Отож, беручи до уваги викладене вище, ще раз наголосимо на тому, що 

починати потрібно якомога раніше. Пропедевтичний рівень здійснення 

допрофільної підготовки завершується, як правило, до кінця 7-го класу, і на цьому 

етапі кожний загальношкільний навчальний заклад уже має точно знати, яку 

форму здійснення допрофільної підготовки запропонує майбутнім 8-класникам. 

На сьогодні є широке поле освітньої діяльності, яке дозволяє зробити вибір між 

Типовими навчальними планами для класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів, упровадженням курсів за вибором та факультативів або ж поєднати ці 

форми. Оскільки наш навчальний заклад має певний досвід роботи в усіх трьох 

напрямах, дозволимо собі прокоментувати переваги і недоліки кожного з них. 

Запровадження класів з поглибленим вивченням окремих предметів, безперечно, 

здатне забезпечити якісну допрофільну підготовку. Перевагами цієї форми 

допрофілю є, перш за все, достатня кількість годин на вивчення того чи іншого 

предмета. Проте далеко не для всіх учнів вона є прийнятною. Якщо на паралелі 

три класи, то класів з поглибленим вивченням доцільно відкривати лише два, аби 

залишився «універсальний» клас для тих дітей, які не відчувають потягу до 

визначених для поглибленого вивчення предметів. Отож, запити дітей так чи 

інакше не можуть бути реалізовані повністю. Крім цього, школи, де друга 

іноземна мова почала вивчатися ще до впровадження нового Держстандарт 
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базової і повної середньої освіти, неминуче зіткнуться з істотною перепоною: 

відповідні Типові навчальні плани для класів з поглиблених вивченням окремих 

предметів не передбачають вивчення двох іноземних мов, і пошук шляхів для 

того, щоб розв’язати цю проблему, неминуче призведе до перевищення гранично 

допустимого навантаження учнів у класах, які, наприклад, поглиблено вивчають 

математику. Коротше кажучи, допрофільність на основі поглибленого вивчення 

предметів найдоречніша в умовах, коли профільна освіта в навчальному закладі 

також здійснюється саме з цих предметів. Як уже було сказано вище, наша школа 

мала класи з поглибленим вивченням математики та української мови. 

Здійснюючи аналіз вибору учнів 10-их класів в умовах мультипрофільності, ми 

побачили, що далеко не всі діти обирають для профільного вивчення ті предмети, 

які вивчали поглиблено у 8-9 класі. 

Курси за вибором та факультативи є, на нашу думку, більш зручною 

формою для загальноосвітньої школи, хоча б тому, що дають змогу розширити 

рамки здійснення допрофільної підготовки і задовольнити запити більшої 

кількості дітей. Простіше кажучи, їх просто може бути більше, ніж предметів для 

поглибленого вивчення. Особливо це стосується факультативів, беручи до уваги 

їхню «не обов’язковість». Якщо варіативна складова у 8-9 класі (за умови 

вивчення двох іноземних мов) складає відповідно 3,5 і 1,5 годин, то сумарно на 

паралелі, скажімо, навіть з 2-ох класів це становитиме відповідно 7 годин і 3 

години. За умови вивчення однієї іноземної мови ця кількість годин буде ще 

більшою. Розширити простір допрофільної підготовки можна ще більше, якщо 

застосувати і для факультативних занять модель змішаних динамічних груп. 

Суттєва перевага цієї форми полягає в тому, що протягом навчального року учні 

можуть переходити з однієї факультативної групи в іншу, змінюючи предмет; 

вивчати кілька факультативних курсів, таким чином остаточно визначаючись зі 

своїми запитами на майбутнє. Досвід роботи з мультипрофільності засвідчує, що 

найбільшим попитом серед старшокласників загальноосвітньої школи 

користуються такі предмети, як українська мова, математика, англійська мова, 

історія України, тобто саме ті, які, ймовірно, їм знадобляться як майбутнім 

абітурієнтам. Обираючи за форму допрофільної підготовки поглиблене вивчення 

окремих предметів, ми можемо на паралелі з двох 8-их класів запропонувати 

учням хіба що лише два напрями (наприклад, математичний – в одному класі та 

філологічний чи природничий – в іншому). Натомість ми пропонуємо три 

факультативні курси. Наприклад, «Практикум з правопису української мови» (або 

ж як варіанти: «Культура мови та стилістика української мови, 8-9 кл.»,  

«Синтаксис сучасної української мови. Просте   речення», «Культура мовлення», 

«Цікава орфографія», «Комунікативно-функціональний синтаксис української 

мови»), факультатив з вивчення англійської мови «Пізнаймо Україну», який 
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завдяки елементам культурознавства дозволяє розширювати загальне видноколо 

учнів та факультативний курс з математики «Задачі економічного змісту» 

(«Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів», 

«Орігаметрія», «Логічні стежинки математики», «Логіка», «Історія 

математики» тощо).  

Слід зазначити, що перелік факультативних курсів, які можуть вивчатися у 

8-9 класах досить великий і дозволяє зробити найбільш оптимальний вибір з 

урахуванням потреб учнів і можливостей навчального закладу (матеріально-

технічна база, кадровий склад тощо). Рекомендуємо обирати саме ті, які 

розраховані на два роки, тобто на весь період здійснення допрофільної 

підготовки. Отож, варіативна частина навчального плану у 8-ому і 9-ому класі 

може бути таким, як у Таблицях ІІІ, ІV.* Наголосимо лише, що найзручніше не 

«прив’язувати» факультативний курс до якогось конкретного класу паралелі, а 

реалізовувати його в змішаних динамічних групах, даючи право учням 

спробувати себе в різних напрямах «допрофілю».  

Для психологічної підготовки дітей до навчання змішаних групах, зокрема, 

рекомендуємо у 5-7 класах за рахунок варіативної складової запроваджувати, 

окрім факультативів і курсів за вибором, що сприяють професійному 

самовизначенню школярів, факультативи, які формують культуру 

міжоособистісних стосунків, навички роботи в команді тощо. Наприклад:  

З.Г. Вітульська, В.І. Денисенко «Швидка самодопомога» факультативний курс 

для учнів 5-х класів; І.Є. Хронюк «Психологія спілкування» спецкурс для учнів 5-

7 класів; А.В. Суворова «Аранжування особистості» програма факультативного 

курсу з психології для учнів 6-7 класів (Збірник програм з викладання 

факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в 

роботі працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів: 

навчально-методичний посібник. / за наук. ред. В.Г. Панка.) 

Підсумовуючи викладене вище, підкреслимо, що сьогодні кожний 

навчальний заклад шукає шлях для здійснення профільної підготовки, бо до цього 

змушує саме життя. Запропонований у статті досвід конкретного навчального 

закладу – це лише один із численних варіантів результату такого пошуку.  

 *Примітка: надані зразки навчальних планів складені на основі Типових навчальних 

планів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 23.02.2004  

№132) зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 з 

урахуванням годин варіативної складової, що фінансуються з місцевого бюджету. 

Нові навчальні плани, що відповідають чинному Держстандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, цілком дозволяють дотримуватись окресленої моделі. 
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Таблиця І а  

Експериментальний робочий навчальний план 11-их класів (мультипрофільне навчання)  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

11 А, Б кл. 

Рівень стандарту Академічний 

рівень 

Профільний 

рівень 

Всього  

Українська мова - 2 4 6 

Українська література - 2+2 - 4 

Іноземна мова(англ\франц.) - 3 5 8 

Світова література - 2+2 - 4 

Історія України - 1,5 4 5,5 

Всесвітня історія - 1+1 - 2 

Економіка  1+1 - - 2 

Людина і світ 0,5+0,5 - - 1 

Художня культура 0,5+0,5 - - 1 

Алгебра  - 3 5 8 

Геометрія  - 2+2 - 4 

Астрономія  0,5+0,5 - - 1 

Біологія  - 1, 5 5 6, 5 

Фізика  2+2 - - 4 

Хімія  1+1 - - 2 

Екологія  0,5+0,5 - - 1 

Технології  1+1 - - 2 

Інформатика  1+1 - - 2 

Фізична культура 2+2 - - 4 

Захист Вітчизни - 1,5+1,5 - 3 

Разом (без фізичної культури) 16 28 23 67 

Додаткові години на індивідуальні заняття та факультативи  –  5 

Київський вальс (ф.)  1 

Фізика (інд.)  0, 5 

Хімія (інд.)  0, 5 

Геометричні перетворення   1 

Побудова зображень 

геометричних фігур 

 1 

Всесвітня історія   1 

Всього  76 

Таблиця І б  

Експериментальний робочий навчальний план 10-их класів (мультипрофільне навчання)  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

10 А, Б кл. 

Рівень стандарту Академічний 

рівень 

Профільний 

рівень 

Всього  

Українська мова - 2 4 6 

Українська література - 2 4 6 

Іноземна мова(англ\франц.) - 3 5 8 

Світова література - 2+2 - 4 

Історія України - 1, 5 4 5,5 

Всесвітня історія - 1+1 - 2 

Правознавство  - 1+1 - 2 

Художня культура 0, 5+0, 5 - - 1 

Алгебра  - 2 5 7 

Геометрія  - 2 4 6 

Біологія   -  1,5 + 1,5 -  3 

Географія  - 1, 5+1, 5 - 3 

Фізика  2+2 - - 4 

Хімія  1+1 - - 2 

Технології  1+1 - - 2 

Інформатика  1+1 - - 2 

Фізична культура 2+2 - - 4 

Захист Вітчизни  1, 5+1, 5 - 3 
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Разом (без фізичної культури) 11 29,5 26 66, 5 

                   Додатковий час на  групові заняття                                                          5, 5                             

Правознавство  1 

Географія  0, 5 

Біологія   1 

Фізика  1 

Інформатика  1 

Хімія   1 

Всього фінансується  76 

 

Таблиця ІІ  Розклад учня 11-го класу Висоцького Ігоря  
Понеділок  Вівторок  Середа  Четвер  П’ятниця  

1.  

2. 

3. Біологія 

4. Економіка 

5. Алгебра  

6. Фізкультура  

7. Інформатика 

8. Технології 

 

1. Алгебра 

2. Алгебра  

3. Біологія 

4.  Світова література 

5. Історія України 

6. Фізика 

7. Всесвітня історія 

8. Захист Вітчизни 

16.15. Індивідуальні 

заняття з геометрії 

1. Українська мова 

2. Українська мова 

3. Англійська мова 

4.Історія України 

5. Геометрія 

6. Геометрія  

7. Хімія  

16.15. Індивідуальні 

заняття з геометрії 

1. Алгебра 

2. Алгебра 

3. Фізкультура 

4. Фізика 

5. Українська 

література 

6. Англійська мова 

7. Англійська мова 

16. 00.Факультатив 

«Київський вальс» 

1. Світова 

література 

2.Людина і світ 

3. Українська мова 

4. Українська мова 

5. Екологія  

6.Астрономія 

7. Українська 

література 

Таблиця ІІІ 

 Варіативна складова Робочого навчального плану для 8 – 9 класів  

з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов 

Таблиця ІV 

 Варіативна складова Робочого навчального плану для 7-8  класів  

з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов 

 *Примітка: застосовуючи форму змішаних динамічних груп (ЗДГ), беремо сумарну кількість 

факультативних годин, тобто, наприклад на паралелі 8-их класів на факультатив з української 

мови для ЗДГ відведено 2 год., на  ф-в для  ЗДГ з математики – 2 год., з англійської мови –  

1 год. 

Навчальні предмети 8-А,Б 9-А,Б 

Варіативна складова  3,5* 2, 5*  

Факультативи    

Практикум з правопису української мови 1 1 

Задачі економічного змісту 1 1 

Пізнаймо Україну (англ. мова) 0,5 0,5 

Основи споживчих знань  1  

   

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня  

33 33 

Всього фінансується (без урахування поділу 

класів на групи) 

34 35 

Навчальні предмети 7-А, Б   8- А, Б 

Варіативна складова  2 3,5 

Факультативи   2* 3,5* 

Психологія  спілкування  1  

« Пізнаймо Україну»                                       

(факультативний курс з англійської  мови) 
- 0,5 

Практикум з правопису української мови  - 1 

Українознавство  0,5 1 

Основи споживчих знань 0,5 - 

Задачі економічного змісту - 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня  

31 33 

Всього фінансується (без урахування 

поділу класів на групи) 

33 34 
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Мішина А.С., директор 

 середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва 

Наш навчальний заклад обрав свій шлях до профілізації навчального 

процесу, а саме завдяки створеній матеріально-технічній базі та кадровому 

забезпеченню, з огляду на вимоги часу та потреби випускників у СЗШ № 184 

впроваджується експериментальне педагогічне дослідження «Упровадження 

мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі». Головна мета 

якого – створення в школі таких умов, за яких виникають і посилюються мотиви 

вчителів й учнів до самореалізації, самовизначення і самоактуалізації та високий 

рівень єднання педагогічного колективу 

Мультипрофільне навчання ґрунтується на принципах: 

 Диференціації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки інтересів, 

здібностей, нахилів); 

 Доступності (освітніх програм, 

технологій, навчально-методичного 

забезпечення); 

 Гнучкості (змісту, форми 

навчання, забезпечення можливості 

зміни профілю) 

 Діагностико-прогностична 

реалізованість (відповідність знань, 

умінь, навичок програмовим вимогам 

з предметів, результати ЗНО) 

З досвіду роботи вчителів першого випуску учнів мультипрофільного 

навчання: 

1. Висока мотивація до навчання.  

2. Врахування невеликої кількість учнів у динамічній групі. 

3. Зниження психологічного напруження.  

4. Учитель допомагає в пізнанні здібностей, нахилів, інтересів, реалізації своїх 

можливостей. 

5. Покращення показників особистісного розвитку.  

6. Зміни в динаміці розумового та інтелектуального розвитку.  

7. Учитель «росте» разом з учнями: підвищується рівень професійної 

майстерності, створюються умови навчання для учнів саме за своїм профілем. 

8. Узагальнення та корекція знань проводиться індивідуально що уроку. 

9. Як наслідок, успішне складання ЗНО. 
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Непередбачені результати: 

- Обмежена кількість профільних предметів рамками гранично допустимого 

навантаження при складанні навчальних планів. 

- Запровадження ведення трьох журналів на паралелі. 

- Зміна профілю навіть одним учнем може призвести до того, що доведеться 

ламати весь розклад мультипрофільної паралелі. 

- Неузгодженість навчальних програм допрофільного навчання із профільним 

навчанням. 

- Більшість профільних предметів в розкладі на нульових та восьмих уроках. 

- Недостатня кількість розроблених дидактичних матеріалів з профільних 

предметів. 

За результатами проведеної роботи вчителем математики Тарасенко О.М.  

підготовлені матеріали до друку у фаховій періодиці: 

o Математика в школі.-2010.-№1/2.С.18-26 «Дидактичні матеріали 

для 11 класу з поглибленим 

вивченням математики (ІІ 

півріччя) 

o Математика в 

школі: Науково-методичний 

журнал/Міністерство освіти і 

науки України,АПН України. 

- Київ: Пед.преса,2009.-№7/8. 

С.27. «Тематичне планування 

вивчення курсу алгебри і 

початків аналізу: 11 клас із 

поглибленим вивченням математики. І півріччя (80год) 

o Математика в школі: Науково-методичний журнал/Міністерство 

освіти і науки України, АПН України. - Київ: Пед.преса, 2009.-№6-С.30-36 

Перед колективом школи постають запитання: як поліпшити якість знань; а 

також від чого залежить результативність роботи учнів? 

Відповіді на ці запитання дає ЗНО. Керівництво школи, педагоги 

усвідомлюють, що визнання особистісних результатів ЗНО абітурієнта – це 

наслідок організації роботи навчального закладу. Досвід роботи показує, що 

мультипрофільне навчання сприяє розкриттю потенційних здібностей і 

можливостей дитини. Крім навчальних досягнень учнів, мультипрофільне 

навчання має на меті розвиток соціальної і творчої активності учнів та педагогів, 

потяг до самовдосконалення. 
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Сергієнко Н.О., заступник директора  

навчально-виховного комплексу № 167 м. Києва  

з поглибленим вивченням німецької мови 

Як часто ми говоримо про те, що сучасна школа повинна формувати 

всебічно розвинену особистість, соціально адаптовану, готову до тих викликів, які 

ставить перед нею сьогодення. Разом з тим, зустрічаємось з недосконалістю 

структури навчального процесу, який часто-густо не може стати  плацдармом для 

реалізації прогресивних педагогічних ідей, освітніх інновацій, новітніх 

технологій. А, головне, гальмує виконання одного з основних завдань сучасної 

освіти, зазначеної у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року – «створення умов для диференціації навчання, посилення професійної 

орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних 

потреб, інтересів і здібностей».  

НВК № 167 м. Києва з поглибленим вивченням німецької мови постала саме 

перед такою проблемою. Забезпечуючи своїм учням високий рівень оволодіння 

іноземними мовами за рахунок більшої кількості годин у порівняні з іншими 

предметами, навчальний заклад не міг задовольнити потреби всіх вихованців у 

поглибленому вивченні цілого ряду предметів, необхідних для майбутнього 

професійного вибору. Пошук такої моделі навчання, яка створювала максимально 

сприятливі умови для індивідуального розвитку кожного учня, якісної підготовки 

старшокласника до вступу та навчання у ВНЗ, зведення до мінімуму помилковості 

професійного самовизначення дитини, зниження психологічного напруження 

школярів та оптимізації навчального навантаження шляхом обрання кожним 

учнем певних навчальних предметів профільного рівня, привів колектив НВК до 

участі у регіональному експерименті «Упровадження мультипрофільного 

навчання в середній загальноосвітній школі», що стало не тільки своєчасним, а й 

вкрай необхідним для навчального закладу.   

Розпочали ми з того, що за результатами анкетування, проведеного серед 

батьків та учнів наприкінці 9 класу, були сформовані профільні динамічні групи з 

учнів 10-х класів для поглибленого вивчення таких предметів: алгебра (27 учнів), 

правознавство (13 учнів), історія України (26 учнів). 

З метою вивчення динаміки навчальних досягнень учнів у профільних 

групах та прийняття відповідних управлінських рішень, у навчальному закладі 

систематично проводяться моніторингові дослідження з профільних предметів: на 

початку навчального року та по закінченні кожного з семестрів.  

Аналіз динаміки змін навчальних досягнень здійснюється шляхом 

порівняння успішності та якості знань учнів профільних груп з аналогічними 
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даними учнів, які засвоюють програму за рівнем стандарту\академічний. Слід 

зазначити, що потенціал учнів у сформованих мультипрофільних групах первісно 

був не однаковим. Це, значною мірою, вплинуло на подальші результати навчання 

та обумовило дані моніторингових досліджень. Але, не зважаючи на коливання 

навчальних досягнень всередині профільних груп протягом навчального року, 

успішність учнів з предметів профільного рівня і після І семестру, і на кінець 

навчального року складала 100 % з історії України та правознавства й 96% – з 

алгебри.  

Результати моніторингових досліджень дали можливість зрозуміти та 

проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні причини, які вплинули як на підвищення 

рівня знань учнів у профільних динамічних групах, так і на їх зниження. 

Позитивним є той факт, що 92% учнів динамічної групи профільного вивчення 

історії України змогли утримати свій результат, не дивлячись на збільшення 

обсягу та складність програмового матеріалу, що вивчався. З предмету алгебра 

спостерігалося зниження рівня знань. Предметний аналіз цього факту показав, що 

це пов’язано з декількома факторами, серед яких: по-перше, складність 

програмного матеріалу («Тригонометрія») для учнів гуманітарної гімназії; по-

друге, знижена мотивація до навчання у 10 класі з предметів, річні оцінки з яких 

не потрапляють до атестату про повну загальну середню освіту; по-третє, 

існуючий розрив між навчальною програмою для учнів спеціалізованих 

математичних шкіл та загальноосвітніх шкіл, учні яких обирають профіль з 

алгебри тільки в 10 класі. 

Наслідком роботи в 

мультипрофільних класах стало 

визначення найбільш продуктивних 

методик викладання конкретних тем 

вчителями навчального закладу. 

Працюючи у динамічній групі учнів 

10 класів, що вивчають алгебру за 

профільним рівнем, Сударенко Олена 

Миколаївна надавала у динамічній 

групі учнів 10 класів, що вивчають 

алгебру за профільним рівнем перевагу активним методам навчання. Учитель 

стимулювала самостійну діяльність учнів за допомогою створення індивідуальних 

завдань, залучення учнів до роботи в творчих групах на уроках.  

Учитель Сергієнко Наталія Олександрівна, працюючи в динамічній групі 

учнів 10 класів, що вивчають за профільним рівнем предмет історію України 

ще раз переконалася у тому, що надзвичайно якісним є пошуковий метод 

викладання предмету, при якому учні беруть участь у пошуку шляхів 
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вирішення поставленого завдання, аналізуючи, порівнюючи та узагальнюючи  

опрацьований матеріал; доцільним виявився і проблемний метод навчання, при 

якому поставлена перед учнями проблема мотивує їх до самостійної роботи з 

додатковими джерелами; також застосовувався дослідницький метод, при 

якому створювалися умови для  підвищення пізнавальної активності  учнів, що 

знаходили відображення у створенні презентацій, авторських тестів, творчих 

проектів. 

Жаріков Віктор Володимирович, вчитель правознавства, приділяв увагу 

практичному застосуванню набутих знань. Такі форми роботи як круглі столи, 

ділові ігри, серед яких «Судове засідання», «Адвокатські справи», правові 

турніри не тільки сприяли формуванню позитивної мотивації до вивчення 

профільного предмету, а й дозволили учням ще більше поглибити знання з 

правознавства.       

На другому етапі впровадження мультипрофільного навчання 

продовжувалася робота щодо вивчення усвідомленого вибору професії, що 

зумовило обрання (чи зміну) того чи іншого профілю. Учні 10 класів, що вибрали 

профіль навчання, уточнюють відповідність своїх професійно важливих і інших 

якостей, стану здоров’я вимогам професійної діяльності, що обирається. 

З метою підвищення у старшокласників рівня усвідомлення своєї готовності 

до різноманітних видів професійної праці проводяться дослідження емоційної 

сфери (методика «Самооцінка емоційних станів»); рівень комунікативних і 

організаторських схильностей; дослідження рівня загальних здібностей за тестом 

структури інтелекту Р.Амтхауера, Методика «Самооцінка індивідуальних 

особливостей» – СІО. 

Проводяться заняття, ігри з метою допомогти старшокласникам, що 

визначаються у виборі професійного навчання, більш усвідомлено підійти до 

свого майбутнього, усвідомити взаємозв’язок різних життєвих етапів і подій.  

Доцільною, такою, що викликала інтерес в учнів, виявилася наступна 

тематика занять: «Я в професійному просторі»; «Я можу, я хочу, я буду»; «Мій 

особистий аудит». Застосовувалися такі вправи: «Самореклама»; «Я вмію бути 

успішним». У процесі роботи були розроблені та підготовлені наступні пам'ятки: 

«Як складати резюме»; «Як подолати хвилювання». 

Не останню роль у правильному виборі професії відіграє рівень 

комунікативних і організаторських схильностей. Тому важливо виявити 

потенційні можливості особистості в розвитку її комунікативних і 

організаторських здібностей. Інформацію про це ми отримали завдяки методиці 

«Оцінка комунікативних і організаторських здібностей особистості» КОС-1, 

(автори В.В.Синявський та В.А.Федоришин). За результатами такого дослідження 

високий рівень мають 5% учнів, середній – 82% учнів, низький – 13% учнів. 
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Виявили високий рівень організаторських здібностей 12% учнів, середній – 70% 

учнів, низький – 18% учнів. 

Підтвердження правильності вибору профілю учнями дають результати 

дослідження рівня загальних здібностей за тестом структури інтелекту 

Р.Амтхауера. Вивчались такі компоненти інтелекту як вербально-логічний, 

математичний, просторовий. Для того, щоб допомогти учням краще розібратися у 

своїх нахилах, особливостях, можливостях була використана методика 

«Самооцінка індивідуальних особливостей» – СІО.  

Досвід роботи нашого навчального закладу по впровадженню експерименту 

виявив й непередбачені результати. А саме: анкетування учнів 9 класів виявило 

бажання старшокласників вивчати серед інших профільних предметів у 10 класі і 

предмет хімію. Оскільки група бажаючих була менше дванадцяти учнів, то в 

робочому навчальному плані, який був затверджений у червні 2012 року, на цей 

предмет були виділені додаткові години за рахунок варіативної складової (курс за 

вибором). Але за результатами вступної кампанії, семеро учнів з тих, що виявили 

бажання навчатися у динамічній групі з профільним вивченням хімії, продовжили 

навчання в інших навчальних закладах. У зв’язку з цим, відкриття цієї динамічної 

групи стало неможливим, внаслідок чого години, які були заплановані на 

вивчення хімії, залишилися нереалізованими. Виходячи з цього, на нашу думку, є 

доцільним не конкретизувати варіативну складову під час складання робочого 

навчального плану або передбачити можливість її зміни  на початок навчального 

року, що дасть можливість у повному обсязі використати години робочого плану 

для задоволення навчальних потреб учнів. 

Два роки роботи в рамках педагогічного експерименту щодо упровадження 

мультипрофільного навчання в старшій школі НВК № 167, без сумніву, доводять 

доцільність та ефективність такої форми організації навчального процесу. Це 

підтверджують і результати: 

1. Високий відсоток успішності учнів експериментальних груп.  

2. Збереження контингенту учнів старших класів завдяки створенню 

динамічних профільних груп, які відповідають освітнім запитам учнів. 

3. Зниження помилковості професійного визначення учнів. 

4. Створення умов щодо набуття учнями практичного досвіду обґрунтованого 

життєвого вибору. 

5. Безболісна адаптація школярів до нових умов навчання завдяки збереженню 

класного колективу попередніх років. 

6. Висока мотивація до успішного навчання, заснована на самостійному,  

усвідомленому виборі профільних предметів. 

7. Доведення того, що мультипрофільне навчання є підґрунтям для 

впровадження профільного навчання. 
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Гондюл І.Л., директор 

 середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва 

Змінюйтеся раніше,  

ніж вас змусять це зробити! 

Джек Уелч 

Сучасний ефективний навчальний заклад повинен поряд із забезпеченням 

високої якості освіти займатися постійними пошуками нового, що саме по собі є 

неформатним і нетехнологічним, погано піддається керівному адмініструванню і 

не вписується в освітні еталонні канони. 

 Введення нових держстандартів націлює керівників на те, що школа 

насамперед повинна реалізовувати цілі розвитку особистості дитини, тобто 

служити її власним інтересам. 

У багатьох учнів не сформована потреба в своєму подальшому розвитку і 

отриманні освіти після закінчення школи, немає стійкої мотивації на здійснення 

зусиль для отримання якісної професійної освіти. 

Зважаючи на сказане вище, адміністрації та педагогічному колективу  

СЗШ № 158 м. Києва стало зрозуміло, що вже нині вчителі мають усвідомлювати 

свою майбутню місію: підготувати учнів до професійної діяльності, про яку ще 

нічого не відомо, навчити їх користуватися інструментами діяльності, які ще не 

винайшли, сформувати нові навички, що стануть для них запорукою творчості та 

інновацій.  

Для вирішення вищезазначених завдань адміністрація та педагогічний 

колектив СЗШ № 158 м. Києва обрали здійснення експериментальної та 

інноваційної діяльності в школі на тему: «Упровадження мультипрофільного 

навчання в середній загальноосвітній школі». (Наказ Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту № 533 від 17.06.2013 р.) 

В останні роки в суспільстві склалося нове розуміння головної мети освіти: 

формування особистості, готової до саморозвитку. Дітей потрібно вчити тому, що 

їм знадобиться, коли вони виростуть. На нашу думку, система мультипрофільного 

навчання дуже добре виконує цю місію. Це і стало причинного того, що ми 

вирішили приєднатися до цього експерименту. 

Однією з цілей навчального плану є розробка можливих варіантів освітніх 

маршрутів учнів з урахуванням вимог часу, їх освітніх запитів та пізнавальних 

можливостей, конкретних умов освітнього процесу в навчальному закладі.  

Освітні запити учнів щодо вибору профільних предметів визначаються 

шляхом анкетування, індивідуальних бесід, консультацій з батьками, вчителями, 

психологічною службою школи. Учні самостійно обирають пріоритетні та 

непріоритетні предмети, самі беруть активну участь у плануванні своєї навчальної 
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діяльності та навчального навантаження. Школярі в такий спосіб стають 

«співавторами» з педколективом школи, а не пасивною стороною навчального 

процесу. 

На засіданнях шкільних методичних об’єднань велась робота щодо 

визначення орієнтовної моделі проведення уроків в динамічних групах. Для 

визначення продуктивності експериментальної діяльності та з метою обміну 

досвідом застосування ефективних методик проведення уроків було створено 

майстерню інновацій учителів, які працюють в експериментальних класах у 

рамках Внутрішнього Інституту Педагога «158 сходинок». 

Прогнозування розвитку особистості учня здійснювалося шляхом 

індивідуальних бесід зі школярами й батьками, також використовувалося 

соціально-психологічне опитування та анкетування. Введення індивідуальних 

навчальних планів призвело до появи ряду нових функцій класного керівника, не 

властивих класно-урочній системі. Класний керівник став консультантом, 

організатором, коучем, наставником, модератором, тьютором. Мета нових ролей 

класного керівника: супровід учнів 

відповідно до обраної індивідуальної 

освітньої траєкторії. Такі ж ролі виконував 

і психолог школи.       

Вхідний моніторинг готовності 

старшокласників до професійного 

самовизначення спирався на виявлення 

базових типів мислення учнів, що дасть їм 

можливість прогнозувати свою успішність 

в конкретних видах професійної діяльності. Результати моніторингу наступні: 

- Наочно-дієве мислення мають 28 % учнів. (Ці учні можуть бути успішні в 

робочих спеціальностях, тобто  без них неможливо реалізувати найблискучішу 

ідею. Цим мисленням володіють спортсмени, танцюристи) 

- Абстрактно-символічне   мислення – 8 %. (Фізики-теоретики, математики, 

економісти, програмісти, аналітики) 

- Словесно-логічне  мислення – 20 %. (Учений, викладач, перекладач, письменник, 

філолог, журналіст, керівники, політики і громадські діячі) 

- Наочно-образне мислення – 64 %. (Архітектори, конструктори, дизайнери, 

художники, поети, письменники, режисери) 

     Але у чистому вигляді типи мислення зустрічаються рідко. У більшості 

людей переважає один або два типи мислення. Для багатьох професій необхідне 

поєднання різних типів мислення. Таке мислення називають синтетичним. 24% 

учнів 10-их експериментальних класів однаково володіють двома типами 

мислення, 8% – трьома, 4% – чотирма. Напевно, тому протягом двох етапів 5 
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учнів скористалися можливістю в рамках мультипрофільного навчання змінити 

предметно-поточні групу. 

Незалежно від типа мислення всі учні володіють певним рівнем 

креативності. Це виняткова і нічим не замінна якість, що відрізняє талановитих і 

успішних людей в будь-якій сфері діяльності. Так, 4% учнів знаходяться на 

найвищому рівні креативності (восьмому) і 4 % – на третьому рівні. Решта 92 % 

учнів знаходяться на 4-7 рівнях. 

Педагогічний експеримент повністю забезпечений педагогічними 

кадрами та відповідною матеріально-технічною базою. 

Підготовлено ресурсне забезпечення розвитку мультипрофільної старшої 

школи. Досить високим є кадровий потенціал вчителів, що працюють у 10-их 

мультипрофільних класах. У школі створені належні умови для самопідготовки 

учнів мультипрофільних класів, у яких є вільний час в індивідуальному розкладі 

уроків, а саме: кабінети самопідготовки (кімната відпочинку, каб. № 36, читальна 

зала); забезпечено доступ до шкільної бібліотеки під час уроків; забезпечено 

користування шкільним Інтернетом - WI Fi. 

Порівняльний аналіз якості знань учнів контрольної (показники якості знань 

учнів 10 класу універсального профілю) та експериментальної групи (показники 

якості знань учнів 10-их класів, що вивчають предмети на профільному рівні):  
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Контрольна 41 % 21 % 13 % 35 % 59 % 24 % 

Експериментальна 73 % 59 % 59 % 46 % 69 % 47% 

Дані результати демонструють наступне: старшокласники, які навчаються 

за системою мультипрофільного навчання, мають якість знань вищу (в 

середньому – на 27%), ніж учні, що вивчали перераховані предмети на 

стандартному рівні. 

Система роботи СЗШ № 158 м. Києва з професійного самовизначення 

старшокласників складається з таких напрямків: 

- індивідуальні бесіди з учнями 9-11 класів з використанням    інформаційної 

системи «Конкурс»; 

- діагностика освітніх запитів учнів, батьків; 

- анкетування вчителів; 

- інформування учнів 9-11 класів про проведення Днів відкритих дверей у 

навчальних закладах ІІ – ІІІ – ІV рівнів акредитації; 

- проведення Дня дев‘ятикласника; 

- індивідуальна робота з учнями щодо корекції професійного вибору; 
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- анкетування учнів щодо обізнаності переваг та недоліків вибраної професії; 

- впровадження системи соціальних і професійних проб, освоєння позиції 

«соціальний продюсер»; 

- розробка та апробація критеріїв оцінки адаптаційного періоду учнів; 

- розробка практичних рекомендацій для учнів щодо вибору профілів навчання. 

За період з початку  експерименту було проведено два дослідження, 

результати яких  показали загальний  позитивний емоційний фон у учнівських 

колективах 10-их мультипрофільних класів. А саме: 78 % учнів відчувають 

комфорт протягом навчання в мультипрофільних класах. 42% - більше стали 

замислюватися над правильністю вибору майбутньої професії, 28 % подобається 

навчання тим, що їх рішення поважають, надавши право обирати профільні 

предмети. 39 % учнів вважають, що вони будуть краще вчитися, якщо на кожному 

уроці будуть виставлятися оцінки. 22% необхідна допомога у вигляді додаткових 

занять з навчальних предметів, 36% - необхідно отримати досвід самостійного 

подолання труднощів у навчанні, а 45% - ще до цього часу потрібна допомога у 

виборі майбутньої професії.  

Показниками ефективності є і друковані праці вчителів, які опубліковані 

у фахових журналах. Школа взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Школа 

ХХІ століття». 

Непередбачуваними результатами експериментальної діяльності 

стали:  

- Зросла активність учителів у підвищенні власної кваліфікації. 

- Більшість старшокласників навчаються в режимі розвитку та саморозвитку. 

- Зросла соціальна активність учнів 

- Стало можливим нетрадиційне поєднання профільних предметів (наприклад, 

біологія та українська мова, історія та англійська мова), що виключено при 

введенні жорсткого профілю навчання. 

Висновки по впровадженню експерименту за підсумками І-ІІ етапів:  

1. Зростає рівень навчальних досягнень учнів, спостерігається стабілізація 

раніше досягнутих результатів. 

2. Школа зберігає контингент учнів старших класів. 

3. Знижується помилковість професійного визначення учнів. 

4. Створено умови щодо набуття учнями практичного досвіду обґрунтованого 

життєвого вибору. 

5. Відмова від «селекції» учнів забезпечує додаткове стимулювання до 

навчальної діяльності. 

6. Адаптація школярів до нових умов навчання відбувається безболісно 

завдяки збереженню класного колективу попередніх років. 

7. Самостійний, усвідомлений вибір профільних предметів є одним з головних 
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мотиваційних чинників успішного навчання. 

8. Підвищилась зацікавленість батьків в організації навчально-виховної 

діяльності в школі щодо впровадження сучасних форм надання освітніх послуг 

їхнім дітям. 

9. Дана модель не постійна, вона може змінюватися в залежності від 

соціального замовлення родин учнів. 

10. Здійснюється оптимізація навантаження учнів за рахунок змісту освіти. 

11. Відбувається визнання цінності освіти учнями. 

Завдяки введенню системи мультипрофільного навчання в СЗШ № 158 м. Києва 

зберігається головна цінність вчителів та учнів: «Ми хочемо розвиватися! Ми 

хочемо робити сьогодні те, чого не вміли вчора!». 

 

Товстик О.Л.,  

вчитель математики СЗШ № 158 

 

Мета:  ознайомити учнів з методом 

математичної індукції, формувати вміння 

застосовувати метод на практиці. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Етап уроку: сприйняття й осмислення 

нового матеріалу. 

В деяких завданнях трапляється, що 

твердження, яке необхідно обчислити чи довести виконується для довільного 

натурального числа n. У таких випадках можна скористатися методом 

математичної індукції. Розглядають повну і неповну індукцію (у ШКМ 

розглядають лише неповну індукцію). 

Учням пропонуються вправи, в процесі розв’язування яких виникає потреба 

у виборі даного методу. Наприклад: 

Завдання 1. Обчислити     )1(...3221  nn , n є N 

Учні пропонують свої розв’язання завдання та записують їх на дошці. 

Учитель виконує аналіз розв’язків та колективно розглядає дане завдання.  

Розв’язання: 

Підставимо замість n відповідні значення 

Нехай  n =1: 
3

321
211


S ,  
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Нехай  n =2: 
3

432
42832212


S ,  

Нехай  n =3: 
3

543
2043424332213


S ,  

Нехай  n =4: 
3

654
4054544


S  і т.д. 

Запитання до учнів: який можна зробити висновок , співставляючи отримані 

результати? 

Очікувана відповідь: чисельник кожної суми містить добуток трьох 

послідовних натуральних чисел, починаючи з числа, що рівне n. 

Доповнення учителя: вірно, протиставляємо: чисельник суми S1 починається 

множником 1, S2 - 2, S3 – 3 і т.д. Виникає гіпотеза, що 
3

2)+1)(n+n(n
nS  . 

Запитання до учнів: як можна перевірити вірність даної гіпотези? 

Перевіримо гіпотезу використовуючи метод математичної індукції, який полягає 

в наступному (учителем формулюється алгоритм): 

1. Перевіряємо, чи виконується дане твердження при n=1 

2. Припускаємо, що задане твердження справедливе при n=k, k≥1 

3. Доводимо, (спираючись на припущення) справедливість нашого твердження 

і при n=k+1. 

4. Робимо висновок, що дане твердження справедливе для будь-якого 

натурального числа n. 

Застосуємо правило до нашого завдання: 

1) для n=1 рівність виконується; 

2) припустимо, що вона виконується і для n=k, тобто  

3

2)+1)(k+k(k
kS ; 

3) знайдемо Sk+1 = Sk+(k+1)(k+2)= 
3

)2)(1(  kkk
+(k+1)(k+2)=  

=
3

)2)(1(3)2)(1(  kkkkk
=

3

)3)(2)(1(  kkk
; 

4) отже, рівність виконується для всіх n є N , 

)1(...3221  nn
3

2)+1)(n+n(n
 . 

Завдання 2. Доведіть рівність S(n)=1+2+3+4+5+…+n=
2

)1( nn
, n є N 

1) при n=1: 1=
2

)11(1 
=1. Рівність має місце. 

2) припустимо, що вона має місце і при n=k тобто S(k)=1+2+3+4+5+…+k=
2

)1( kk
. 
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3) виходячи із цього припущення, доведемо, що воно істинне і для n=k+1 тобто, 

що S(k+1)=
2

)2)(1(  kk
. Запишемо S(k+1)=S(k)+(k+1). Враховуючи 

припущення, маємо S(k+1)=
2

)1( kk
+k+1=

2

)1(2)1(  kkk
=

2

)2)(1(  kk
. Робимо 

висновок, що формула вірна і при n= k+1. 

4) Тоді за припущенням математичної індукції вона справедлива і для будь-якого 

натурального n. S(n)=1+2+3+4+5+…+n
2

)1( nn
. 

 

Гетьман О.В.,  

вчитель-методист СЗШ № 158 м. Києва 

 

Мета: Систематизувати, узагальнити і 

проконтролювати ступінь засвоєння 

знань з тем розділу: «Клітинний 

рівень організації життя». 

Продовжити формування умінь і 

навичок застосовувати здобуті знання 

для узагальнення вивченого матеріалу, пов’язувати вивчений матеріал з 

попередніми темами, правильно формувати монологічні відповіді на поставлені 

запитання;вчитися робити короткі наукові повідомлення,порівнювати процеси 

та явища; виховувати свідоме і дбайливе ставлення до свого здоров’я. 

Тип уроку: Урок узагальнення  

Форма проведення: урок – громадський огляд знань        

Перевірка організовується з метою ознайомлення громадськості: учнівський 

колектив, батьків, класних керівників, учителів інших предметів, ради школи – з 

тим, чого досягли учні профільного класу. 

Для огляду підібрано важливу,провідну тему матеріалу 10 класу, 

різноманітні форми роботи.  

Огляд триває 90 хв, передбачає різноманітні види роботи: фронтальне 

експрес-опитування з теорії, розв´язування задач,монологічні відповіді, 

виконання тестів, міні-доповіді. 

Для проведення огляду створюється журі (вчителі-предметники, учні 11 

класу які добре володіють матеріалом). Голова журі веде урок-огляд. За 90 хв 

членам журі потрібно вислухати учнів,оцінити самоперевірку письмових робіт  і 
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оцінити їх знання з усіх видів роботи, тому частина членів журі сама має добре 

володіти матеріалом. 

Перед кожним членом журі на столі лежить листок контролю, в якому є   

прізвища, ім’я учнів, графа для кожного виду роботи, ще одна графа для 

підсумкової оцінки. 

В кінці уроку проходить обговорення роботи кожного учня на уроці, 

оголошуються результати, заносяться у  відомість, яка вивішується на стенді, 

підсумкові оцінки виставляються в журналі. Наприкінці роботи гості вітають 

учнів з успішним оглядом, відмічаються найкращі.  

Методи і засоби: Інформаційно-рецептивні, репродуктивні, навчально-дослідні.                   

Обладнання: презентация Microsoft Power Point, картки із завданнями, залікові 

листи. 

Структура, зміст уроку: 

 Слайд: тема уроку, епіграф 

 Епіграфом уроку можна взяти слова :  

Хочеш бути розумним, навчися розумно ставити запитання, уважно слухати, 

спокійно відповідати і переставати говорити, коли нічого більше сказати. 

Іоган Лафатер, швейцарский письменник, богослов і поет  

I. Позитивна психологічна самоорганізація. 

Урок починається з  побажання радості, удачі собі й усьому живому. «Усе буде 

добре!» «Ми успішні!» (діти із заплющеними очима налаштовують себе на те, що 

вони впораються з майбутньою роботою);    

Крім цього, використовується такий прийоми, як: «Криголам». Мета: «розбити» 

поганий настрій, «розчистити» шлях добрій думці, гарному настрою. Це 

допомагає класу налаштуватися на урок, зацікавитися ним. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

«Я можу зробити це не гірше за інших!»,  

«Я вірю в себе!», «Я впораюсь!»,   

«Я всім доведу що я можу вчитися краще!», « Я-чемпіон!», 

«Все буде дуже добре!». 

Навчіться перемагати себе, обставини. Здобудьте перемогу над невпевненістю, 

незібраністю! Пробудіть свої амбіції та почуття власної гідності! Покажіть свій 

найкращий результат. Доповніть свій щоденник досягнень сьогоднішніми 

успіхами! 

III. Постановка проблеми уроку. 

Форма проведення нашого уроку – урок-громадський огляд знань        

    …Найкраще засвоюються ті знання, 

                                                                які поглинаються з апетитом. 

Всім смачного і  приємного апетиту! 
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Один з етапів уроку присвячений особливостям будови еукаріотичної клітини та 

типам поділу клітини. Особливість:даний етап включає в себе такі форми роботи 

як зоровий диктант,показова відповідь, робота з мікроскопом. І саме головне, що 

до цього етапу уроку залучені члени журі, переможці ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської 

олімпіади з біології, учениці 11 класу. 

ІІ.Слайд  «Будова рослинної, бактеріальної, тваринної клітини» 

Особливості будови еукаріотичних клітин: поверхневий апарат, групи органел, 

функції органел. 

ІІ.1. Усне опитування класу за певними блоками запитань проводить член 

журі, учениця 11-А кл. (неодноразова переможниця ІІІ та ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з біології)   

а. Поверхневий апарат клітини (надмембранний, підмембранний комплекси, 

плазматична мембрана) 

б. Одномембранні органели: ЕПС, КГ, вакуолі, лізосоми 

в. Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди, ядро 

г. Немембранні органели: клітинний центр, рибосоми 

ІІ.2. Зоровий диктант (усно) 1хв. 

ІІ.3. Письмове завдання № 2.   

3.а. Упорядкуйте таблицю. (максимум – 6 балів)  

Назва компоненту Місце поширення 

1. Целюлоза а) бактерії 

2. Муреїн б) веретено поділу 

3. Глікокалікс в) гриби 

4. Мікротрубочки г) інфузорії 

5. Пелікула д) рослини 

6. Глікоген е) тварини 

3.б. Встановити відповідність між назвами органел та їх характеристиками   

А. (за кожну правильну послідовність – 1б.) 

1 хлоропласти А  надають забарвлення віночкам квіток; 

2 хромопласти Б  у цих органелах відкладаються поживні 

3 лейкопласти речовини; 

4 пропластиди В  округлі мембранні тільця, що мають 

 слабко розвинену систему тилакоїдів; 

 Г  органели в яких відбувається 

 внутрішньоклітинне травлення; 

 Д  основні органели рослин, у яких  

 проходить фотосинтез. 

Б.  
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А – ЕПС     

Б – Комплекс Гольджі       

В – Лізосоми          

Г – Вакуолі          

1. Великий компартамент рослинної клітини, заповненої     рідиною.  

2. Мембранні мішечки з ферментами.  

3. Система мембран, що ділить клітину на компартаменти  

4. Стопка мембранних мішечків  

5. Перетравлюють речовини й різні клітинні  структури, що відслужили свій 

термін          

6. На поверхнях цих мембран відбувається багато хімічних реакцій. 

7. Упаковуються білки та інші речовини для вивидення з клітин. 

8. Запасає поживні речовини, пігменти та ін.                                                                                                                      

3.в. Розпізнавання під мікроскопом мікропрепаратів різних типів клітин 

(рослинної, грибної, тваринної). Ідентифікації клітин та опис складових які 

учні змогли визначити. 

 

 Блок ІІ. Клітинний цикл. Поділ клітини. 

Слайд Поділ клітини. 

Усне опитування проводить член журі учениця 11-А кл.   

Типи поділів, визначення: мітоз, мейоз, апоптоз, некроз, інтерфаза, реплікація 

ДНК, фази мітозу, коньюгація. кросинговер, відмінності між мітозом та мейозом. 

Хромосоми: будова, значення складових,з яких речовин утворені. 

 

 1. Схема мітозу. Показова відповідь.  

 Формула: один учень біля дошки відповідає, а інші слухають. Проте на відміну 

від звичайної відповіді, ця відповідь добре підготовлена як учнем, так і вчителем, 

який уже її слухав і коригував. Вона є зразком, на який рівнятимуться інші. 

Добре, якщо сам учитель зробить аналіз показової відповіді, зверне увагу на 

кращі моменти, при цьому вказавши, чого необхідно уникати. Саме при такій 

відповіді доречно зосередити увагу на риторичних аспектах. 

Макс.-12б. 

2. Письмове завдання 3.   

Взаємоперевірка. 

Уважно прочитати фази, виправити 

помилки, тобто поміняти місцями назви фаз 

та розмістити їх  у необхідній послідовності. 

А. Метафаза. - біля полюсів деспіралізуються 

хромосоми;  
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- утворюються ядерні оболонки;  

- утворюються ядерця;  

- розчиняється веретено поділу;  

- формується борозна поділу, яка поглиблюється і ділить цитоплазму і органоїди 

між двома дочірніми клітинами приблизно порівну; 

- утворюються дві дочірні клітини генетично ідентичні материнській клітині.  

Б. Телофаза.- хромосоми спіралізуються, кожна з них складається з двох 

хроматид;  

- ядерна мембрана фрагментується і зникає;  

- ядерце зникає;  

- центріолі клітинного центру розходяться до полюсів;  

- починає формуватися веретено поділу. 

В. Профаза.- нитки веретена поділу скорочуються;  

- сестринські хроматиди роз'єднуються в області центромер і перетворюються на 

хромосоми, які рухаються до протилежних полюсів клітини; 

- до кожного полюса відходить хромосом стільки ж, скільки було у материнській 

клітині. 

Г.Анафаза. 

- хромосоми шикуються в площині екватора, утворюючи «материнську зірку»;- 

нитки веретена поділу прикріплені до центромер хромосом. 

 

3. Обгрунтоване пояснення процесів і етапів апоптозу, некрозу. (Наукове 

повідомлення учня. Демонстрація фото). 

4. Коньюгація та кросинговер під час мейозу. Біологічне значення мейозу. 

Наслідки порушення даних процесів. (Наукове повідомлення учениці) 

5. Нобелівська премія за  дослідження та пояснення  причин старіння 

організму. Теломери хромосом. (Наукове повідомлення учениці. Демонстрація 

фото). 

6. Наукове повідомлення про клонування та ембріотехнології. 
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Кіньков Ю.Г., директор 

Технологічного ліцею «ОРТ» м. Києва 

Формування Інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в 

соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки 

учня нової генерації. Реалізація цього стратегічного завдання зумовлює глибинні 

зміни в системі й структурі загальної середньої освіти. Актуальним є питання 

необхідності інтеграції національної освіти до європейського освітнього 

простору. Це вимагає впровадження концептуальних довгострокових стратегій 

щодо подальшого вдосконалення та розвитку профільного навчання у старшій 

школі (10-11 кл.) та допрофільного навчання в основній школі (8-9 кл.). 

Профільне навчання – засіб диференціації та індивідуалізації навчання, коли 

за рахунок зміни у змісті, структурі та організації освітнього процесу більш повно 

враховуються зацікавленості та здібності 

учнів, створюються умови для освіти 

старшокласників відповідно до їхньої 

професійної орієнтації та наміру щодо 

продовження освіти. Профільне навчання 

спрямоване на реалізацію особистісно 

орієнтованого підходу до навчання. При 

цьому істотно розширюються можливості 

вибудови учнем власного індивідуального освітнього шляху. 

Профільне навчання надає можливість реалізувати індивідуальні освітні 

можливості учнів в умовах класно-урочної організації навчально-виховного 

процесу. Технічною основою організації профільного навчання виступає 

навчальний план. Його інваріантна складова повинна забезпечити єдиний освітній 

простір та має за основу базовий рівень викладання всіх предметів, що дасть 

змогу учням засвоїти стандартний мінімум змісту освіти. У рамках варіативної 

складової ліцею надається можливість розподілити години відповідно до інтересів 

учнів та на запит сучасності. 

Індивідуальні навчальні плани старшокласників в умовах класно-урочної 

організації навчального процесу можуть різнитись варіативною складовою. 

Сукупність індивідуальних навчальних планів стає основою розподілу учнів по 

класах і навчальних групах. У варіантах Типового навчального плану планується 

розширити можливості занять, що не є обов’язковими для використання всіма 

учнями в повному обсязі.  
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Основою організації профільного навчання, що загалом визначає успішність 

реалізації індивідуальних освітніх програм, є створення умов, які забезпечують 

їхню ефективну розробку учнями, та механізми їхнього обліку при організації 

профільного навчання. Оскільки ці два процеси здійснюються на практиці тільки 

в єдності, модель їх організації має розглядатись як єдина технологія профілізації 

освітнього простору. 

Технологія являє собою набір дій, виконання яких веде до формування 

класів, визначення підбору елективних курсів, розробці профільних навчальних 

планів. Цей набір призначений не для одноразового здійснення – планується, що 

він має реалізуватися з кожною паралеллю учнів. 

Дана технологія дозволяє надати кожному учневі можливість розробити 

власний освітній шлях. На основі цього сформувати профілі для даних учнів. 

Саме такий підхід дозволяє забезпечити ще один аспект гнучкості профілів. 

       Зміни профілю навчання та курсів за вибором не будуть носити масового 

характеру, якщо учнів будуть спеціально навчати свідомого прийняття рішень, 

поступово збільшуючи межу їх 

відповідальності.  

Доцільно використовувати варіативну 

складову навчального плану 8-9-их класів 

для організації курсів за вибором в курсі 

предмету «Трудове навчання», тим самим 

впроваджуючи допрофільне навчання. 

Стимулом для організації курсів за 

вибором при допрофільній підготовці є 

можливе внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію, згідно 

з яким учень основної школи зобов’язаний проходити атестацію з предметів, які 

планує вивчати як профільні в майбутньому. 

Саме тут вмотивовано використання модульного підходу. Ефективність 

допрофільної підготовки та раціональність використовування можливостей 

варіативної складової Типового навчального плану підвищується, якщо 7 класи є 

новоутвореними, та при цьому враховуються інтереси учнів. 

Для успішного проведення профільного навчання доцільно 

використовувати загальнонаукові методи: 

 Історико-логічний, теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових 

актів, документів і матеріалів з питань допрофільного та профільного 

навчання; 

 Історико-педагогічний аналіз філософської, педагогічної, медичної, 

соціологічної, психологічної та методичної літератури (монографія, 

періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій, навчальні 
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програми, посібники тощо) та узагальнення отриманої інформації;  

 Методи системного аналізу; теоретичне моделювання;  

 Методи емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, 

опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг); прогностичні 

(експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо); 

обсерваційні (пошуковий, констатувальний, формувальний та 

узагальнюючий експерименти). 

За чотирнадцять років педагогічним колективом Технологічного ліцею 

«ОРТ» м. Києва створено необхідні умови для здійснення допрофільного та 

профільного навчання з інформаційно-технологічного профілю, а саме:  

впровадження до навчально-виховного процесу інноваційних методик та 

технологій, завдяки чому цей процес набув демократизму у виборі форм і методів 

роботи з учнями; 

організовано вивчення передових інформаційних технологій і впровадження 

їх у навчальний процес; 

учнів ліцею залучено до проектної діяльності при вивченні профільних та 

інших дисциплін; 

члени педагогічного колективу працюють над створенням авторських 

навчально-методичних комплексів; 

завдяки співпраці із Всесвітнім ОРТ запроваджено різноманітні форми 

обміну передовим досвітом в галузі інформаційних технологій, у тому числі й на 

міжнародному рівні. 

Отже, колектив Технологічного ліцею «ОРТ» м. Києва продовжує роботу 

над реалізацією цікавої, але дуже складної управлінської та психолого-

педагогічної задачі, розв’язання якої потребує вирішення цілого комплексу 

організаційних, адміністративних, педагогічних, психологічних, навчально-

методичних, фінансових, технічних та інших проблем. 

 

Круц С.О., бібліотекар 

Технологічного ліцею «ОРТ» м. Києва 

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та 

виховання, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір. Навчально-

виховний процес школи спрямований на виховання учня – суб’єкта культури і 

власної життєтворчості. Школа покликана забезпечувати духовний розвиток і 

саморозвиток особистості, навчати вихованців мистецтву жити і технології 

інтеграції у суспільстві. І саме у цьому процесі найактивнішу участь має брати 
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шкільна бібліотека. 

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її новим 

змістом, що відповідав би запитам педагогічного процесу і розвитку нових 

інформаційних технологій. Щоб швидко і ефективно забезпечувати та 

задовольнити інформаційні потреби учнів і педагогів, бібліотека повинна стати 

бібліотечно-інформаційним медіа-центром, а простіше – медіатекою. 

Медіатека – це органічне поєднання різних видів носіїв інформації 

(паперових, цифрових, магнітних, телекомунікативних). Медіатека повинна мати 

обладнання не тільки для пошуку і перегляду різноманітних матеріалів, але й для 

їх створення. 

Дві основні групи споживачів інформації в шкільній медіа теці – це учні і 

вчителі. 

У школах упроваджуються активні методи навчання – широка мережа 

факультативів, гуртків, клубів за інтересами, методи проектів, групові навчання, 

уроки-диспути, консультації, семінарські заняття та інше, що передбачає 

виконання самостійних робіт саме в 

позаурочний час. Успішною самостійна 

робота становиться в тому разі, коли учень 

має вільний вибір і доступ до 

різноманітних джерел інформації. Крім 

того, навіть працюючи самостійно, учень 

повинен мати змогу розраховувати у 

виборі засобів на допомогу дорослого. 

У навчальному закладі 

інформаційно-технологічного профілю медіатека повинна бути обов’язково, де 

створено умови для самостійної, творчої роботи учня. 

Учні, самостійно працюючи в медіатеці, мають змогу читати не тільки 

книги, періодику, але й чималу інформацію із Інтернет та з компакт-дисків; 

передивлятись відеозаписи, використовувати все це для добору інформації до 

написання доповідей, творів, для підготовки до уроків-диспутів, семінарів. 

Одночасно учень навчається роботи з “ключами” медіатеки: 

комп’ютерними каталогами, банками даних, електронними каталогами посилань 

веб-ресурсів, картотеками, бібліографічними покажчиками, енциклопедичними 

виданнями. 

Вчителі в медіатеці отримують інформацію про педагогічну і методичну 

літературу, нові засоби навчання та їх використання. Тут створені умови і для 

індивідуальної роботи вчителя по перегляду, оцінці і відбору засобів навчання, 

необхідних безпосередньо на уроці або в позаурочний час, для створення 

саморобних засобів творчої діяльності вчителя: магнітозаписів, відеозаписів, СО-



43 

 

РЮМ-технологій. Безпосередньо із медіатеки вчитель може з’єднуватися з 

педагогами інших міст, країн, працюючи в межах телекомунікаційних проектів. 

За сприяння ОРТу (БУ «Освітні ресурси та технологічний тренінг») в 

нашому ліцеї створено технологічний центр, до складу якого входить лабораторія 

інформатики, лабораторія інформаційних технологій, лабораторія роботехніки та 

медіатека. Всі комп’ютери в лабораторіях та медіатеці підключені до локальної 

мережі та Інтернету. В центрі є магнітофони, музичний центр, телевізор, 

відеомагнітофон, цифрова відео-камера, цифровий фотоапарат, мультимедійний 

проектор, принтери, сканери, ксерокс, навіть музичний синтезатор. Медіатека не 

існує сама по собі, а є складовою центру, хоча й виконує всі функції шкільної біб-

ліотеки. В медіатеці є достатній фонд підручників та книг, періодики, відеокасет, 

компакт-дисків. 

Вирішена проблема приміщення, коли вчителю потрібно провести урок із 

засобами інформації: взявши компакт-диски, відеоматеріали з окремої теми 

навчальної програми в медіатеці, їх цілою групою можна переглянути в 

інформаційних лабораторіях. В медіатеці учні та вчителі можуть не тільки 

отримати інформацію, а й створити новий інформаційний ресурс на основі 

матеріалів, які тут знаходяться. Користувачі медіатеки під наглядом медіатекаря 

або викладача можуть працювати зі всією оргтехнікою та апаратурою, яка є в 

центрі. Тут навіть передбачено наявність ламінатора та біндера, щоб створений 

паперовий інформаційний ресурс був належно оформлений. 

Така модель медіатеки вирішує багато проблем, які можуть виникнути в 

навчальному закладі: площа та кількість приміщень під медіатеку, 

обслуговування комп’ютерної техніки та апаратури, робота мережевого 

адміністратора, наявність спеціалістів (вчителів інформаційних технологій та 

медіатекаря), які можуть надати учням та вчителям консультації, як правильно 

користуватись технікою. 

 

Редько І.І., пісихолог, соціальний педагог 

Технологічний ліцей «ОРТ» м. Києва 

Не важливо, що з тобою зробили інші,  

важливо, що ти з собою зробиш сам. 

Обираючи професію, особистість здійснює не тільки вибір роду занять, а й 

складний акт самовизначення, оскільки це обертається необхідністю визначити 

своє місце в житті. Для кожного старшокласника вибір професії означає: 

1. Ким бути? 

2. До якої суспільної, соціальної групи належати (соціальний статус). 
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3. Де працювати? (вибір професії та місця проживання). 

4. З ким працювати? (за статевими, віковим ознаками, соціальним статусом). 

5. Який стиль життя обрати? (режим роботи, вільний час, захоплення). 

Все це непрості питання. Тому роботу з профорієнтації починаємо зразу, коли 

учень приходить до ліцею, поставивши перед собою завдання: 

1. Ознайомлювати дітей з різними професіями та алгоритмом їх вибору. 

2. Спрямованість на самопізнання, власну активність як основу професійної 

самовизначеності. 

3. Формувати вміння учнів зіставляти свої здібності, знання, інтереси з 

вимогами до професії. 

4. Забезпечити розвиток професійно необхідних якостей особистості. 

5. Формувати трудову поведінку і трудову мораль. 

6. Акцентуємо увагу на усвідомленні учнями праці як життєвої, повсякденної 

необхідності. 

Як ми це робимо? Це і класні години, і зустрічі з цікавими людьми, участь у 

різних заходах в ліцеї, Сохнуті, Ізраїльському культурному центрі. Постійне 

відвідування театру, робота ліцейного театру, підготовка і участь в районних та 

міських олімпіадах, написання МАНІвських робіт – все це робота, яка формує 

працелюбність, повагу до своєї праці, самопізнання своїх здібностей. У 10-11 

класах проведено психолого-педагогічний тренінг, в ході якого діти визначили 

свої очікування від тренінгу, визначили особисте ставлення учнів до предметів, 

під час мозкового штурму з’ясували думку про важливість професії в житті 

людини, збагачували свою уяву про світ професій і їхні особливості. Під час гри 

«Подарунок» виявляють найхарактерніші особливості деяких професій. Під час 

тренінгу діти отримують інформацію про загальні психологічні аспекти вибору 

професії, а потім за класифікацією В.Клімова, заповнивши анкети на визначення, 

до якого типу професії відносити уподобання старшокласників. Або І типу 

«людина – людина», або II типу «людина – природа», або III – «людина – техніка» 

або IV – «людина – знакова система». 

Підсумки анкети: 

11 А 

20 учнів анкетувалося 

І   тип –16 

ІІ  тип – 0 

ІІІ тип – 4 

IV тип – 0 

11 Б 

14 учнів анкетувалося 

І   тип – 10 

ІІ  тип – 2 

ІІІ тип – 6 

IV тип – 3 

11 В  

14 учнів анкетувалося 

І   тип –11 

ІІ  тип – 2 

ІІІ тип – 7 

IV тип – 3 

Як бачимо, більшість дітей бачать себе продавцями, учителями, лікарями, 

вихователями, журналістами тощо, поєднавши цю роботу з роботою з технікою. 

Тренінг сподобався учням, тим більше, що кожен з них перед цим брав участь в 
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тестуванні «Мої здібності», «Моє ставлення до навчання», «Тип мого характеру», 

«Хто я, який я», «Чи можу я бути лідером» тощо. Ці тести підготовили 

старшокласників до самоаналізу, самооцінки. Кожен старшокласник отримав ще й 

пам'ятку «Алгоритми професійного самовизначення». 

Крім цього, постійно проводяться індивідуальні консультації, зустрічі на 

батьківських зборах адміністрації ліцею у Міжнародному Соломоновому 

Університеті, інших навчальних закладах. Все це сприяє успіху 

профорієнтаційної роботи і визначає те, який профіль навчання обрати у старшій 

школі. Профільне навчання стане запорукою утвердження у правильності 

попереднього визначення із майбутньою професійною діяльністю, дасть змогу 

отримати відповідну підготовку. 

 

АНКЕТА СТАРШОКЛАСНИКА 

 ПРО ВИБІР ПРОФЕСІЇ 

Кожній людині у житті приходиться 

неодноразово приймати різні рішення. Особливі 

рішення, що пов'язані з вибором професії, роду, 

виду професійної діяльності. Від того наскільки 

вірно буде обрана вами професія у майбутньому буде залежати і професійний 

успіх разом з ним і життєвий добробут. 

Просимо вас уважно ознайомитись з анкетою і відповісти на запропоновані 

питання. Аналіз ваших відповідей дозволить отримати необхідну інформацію для 

надання вам допомоги у виборі Вашої професійної кар'єри. 

1. Ім'я 

2. Прізвище 

3. Клас, у якому ви навчаєтесь____  Школа №______ 

4. Назвіть професію, яку ви отримали у школі 

5. Чи співпадає вона з тією, про яку мріяли? 

«ТАК» «НІ» ( необхідне підкреслити) 

6. Пригадайте, про які професії ви мріяли у різні періоди вашого життя 

7. У якому віці ви прийняли рішення про свій вибір професії? 

8. 3 якими подіями це було пов'язано? 

9. Що, або хто вплинув на ваш вибір? 

10. Чому ви обрали саме таку професію? 

11. Вкажіть одну або декілька причин, що вплинули на ваш вибір знаком "х" 

12. Причини, що вплинули на вибір професії: 

Характер роботи: 

 приваблює творчий характер праці; 

 відносно легка праця; 
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 робота, що пов'язана з романтикою; 

 підвищена відповідальність за результати праці; 

 робота вимагає оперативності у вирішенні складних завдань 

а іноді й долання небезпечних ситуацій; 

 приваблює робота за взірцем; 

 робота дозволяє бути самостійним у її виконанні; 

 більше до вподоби фізичні вправи. 

Умови праці: 

 подобається працювати на свіжому повітрі приваблює вільне пересування, 

відрядження; 

 надаю перевагу спокійній та комфортній роботі; 

 робота вимагає рухомої енергії; 

 така робота надає великі можливості для творчого розвитку; 

 віддаю перевагу роботі у сільській місцевості; 

 інші причини. 

Предмет праці: 

 подобається працювати з людьми; 

 приваблює робота з технікою; 

 люблю працювати зі схемами, цифрами, 

словами, умовними знаками; 

 подобається працювати на природі з 

тваринами, рослинами; 

 інші причини. 

13.  Які професійно важливі якості необхідні для успішного засвоєння вами 

обраної вами професії? 

14.  Що ви робити, що б їх розвинути? 

15.  Де можна отримати професійну підготовку за обраною вами професією? 

16.  Чи впевнені ви у вірності вашого вибору?  

«ТАК» «НІ» (необхідне підкреслити) 

17.  Обґрунтуйте чому? 

18.  У випадку, коли буде неможливо отримати професію, про яку вам мріялось, 

чи маєте ви запасні варіанти? «ТАК» «НІ» (необхідне підкреслити) 

19.  Назвіть їх. 

20.  Як на вашу думку, чи зможете ви досягнути поставленої мети? 

21.  Яка допомога вам необхідна? 

22.  Про які проблеми ви хотіли б сказати відносно вашого професійного 

майбутнього? 
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Гмиря Г.В. – директор  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва 

Згідно Концепції про профільну освіту профільне навчання виробляє у 

молоді прагнення до об’єктивної оцінки власних можливостей, здібностей і знань. 

У такому розумінні профільне навчання залучає школу до соціального діалогу, до 

регулювання ринку праці в регіоні, сприяє формуванню успішної особистості.  

В цьому контексті стає актуальним дослідження процесу співпраці середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів в організації 

допрофесійної та допрофільної підготовки учнівської молоді як невід’ємної 

складової системи неперервної професійної освіти та посилення практичної 

складової допрофесійної підготовки. Одним з 

прикладів інноваційної  співпраці середнього 

загальноосвітнього навчального закладу, який 

здійснює допрофесійну та допрофільну підготовку 

учнівської молоді на медичні спеціальності, з 

вищим навчальним закладом та лікувальним 

закладом є співпраця СЗШ № 201 Дніпровського 

району м. Києва з Київським національним 

медичним університетом імені О.О. Богомольця, 

Київським міським медичним коледжем, коли в 

межах створеного навчально-методичного 

комплексу викладачі вишів працюють в 8-11 класах школи, читають спецкурси 

медичного спрямування («Історія медицини», «Основи профілактичної 

медицини»), допомагають у створенні навчально-методичної бази з профільного 

навчання та Київською міською дитячою клінічною лікарнею № 2, де протягом 38 

років працюють навчальні класи СЗШ № 201 для дітей, що знаходяться на 

довготривалому лікуванні в травматологічному, алергологічному та 

кардіологічному відділеннях, є обладнана всім необхідним навчальна кімната, 

організовано роботу гуртка «Юний медик», де учні старших класів мають 

можливість на практиці застосовувати набуті знання, користуватися дослідними 

майданчиками лікарні при підготовці робіт на конкурс-захист МАН, спостерігати 

за роботою медичних сестер та лікарів.  

У процесі організації допрофесійного навчання учнів у медичному 

профільному класі  ми переконалися у доцільності спільної діяльності кафедр 

вищого медичного навчального закладу і вчителів базової середньої 
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загальноосвітньої школи щодо розробки змісту навчального матеріалу з основних 

предметів, який спрямований на засвоєння учнями як державного стандарту 

повної загальної середньої освіти, так і варіативного професійно спрямованого 

змісту фундаментальних дисциплін, що не передбачені інваріантною складовою 

змісту повної загальної середньої освіти з відповідних предметів, але є основою 

для навчання у вищому медичному навчальному закладі. Забезпечення умов для 

здобуття якісної повної загальної середньої освіти відбувається за рахунок 

реалізації як інваріантної, так і варіативної складових змісту навчального плану, а 

також використання годин гурткової роботи, що дозволяє індивідуалізувати 

процес підготовки учнів і створює сприятливі умови для самовираження 

особистості школярів.  

Проведені дослідження показують, що існує позитивна динаміка щодо 

вступу до медичного профільного класу учнів, які мають свідоцтво про 

закінчення 9-го класу основної середньої загальноосвітньої школи або гімназії з 

відзнакою; вступу випускників медичного класу до вищого медичного 

навчального закладу; кількість учнів у класах та групах. Учні профільних класів 

беруть активну участь у науково-дослідній роботі, існує позитивна динаміка щодо 

кількості учнів у секціях наукового товариства, клубах та гуртках школи, щодо 

результатів конкурсів учнівських науково-дослідних робіт, призових місць на 

районних, міських олімпіадах та конкурсах з профільних дисциплін. 

Успішність колишніх учнів школи на всіх факультетах у вищому 

медичному навчальному закладі в цілому на 0.65–0.9 бали вища порівняно з 

успішністю студентів бюджетної форми навчання, які вступали на загальних 

підставах; відсоток студентів-випускників медичного профільного класу, які 

склали іспити на всіх факультетах та спеціальностях на “відмінно” та “відмінно” і 

“добре” на 15% вищий порівняно з студентами бюджетної форми навчання, які 

вступали на загальних підставах; колишні випускники медичного профільного 

класу в вищому медичному навчальному закладі мають високий та середній бал 

оцінки за виробничу практику. На основі теоретичного узагальнення та аналізу 

діяльності медичних профільних класів розроблено концепцію й технологічну 

модель допрофесійної та допрофільної підготовки учнів на медичні спеціальності. 

Технологічна модель допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності 

визначає мету, зміст і технологію організації допрофесійної підготовки учнів у 

медичних профільних класах. Виходячи з мети допрофесійної підготовки учнів на 

медичні спеціальності, в технологічній моделі допрофесійної підготовки учнів 

виділяються освітня, організаційна, дидактична та професійна складові.  

В моделі допрофесійної підготовки учнів у медичних профільних класах 

виділяються компоненти, які розкривають технологію організації такого 

профільного навчання й визначають мету, зміст, організаційні форми, методи, 
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засоби управління допрофесійною підготовкою старшокласників на медичні 

спеціальності: інтеграційна (спільна діяльність: ЗНЗ і вищого медичного 

навчального закладу, ЗНЗ і лікувального закладу), процесуальна (організація 

навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне здобуття повної загальної 

середньої та початкової професійної освіти), науково-методична (спільна 

діяльність науково-методичної ради школи з кафедрами вищого медичного 

навчального закладу, діяльність МО класних керівників навчальних класів, 

наукових і громадських об’єднань), управлінська (координування внутрішніх і 

зовнішніх суб’єктів управління навчальним закладом, взаємодія Ради школи з 

Вченою радою вищого медичного навчального закладу, з учнівським та 

батьківським самоврядуванням) і результативна (аналітична і прогностична 

діяльність, що забезпечує ефективність системи: вступ до медичного профільного 

класу ЗНЗ – випуск з медичного профільного класу ЗНЗ – навчання у вищому 

медичному навчальному закладі – професійне становлення). Кожний компонент 

означеної моделі сприяє реалізації виділених складових допрофесійної 

підготовки. Для характеристики діяльності 

ЗНЗ, який здійснює цілеспрямовану 

допрофесійну підготовку учнів на медичні 

спеціальності, запропоновано такі групи 

критеріїв: внутрішні та зовнішні. Внутрішні 

критерії відображають ефективність 

розвитку й взаємодії взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених компонентів системи, 

якою є медичний профільний клас. Зовнішні 

критерії відображають ефективність функціонування системи «медичний 

профільний клас» як відкритої (дивись Технологічна модель допрофесійної  та 

допрофільної підготовки учнів на медичні спеціальності). 

Ми вважаємо, що навчання за умови організації ранньої допрофесійної та 

допрофільної підготовки учнів в медичних профільних класах та класах з 

поглибленим вивченням природничих наук дає можливість стимулювання 

школярів до самостійної роботи, сприяє розвитку креативного, критичного, 

логічного мислення учнів, інших психічних процесів в ході навчання, розвитку 

творчого потенціалу кожного учня, його обдарувань і здібностей. Можливість 

внесення змін учнями до цілей уроку, його структури, врахування індивідуальних 

пізнавальних можливостей, темпу, стилю навчальної діяльності учнів допомагає 

будувати вчителям партнерські відносини зі школярами, що в свою чергу сприяє 

досягненню головної мети навчально-виховної діяльності – формуванню 

інноваційної особистості дитини, соціально адаптованої до сучасних умов 

розвитку держави і суспільства.  
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Освітня 

•повна загальна середня освіта 

•поглиблене вивчення біології, фізики, хімії, спецкурси медичного спрямування 

•виховання свідомого громадянина, 

•створення в навчально-виховному процесі сприятливих умов для  духовного, емоційного, 
гуманітарно-естетичного і фізичного розвитку учнів 

•формування культурної, інтелектуальної, громадсько-активної особистості,  яка має нестандартне 
мислення, здатна до самоаналізу й саморозвитку 

Організаційна 

•Співпраця з ВНЗ ( УГОДА про співпрацю), участь викладачів ВНЗ у навчально-виховному процесі ЗНЗ 

• Створення навчально-науково-методичного комплексу 

•"Школа-ВНЗ" ( Угода про створення Комплексу, Положення) 

•Співпраця з лікувальним закладом,організація  навчальної практики на базі лікарні 

Дидактична 

• Інтегрування змісту фундаментальних і профільних дисциплін, 

•створення робочих інтегрованих навчальних програм 

•підготовка обдарованих  учнів до спеціального науково-педагогічного факультативу 

•розроблення системи методів викладання навчальних дисциплін,  
що поєднують індивідуальний і диференційований підходи в навчанні 

Професійна 

•Створення системи науково-психологічної підтримки старшокласників як майбутніх лікарів 

•Здійснення профорієнтаційної  роботи серед учнів 

•Відбір обдарованих учнів, здатних оволодіти професією лікаря й усвідомити її високу гуманістичну 
місію 

•Формування у вихованців професіографічної компетенції, потрібної для професійного 
самовизначення 
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Гмиря Г.В. – директор СЗШ № 201 м. Києва,  

Лобанова Ю.Ю. – заступник директора з НВР,  

Шмат Г.І. – учитель початкових класів, 

Проблема розвитку здібностей особистості 

завжди була в центрі уваги фахівців різних 

галузей, в тому числі й педагогів. Кожна 

цивілізована країна дбає про творчий 

потенціал суспільства та кожної людини 

зокрема. Все це разом пов’язане із рівнем 

загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, надання їм 

можливості виявляти їх. Не зважаючи на те, що проблема розвитку творчого 

начала в учнів досліджується вже давно, багато питань залишаються 

невирішеними. Такі творчі властивості учнів як здатність генерувати ідеї, 

застосовувати знання й уміння в новій ситуації, гнучкість розуму, з різних причин 

часто залишаються поза увагою педагогів. Розвивати творчі здібності вихованців 

можна орієнтуючись на їх індивідуально-психологічні особливості. Ось чому 

одним з основних завдань, які ставили перед собою педагоги нашої школи 

впродовж організаційно-прогнозуючого етапу експерименту, було вивчення 

індивідуальних здібностей учнів. 

Оцінка адаптаційних процесів та динаміка розвитку когнітивних процесів 

відбувалася методом спостереження та на підставі багатофакторного дослідження 

Торренса-Гілфорда. Основними методами дослідження творчих здібностей були: 

метод психометричного тестування, метод кореляційного аналізу. За 

результатами виконаної роботи 

можна зробити висновок, що в 

цілому рівень розвитку креативності 

за період з вересеня по травень 

виріс, розвиток дивергентного 

мислення у молодших школярів 

відбувається не сам по собі. 

Подібний тип мислення може 

сформуватися тільки при 

цілеспрямованому і систематичному 

розвитку. Тому вчителі школи 

Концепція науково-педагогічного проекту „Росток” як засобу для

розвитку творчого потенціалу дитини

Адміністрація –
координуючий орган

Рада школи

Кооперація педагогів на основі

ПЦМК

Стратегічне планування

розвитку школи

Впровадження

діяльнісного методу та

міжпредметної

інтеграції

Використання

оптимальних форм

і методів роботи

і мотивації

Інтеграція навчальної

і виховної сфер

на загальношкільному

рівні

Самореалізація

й особистісний ріст

учня, його індивідуальна
відповідальність за

власний вибір

Батьківський

всеобуч
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працюють у тісному контакті з психологом. Педагоги дізнаються про рівень 

розвитку дивергентного мислення у дітей і використовують ці знання в 

продуктивному напрямку на своїх уроках, так як це одне з основних вимог 

цілісного розвитку дитини, що прийшла до школи. 

Створена концепція науково-педагогічного проекту «Росток» як засобу для 

розвитку творчого потенціалу дитини реалізується в нашому навчальному закладі 

через єдність урочної та позаурочної діяльності, спільних зусиль педагогів та 

батьків. Специфіка формування творчої особистості потребує створення творчої 

атмосфери на уроці, застосування активних форм і методів навчання, зокрема 

створення творчих ситуацій через використання навчально-творчих задач, які б 

сприяли формуванню і розвитку мотивів, рис, характеру, здібностей і психічних 

процесів, які значною мірою забезпечують успіх у творчій діяльності дитини. 

Адже навчити, виховати, розвинути дитину без її зацікавленості, прагнення до 

самовдосконалення неможливо. 

Творча навчальна діяльність учнів повинна бути систематичною і 

плануватися. Для цього на уроці необхідно запланувати і реалізувати творчу 

ситуацію, яка органічно пов'язана із змістом навчального матеріалу конкретного 

уроку і сприятиме досягненню поставленої мети. Творчі ситуації можна створити 

в процесі: 

-    розв'язування творчих задач; 

-    вирішення навчальних проблем; 

-    дискусій; 

-    виконання різноманітних творчих завдань; 

-    навчальної експериментальної і дослідницької діяльності; 

-    ігрових ситуацій. 

Отже, систематичне цілеспрямоване застосування наведених засобів та 

методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів приводить до 

позитивної динаміки їх творчого розвитку. Якщо дитині вдається досягти успіхів 

у школі, то в неї є всі шанси на успіх у житті. 

Умови формування творчої особистості 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Позаурочна 
діяльність 

Використання 
творчого 

середовища 
соціуму 

Взаємодія з 
батьками  

Інтегративно-
діяльнічний підхід 

до навчання 

Творчість на уроці 

Створення 
ситуації 
успіху  
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Навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» дає можливість 

стимулювання школярів до самостійної роботи, парами, групою, сприяє розвитку 

креативного, критичного, логічного мислення учнів, інших психічних процесів в 

ході навчання, розвитку творчого потенціалу кожного учня, його обдарувань і 

здібностей. Можливість внесення змін учнями до цілей уроку, його структури, 

врахування індивідуальних пізнавальних можливостей, темпу, стилю навчальної 

діяльності учнів допомагає будувати вчителям партнерські відносини зі 

школярами, що в свою чергу сприяє досягненню головної мети навчально-

виховної діяльності – формуванню інноваційної особистості дитини, соціально 

адаптованої до сучасних умов розвитку держави і суспільства. 

 

Шмат Г. І., 

учитель початкових класів СЗШ № 201  

МЕТА: закріпити вміння додавати і віднімати двоцифрові числа усно та письмово. 

Вчити творчо працювати над задачами, виразами. Вчити працювати в групах. 

Формувати навички пошукової діяльності на основі спільної праці. Розвивати 

вміння орієнтуватися в інформаційному просторі; вміння самостійно 

конструювати свої знання; логічне мислення, пам'ять, увагу. Виховувати почуття  

взаємоповаги під час роботи в групах та естетичного смаку. 

ТИП ПРОЕКТУ: навчальний, міжпредметний, груповий,середньотривалий. 

ОБЛАДНАННЯ: презентація вчителя «Новорічна математична казка». 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент. Рефлексія. ( 20 хв.) 

Учитель: Раз на рік настає радісна пора, 

наповнена очікуванням дива: разом із 

зимовими холодами до нас приходять 

новорічні свята. 

ІІ. Оголошення, представлення теми та 

очікуваних результатів 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Учитель: Але сталася біда: 

Рік Новий під загрозою. 

Люта й зла жінка 

Захопила в свій полон новорічних героїв нашої казки.  

Хто вона така? Відгадайте. 

Загадка.  
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Її  серце  заховано  глибоко,  

Краса  холодна  дивує  око...  

Чи  ж  у  тім  її  справжнісінька  вина,  

Що  снігом  запорошена  вона?..  

 Не  кожен  здатний  розпалити  душу,  

 Своїм  серцем  оросити  сушу,  

 Розтопити  лід  і  сніг  у  ній  сповна,  

 І  зникне  її  гордість  крижана...  

 Теплом  проникнуть  її  очі  милі,  

 Полум’я  горітиме  у  тілі...  

 Ляже  на  душі  мелодії  струна,  

 І  посмішка  засяє  чарівна...  

(Снігова королева) 

 

ІV. Основна частина уроку.  

Учитель: Відгадайте загадки і дізнаєтесь кому потрібна наша допомога.  

Вітер хай не шаленіє,  

 Хай хурделиця не віє.  

 Не злякались їх погроз!  

 З нами разом - ...  

                        (Дід Мороз)  

Я - онука Морозу і Заметілі,  

 Приходжу сюди кожен рік!  

 Зі мною подружки веселі  

 Стрічати раді Новий рік..  

                                 (Снігуронька) 

Вона росте в лісах,  

Гілочки всі у голках,  

Взимку – як улітку,  

Влітку – як узимку,  

Прийде до хатинки  

Зелена ...  

                  (Ялинка) 

Я – істота нежива,  

Я – істота снігова.  

З кульок я складаюсь,  

Діток потішаю. 

                  (Сніговик) 

V. Фізкультхвилинка. Музична. «Новорічні іграшки» 
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VІ. Початок роботи над проектом. Створення пошукових груп. ( 20 хв.) 

Учитель: Треба негайно визволяти наших друзів.  

Снігова королева приготувала для вас завдання. (Об'єднання учнів у групи) 

1 група. «Команда Діда Мороза». 

1. Скласти приклади на додавання і віднімання двоцифрових чисел без 

переходу через десяток. 

2. Виготовити малюнок – загадку.  

2 група. «Команда Снігуроньки». 

1. Скласти вирази на порівняння двоцифрових чисел. 

2. Виготовити новорічні кульки на ялинку.  

3 група. «Команда Ялинки». 

      1. Опрацювати теоретичні відомості про геометричні фігури. 

2. Виготовити гру “Геометрична мозаїка”.  

4 група. «Команда Сніговика». 

1. Скласти задачу з коротким записом до неї. 

2. Гра “Чарівні цифри”.  

VІІ. Робота за планом проектної діяльності. 

1. Підготовка. 

а) визначаємо тему, мету, актуальність, 

висуваємо гіпотези даного проекту; 

б) ділимо учнів на групи. 

2. Планування. 

а) визначаємо джерела інформації, 

збираємо і аналізуємо інформацію; 

б) визначаємо способи представлення результатів; 

в) розподіляємо обов'язки в групах. 

3.Дослідження.  

а) формулюємо проблему: 

б) висуваємо гіпотези рішення проблеми; 

в) вибираємо методи дослідження  

4.Результати і висновки 

а) аналізуємо інформацію і формулюємо висновки. 

5. Презентація або звіт  

 а)проходить на шкільному проектному тижні, батьківських зборах. 

6. Оцінка результатів і процесу 

а) організація рефлексії, самооцінка, взаємооцінювання. 

VІІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. 
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Кухар Л.О., заступник директора  

гімназії  № 191 імені П. Г. Тичини 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Не бійтесь досліджень.  

У самій своїй основі педагогічний процес –  

справжня творча праця – стоїть близько до досліджень.  

Ця близькість, спорідненість полягають насамперед  

в аналізі й необхідності передбачати» 

                                                                                  В. Сухомлинський 

Характерною ознакою сучасної освіти є інноваційний напрям діяльності, що 

здебільшого реалізується через педагогічні експерименти, які в навчальному 

закладі здійснюються на регіональному рівні. Саме через дослідно-

експериментальну діяльність навчальні заклади можуть апробувати сучасні 

моделі навчально-виховного процесу, технології навчання, спрямовані на 

розвиток особистості учня та вчителя. 

Виходячи зі значення та ролі інноваційного підходу, як рушійної сили 

освітянських реформ, пріоритетними завданнями програм педагогічних 

експериментальних досліджень є: 

 впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, 

що започатковує нові зразки діяльності освітян-практиків, сприяє їх 

професійному зростанню; 

 залучення педагогів до участі в реалізації проектів, експериментальній 

роботі, написання авторських програм. 

Педагогічний колектив гімназії постійно працює над формуванням 

гуманістично зорієнтованої особистості громадянина України, здатної до 

функціональної творчості, компетентного, морально виправданого життєтворення 

та конструктивно взаємодії на міжнаціональному рівні. Послідовність у 

досягненні цієї мети здійснюється шляхом переходу педагогічного колективу на 

нові технології навчання й виховання. 

Справжній фахівець, навіть набувши певного досвіду, ніколи не 

зупиняється, переосмислює вже пізнане, завжди шукає щось нове, доповнює 

власні напрацювання, збагачується досвідом колег. Творчий пошук учительства 

привів до оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 

проблем. Це сприяє зростанню педагогічної майстерності вчителя, рівня його 

культури, мислення, світогляду. Творчий пошук суттєво впливає й на особистість 

учня. Учні більше цінують учителів, які запроваджують інновації, на таких уроках 

вони працюють активніше, у них пробуджується бажання випробувати й власні 

можливості в інноваційній діяльності. 
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 Творчого вчителя не можуть задовольнити технології, які гарантують лише 

отримання предметних знань. Метод «запам’ятай та повтори» з готовим 

алгоритмом дій змінено на метод пошуку, проектування, вирішення життєвих 

ситуацій. Учень повинен вміти здобувати знання, формулювати поняття, 

необхідні для розв’язання завдань. Для цього педагогічний колектив школи 

працює над інтеграцією в навчально-виховний процес способів та досвіду 

людської діяльності, власного досвіду. 

 Нові реалії життя в Україні, поступове перетворення її на демократичну, 

соціально орієнтовану державу зумовили глобальні зміни у філософії освіти, 

визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Ми вже звикли до поняття 

креативнісгь освіти, яка визначається як: 

 освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників 

педагогічного процесу; 

 освіта з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, 

відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;  

 освіта, зорієнтована на використання інноваційних технологій, що 

забезпечують особистісне зростання і розвиток творчого потенціалу учнів. 

Успішне втілення планів у життя можливе лише тоді, коли всі учасники 

педагогічного процесу виявляють ініціативу і творчість у роботі, працюють на 

високому професійному рівні. Під час проведення експериментів формуються і 

проявляються професійність і компетентність учителів, а саме: інноваційне 

мислення, орієнтація на особистісний і професійний розвиток школяра, знання не 

тільки свого навчального предмета, а й компетентність  в інших галузях науки, 

бачення точки їх зіткнення; знання своїх учнів, їхніх можливостей, інтересів, 

бажань; комунікабельність, толерантність і, найголовніше, – здатність до 

творчості. 

Це стало можливим в ході реалізації діючих експериментальних програм: 

«Впровадження елементів дистанційного навчання у середніх загальноосвітніх 

закладах м. Києва», «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем 

траєкторії свого розвитку».  

Кінець минулого і початок ХХІ століття знаменує остаточний перехід до 

нової інформаційної епохи, в якій інформація перетворилася у глобальний, 

принципово невичерпний ресурс людства. Кількість знань подвоюється, а то й 

потроюється впродовж життя однієї людини, тому завдання «дати учневі певну 

суму знань» стало нереальним. Відтак, знаннєва парадигма освіти вичерпала себе. 

Реалії сьогодення вкрай загострили одну з найактуальніших освітніх 

проблем: відповідність «шкільного продукту» запитам інформаційного 

суспільства – оволодіння компетентностями як здатністю особистості успішно 

розв’язувати практичні проблеми, ефективно діяти у нестандартних ситуаціях. 
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Випускник сучасної школи, аби бути успішним у житті, повинен уміти самостійно 

здобувати знання, критично та творчо мислити, використовувати сучасні 

технології; працювати з великими обсягами інформації (знаходити, аналізувати та 

узагальнювати її, зіставляти з аналогічним або альтернативними варіантами, 

робити аргументовані висновки, виявляти і розв’язувати нові проблеми); бути 

комунікабельним, уміти працювати в колективі. 

Якщо раніше в центрі сфери освіти знаходився заклад освіти, то в другій 

половині ХХ століття виникла інша зона освіти, ядром якої стала індивідуальна 

освітня програма. Першочерговим завданням для закладів освіти стала 

необхідність змінюватися та йти назустріч змінам у світі й освітній реальності. 

Насамперед, слід погодитися з правом дитини на свій, унікальний і неповторний 

шлях у житті, вільний розвиток свого особистого, суб’єктивного і 

нестандартного знання. 

У рамках експериментальної педагогічної програми «Профільне навчання 

на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку» головним 

завданням для педагогічного колективу гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини є 

формування для батьків та учнів такої освітньої пропозиції навчального 

середовища (освітнє меню), у якому потенціал учня перетворювався б у його 

ресурс, тобто забезпечення такої організації освітнього процесу, яка 

забезпечувала б кожному учню можливість створення власної індивідуальної 

траєкторії свого розвитку: когнітивного, креативного, операційного, 

професійно-зорієнтованого, культурологічного, морально-емоційного, фізичного 

тощо. Ця ідея і стала ключовою в нашому науково-експериментальному 

дослідженні. 

Запропонована система профільного навчання на основі вибору учнями 

індивідуальної траєкторії свого розвитку стала логічним продовженням успішно 

реалізованої в гімназії № 191 експериментальної програми «Я – особистість».  

Індивідуальна освітня траєкторія окреслює: 

- напрямок руху учня у профільній освіті; 

- місце в освітній системі гімназії, що забезпечує індивідуальне просування 

(об’єднання за інтересами, проектні групи, шкільне наукове товариство тощо); 

- засоби освоєння таких «місць» із максимальною користю для саморозвитку; 

- поле діяльності в освітньому просторі поза межами гімназії; 

- форми позаурочної активності та стимули до просування та самоствердження в 

різних сферах творчої, науково-дослідної та громадсько-політичної діяльності. 

Реалізація принципів особистісно-зорієнтованого навчання на основі 

індивідуальної траєкторії розвитку забезпечується через можливість:  

 реалізації кожним учнем права на особистісний смисл і цілі вивчення 

матеріалу;  
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 побудови кожним учнем індивідуальної траєкторії розвитку: базової освіти, 

профільного навчання, творчого розвитку, дослідницької діяльності, 

соціалізації, збереження здоров’я тощо; 

 вибору шкільних предметів чи окремих занять, факультативних, 

спеціалізованих курсів, гуртків, об’єднань за інтересами, творчих робіт, 

конкурсів, проектів тощо; 

 самостійного вибору рівня вивчення («оглядового», «базового» чи 

«поглибленого») окремих предметів чи тем;  

 вибору форм і методів опрацювання навчального матеріалу, способів 

контролю, рефлексії, самооцінки («в ідеалі» й індивідуального темпу 

навчання); 

 вибору форми кінцевого продукту; 

 вибір вчителя-предметника, наукового керівника для проведення дослідження 

тощо;  

 вибору форми та способу творчого, художньо-естетичного розвитку, 

збереження здоров’я, самореалізації у суспільстві; 

 навчання за індивідуальними семестровими чи навіть річними програмами й 

планами. 

Навчання в гімназії стало спільною 

творчою роботою без традиційного поділу 

на тих, хто вчить і тих, хто вчиться. Відтак, 

експериментальною програмою 

передбачалася розробка моделі 

індивідуальної психолого-педагогічної 

підтримки кожного учня, гасло якої: «успіх 

роботи з окремо взятою особистістю 

школяра – це і є те головне, що може дати справжній результат, потрібний і 

батькам, і школі, і кожному вихованцеві». Реалізація даної експериментальної 

програми стала фундаментом для нової експериментальної програми, за якою 

гімназія розпочала роботу – «Упровадження мультипрофільного навчання в 

середній загальноосвітній школі».  

 Однак, практика сьогоднішнього дня показує, що за умов  обмежених 

кількістю державних годин, академічні та групи стандартного вивчення предметів 

з наповнюваністю учнів до 40 осіб, викликають значні незручності у засвоєнні 

матеріалу. Така ситуація виникає і у профільних групах. Як бути? Потрібне 

додаткове фінансування для збільшення кількості динамічних груп з одного 

профілю. 
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В експериментальній педагогічній програмі 

«Упровадження елементів дистанційного навчання 

школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Києва (2-й етап)» задіяні учителі англійської та 

української мов. За ініціативою учителя англійської мови 

Лук'янець О.Г., в гімназії здійснюється дистанційне 

навчання з Канадським коледжем. 

Для повного забезпечення розвитку творчого 

потенціалу учнів, педагогічний колектив гімназії 

започаткував роботу в рамках експериментальної програми 

«Формування навичок ХХІ століття як основа 

самовизначення та самореалізації особистості».  

Актуальність дослідницько-експериментальної роботи зумовлена 

необхідністю вирішення суперечностей, що виникли внаслідок динамічного 

розвитку інформаційно-технологічного суспільства та реальним станом 

особистісного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема їх 

здатності швидко адаптуватися в постійно змінному освітньому просторі.  

Професії майбутнього будуть вимагати від кандидатів як «твердих», так і 

«м’яких» навичок. Перші передбачають професійні та технічні вміння, які легко 

піддаються спостереженню, вимірюванню і наочній демонстрації. До них, 

наприклад, відносяться навик «сліпого» друку, знання Microsoft Office чи 

володіння іноземною мовою. До «м’яких» навичок відносять такі, прояв яких 

складно відстежити та перевірити. Це переважно комунікативні, організаторські 

та управлінські вміння, наприклад, встановлення відносин під час роботи в 

команді, увага до деталей, слухання і розуміння співрозмовника, проведення 

переговорів, навички переконання, ораторське мистецтво, проведення 

презентацій, ведення дискусій, вирішення проблем, аналітичні навички та вміння 

працювати самостійно тощо.  

Отже одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є формування в 

учнів як «твердих» (когнітивних, операційних), так і «м’яких» (креативні, 

комунікативні, організаційні, управлінські, робота в команді, вирішення проблем 

тощо) навичок, які б забезпечили їм успішне самовизначення та самореалізацію в 

соціумі, в тому числі й профорієнтаційне. Кожна сучасна людина має досягти не 

лише певного рівня фахових знань, але і вміти співпрацювати, спілкуватися, 

ефективно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, приймати 

рішення, бути мобільною й адаптивною до суспільства. 

Сучасна шкільна освіта покликана не тільки надавати знання та формувати 

навички для життя у суспільстві, а й сприяти набуттю життєвих ціннісних 

орієнтацій, таких як патріотизм, активна життєва позиція, людяність, 
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доброчинність, полікультурність, здоровий спосіб життя, еколого та 

природозахисні позиції та ін. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

самовизначення та самореалізація учнів та випускників гімназії буде успішною за 

умов: 

 створення в гімназії цілісної системи навчання та виховання на основі освітніх 

потреб суспільства, які визначаються нормативно-правовими документами та 

стратегічними орієнтирами держави та особистості учня; 

 урахування індивідуальних потреб і запитів учнів та їх батьків;  

 забезпечення акцентуації діяльності педагогічного колективу на формування 

наступних навичок ХХІ століття:  

o когнітивно-операційних («твердих») 

o соціально-комунікативних («м’яких») 

o ціннісно-позиційних (духовних); 

 послідовного і цілеспрямованого запровадження інноваційних освітніх 

технологій, спрямованих на самовизначення та самореалізацію особистості 

гімназиста; 

 підвищення рівня психолого-педагогічних знань педагогів школи про вікові 

особливості, закономірності та механізми активізації в учнів творчості та 

розвиток необхідних для неї якостей; 

 створення творчої атмосфери в педагогічному колективі; 

 координації зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу та соціуму. 

 Отже, навчальний процес сьогодні вимагає таких педагогічних технологій, 

основою яких є діяльнісний підхід та особистісно орієнтоване навчання. Вчені 

стверджують, що розвиток є сьогодні ключовим словом педагогічного процесу, 

сутнісним, глибинним поняттям навчання. Сутність педагогічної майстерності 

пов’язують із високим рівнем здійснення вчителем професійної діяльності. Зовні 

вона розкривається через успішне вирішення різноманітних педагогічних завдань, 

а внутрішньо через систему знань, умінь та навичок особистості, що забезпечує 

можливість досягнення педагогічних цілей. Ставлення вчителя до себе як до 

суб’єкта педагогічної діяльності виявляється у намаганні реалізувати повною 

мірою в ній свої сили та здібності. 

Проблема розвитку учня є одним із найскладніших завдань у педагогічній 

практиці. Її вирішення залежить від того, на одержання якого результату 

орієнтується вчитель у своїй роботі. Критерієм діяльності є кінцевий результат: 

дати учневі лише набір готових знань чи сформувати особистість, готову до 

творчої діяльності. 

 Педагог-дослідник орієнтує свою педагогічну діяльність на нові досягнення 



62 

 

науки; безперевно досліджує свою систему роботи, здійснює аналіз роботи; 

постійно прагне підвищувати результативність своєї праці; конструктивно 

сприймає нові ідеї; з повагою ставиться до думок опонентів; має системне 

мислення , що виявляється в цілісному сприйнятті різних педагогічних явищ. 

 Необхідно, щоб дизайн середовища, ритм уроку, методи навчання, етика 

спілкування – усе працювало на дитячі потреби, вікові можливості, сприяло 

розвитку дитини, не шкодило фізичному та психічному здоров’ю. 

 За словами Я.Коменського, «учитель – помічник природи, а не її володар; її 

будівничий, а не реформатор», тому він сам вибирає форми, методи та прийоми 

роботи, що сприяють розвитку природних нахилів учнів. Зміни видів діяльності, 

вміле керування навчальним процесом сприяє розвитку креативних здібностей 

учнів. Будь-яка інновація починається з учителя. Значення має все: зовнішній 

вигляд вчителя, стан ведення ним шкільної документації, стан ведення перевірки 

учнівських робіт, якісна підготовка учнів з предмету, участь в творчих конкурсах, 

емоційно-сприятлива аура вчителя. 

Конкретного учня виховує конкретний вчитель, якість знань кожного учня 

залежить від вчителя. Тому, потрібно весь час працювати над вивченням потреб 

дитини, суспільства, щоб забезпечити реалізацію творчої особистості як 

конкурентноздатного трудового ресурса сучасного ринку праці. При цьому, 

забезпечивши цілісність і наступність педагогічних інновацій, спрямованих на 

успішний кінцевий результат. 

 

ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

- Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих, 

вразливих і чутливих до всього , що стосується їхнього «Я». 

- Допомагайте обдарованим дітям виробляти адекватну я – концепцію і 

самооцінку, розвивайте емпатію. 

- Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває 

емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми. 

- Дотримуйтеся порядку і дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні 

знати межу допустимої поведінки. 

- Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб 

їхня праця приносила користь. 

- У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це 

активізує їхню роботу. 
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- Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного 

набуття знань. 

- Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше 

адаптуватися до соціальних умов. 

- Заохочуйте дітей, це стимулює їх. 

- Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності 

кожної дитини. 

Пам'ятка вчителю. 

1. Умій радіти маленьким успіхам своїх учнів і співпереживати їх невдачам. 

2. Ти дуже близька людина для свого учня. Намагайся, щоб він був завжди 

відкритий для тебе. Стань йому другом і наставником. 

3. Не бійся зізнатися в своєму незнанні якого-небудь питання. Будь разом з ними 

в пошуку. Намагайся  вселити в учня віру в себе, в його успіх. Тоді багато вершин 

для нього стануть переборними. 

4. Не вимагай на уроці «ідеальної дисципліни». Не будь авторитарним. Пам'ятай, 

урок – це частинка життя дитини. Він не повинен бути скутим і затиснутим. 

Формуй в ньому особу відкриту, захоплену, розкуту, здатну творити, всебічно 

розвинену. 

5. Прагни до того, щоб твої уроки не стали шаблонними, проведеними «по 

трафарету». Хай на уроках здійснюються відкриття, народжуються істини, 

підкоряються вершини, продовжуються пошуки. 

6. Кожна зустріч з вчителем для батьків повинна стати корисною і 

результативною. Кожні збори – озброїти їх новими знаннями у сфері педагогіки, 

психології, процесу навчання. 

7. Входь в клас з посмішкою. При зустрічі заглянь кожному в очі, дізнайся його 

настрій і підтримай, якщо йому сумно. 

8. Неси дітям добру енергію і завжди пам'ятай, що «учень – це не судина, яку 

необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити». 

9. Пам'ятай, двійка дуже шкідлива і для формування характеру. Знайди можливим 

не захоплюватися цією відміткою. Будь в пошуку можливості знайти шлях 

подолання невдачі, що осягнула. 

10. Пам'ятай, кожен твій урок повинен бути хай маленьким, але кроком вперед, до 

пізнавання нового, невідомого. 

11. Учень завжди в навчанні повинен долати труднощі. Бо тільки в труднощах 

розвиваються здібності, необхідні для їх подолання. Умій визначити «планку» 

труднощів. Вона не повинна бути завищеною або заниженою. 

12. Учи своїх учнів трудитися. Не шукай легкого шляху в навчанні. Але пам'ятай, 

як важливо підтримати, підбадьорити, бути поряд у важкій ситуації. Відчувай, де 

необхідні твоє плече, твої знання, твій досвід. 
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13. Якщо з двох балів думаєш, який вибрати, - не сумнівайся, постав вищий. 

Повір в дитину. Дай йому крила. Дай йому надію. 

14. Не приховуй від дітей своїх добрих відчуттів, але пам'ятай: серед них ніколи 

не повинно бути особливого місця для «улюбленчиків». Намагайся  в кожній 

дитині побачити визначене йому, відкрий його йому самому і розвій в ньому те 

приховане, про що він і не підозрює. 

15. Пам'ятай про те, що дитині повинно бути цікаво на уроці. Тільки коли цікаво, 

дитина стає уважною.  

16. У спілкуванні з батьками своїх учнів пам'ятай, що їх діти – найдорожче в 

житті. Будь розумний і тактовний. Знаходь потрібні слова. Намагайся не образити 

і не принизити їх гідність.  

17. Не бійся вибачитися, якщо опинився неправий. Твій авторитет в очах учнів 

тільки підвищиться. Будь терплячий і до їх помилок.  

18. Живи з дітьми повним життям. Радій і засмучуйся разом з ними. Захоплюйся і 

дивуйся. Жартуй і наставляй. Учи бути нетерплячими до брехні і насильства. Учи 

справедливості, завзятості, правдивості. Не виховуй дуже самовпевнених – їх 

уникатимуть; дуже скромних – їх не поважатимуть; дуже балакучих – на них не 

звертатимуть уваги; дуже мовчазних – на них не зважатимуть; дуже суворих – від 

них відмахнуться; дуже добрих – їх розтопчуть.  

19. Будь завжди витриманий, терплячий, урівноважений 

Рекомендації вчителям щодо розвитку уваги учнів на уроці 

1. Організовуючи увагу учнів на уроці, необхідно насамперед зазначити, на 

чому в цей момент потрібно зосередитися школярам. Під час опитування 

поставити завдання, на що саме у відповіді учня потрібно звернути увагу класу 

(доказовість думки, правильність мови, її виразність, повнота знань). 

2. Викладаючи навчальний матеріал, потрібно прискорювати чи 

сповільнювати темп мовлення, змінювати інтонацію на важливих уривках 

матеріалу. Монотонна мова нездатна привернути і підтримати увагу. Виразна 

мова привертає увагу своєю формою. 

3. Не потрібно на початку уроку вивішувати наочність, приладдя, необхідні 

для пояснення нового матеріалу, це відверне увагу учнів під час усного 

опитування, а до моменту пояснення втратить новизну, і зникне додатковий 

чинник залучення уваги. 

4. Коли клас відволікається, краще призупинити розповідь, зробити тривалу 

паузу, ніж робити зауваження, яке приверне увагу інших до учня, котрий порушив 

дисципліну, і відірве їх від навчальної роботи. Іноді можна почати говорити, не 

очікуючи абсолютної тиші в класі, це приверне увагу учнів, які ще не встигли 

зосередитися. 
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5. Принцип побудови уроку, на якому мимовільна увага підтримується 

інтересом, – це змістовність матеріалу, викладеного в захопливій формі; 

різноманітність форм і методів роботи; захопленість самого вчителя матеріалом, 

який викладається; жвавість, емоційність, насиченість уроку. 

6. Для розвитку уваги скласти ігри, які містять матеріал уроку, і регулярно 

використовувати під час заняття, переважно пропонуючи їх дітям із низьким 

рівнем  розвитку уваги. 

7. Вводити ігри, що розвивають увагу, у фізкультхвилинки, в програми свят та 

інші позакласні заходи. 

Вправи на розвиток уваги 

«Оператор» 

Мета: розвивати у дітей вміння концентрувати увагу. 

Хід вправи: наприкінці уроку роздайте дітям картки (чи напишіть на 

дошці) з термінами, поняттями, які ви використовували на уроці, 

приховавши їх у довільному наборі літер. 

Завдання: За 30 с знайти терміни, з якими познайомилися сьогодні   

Зразок: аопгктсьжупмьпорггуберніяьпошелстанбпл-рогьпр. 

«Коректура» 

Мета: розвивати у дітей вміння концентрувати увагу. 

Хід вправи: кожному учню роздайте невеликий за обсягом текст (за 

матеріалами уроку), що містить речення з пропусками слів, 

перестановкою літер, помилками у змісті. Учні читають текст тільки 

один раз і одразу виправляють помилки кольоровим олівцем, по 

закінченні партнери по парті міняються аркушами і виправляють текст 

олівцем іншого кольору. 

«Розвідник» 

Мета: розвивати у дітей вміння концентрувати увагу (водночас 

вправа розвиває короткочасну пам'ять). 

Хід вправи: наприкінці уроку, впродовж якого використовувалася 

дошка (схеми, формули, дати, терміни, план), просимо одного учня вийти 

з класу. За час його відсутності інший учень або вчитель вносить три-

чотири зміни на дошці. Коли учень повертається, йому пропонують 

знайти ці зміни. 

«Хто більше «побачив» на уроці?» 

Мета: розвивати у дітей вміння не тільки концентрувати увагу, а й 

довільно її регулювати (розвивати оперативну пам'ять). 

Хід вправи: на початку уроку дайте учням завдання, що саме їм слід 

відстежувати впродовж уроку (кількість тих, хто відповідав з місця, біля 

дошки, кількість питань, які форми роботи застосовувалися, хто був 
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компетентним на уроці, а хто тямущим? У чому?). Варіантів може бути 

безліч! Наприкінці уроку перевірте. Це можна зробити і у вигляді 

змагання «розвідників». 

«Запитання» 

Мета: розвивати довільну увагу. 

Хід вправи: на початку уроку запропонуйте кожному учню вигадати мінімум 

по два цікавих запитання за матеріалом уроку. Наприкінці уроку проведіть 

конкурс на найкраще запитання. 

«Сірники» 

Мета: розвивати довільну увагу (розвивати іконічну пам'ять). 

Хід вправи: запропонуйте учням пограти вдома в гру, яка розвиває увагу. 

Один учасник викладає з 7—10 сірників фігуру і показує її на 1—2 с іншому 

учаснику, потім закриває її аркушем і пропонує відтворити. На останньому 

етапі — звірити. 

«Сіре — червоне» 

Мета: розвивати мимовільну увагу (розвивати іконічну пам'ять).. 

Хід вправи: запропонуйте учню оглянути класну кімнату і запам'ятати речі 

певного кольору, наприклад, сірого. Після цього учень повертається до вікна і ми 

просимо його назвати речі, наприклад, червоного кольору. 

Вправи на розвиток пам’яті 

«Термін» 

Мета: розвивати короткочасну пам'ять. 

Хід вправи: запишіть на однакових картках 7 термінів (формул, визначень...) 

наступної теми по одному на картці. Розкладіть їх, дайте учню завдання 

запам'ятати, у якому порядку вони розміщені. Через 10 с перемішайте і 

попросіть учня відтворити порядок розміщення. 

«Хто більше?» 

Мета: розвивати короткочасну пам'ять. 

Хід вправи: поросіть учнів відкрити підручник на сторінці, де знаходиться 

словник. Запропонуйте один раз прочитати певне визначення і закрити 

підручник. Влаштуйте конкурс на найдовший дослівно відтворений уривок 

визначення, який запам'ятав учень. 

«Слова-зачіпки» 

Мета: навчити цього мнемонічного прийому. 

Хід вправи: запропонуйте учням скласти і вивчити ряд рим: 

Наприклад, один це Рим. Два це дрова. Три це замри тощо. Після хорошого 

засвоєння запропонуйте запам'ятати певну дату, використовуючи слова-зачіпки 

з яких учень може скласти речення. 
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«Ретро-план» 

Мета: формувати навички згадування. 

Хід вправи: наприкінці уроку дайте завдання записати план уроку, який 

щойно відбувся. Після закінчення роботи 2—3 учні називають пункти плану, 

клас фронтально їх коригує і коректує свої плани. Дайте установку запам'ятати 

план і перше слово кожного пункту (або перші літери кожного першого слова 

плану). На наступному уроці продемонструйте на скільки добре учні запам'ятали 

матеріал завдяки використанню цього прийому. Цю вправу можна проводити і 

на наступному уроці за матеріалами попереднього. 

Підкажіть, що для підготовки відповідей на іспит складання плану відповіді 

— один з ефективніших способів. 

«Впізнай» 

Мета: розвивати оперативну слухову пам'ять. 

Хід вправи: перед вивченням нової теми складіть два списки (по 20—30 слів). 

У перший включіть вже засвоєні учнями терміни і ті, що будуть вивчатися в 

наступній темі. У другий включіть незнайомі терміни і ті, що будуть вивчатися в 

наступній темі. Прочитайте перший список вголос лише один раз. Потім зачитайте 

список, який містить незнайомі терміни і ті, які учні щойно почули один раз 

(терміни наступної теми). Дитина має піднести руку тоді, коли вона почує знайоме 

з попереднього списку слово. 

 

Лук’янець О.Г., 

вчитель англійської мови гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини  

з поглибленим  вивченням іноземних мов м. Києва 

Образ вчителя стрімко змінюється разом із змінами у суспільстві та 

цифровою революцією у світі. Відповідно змінюються і вимоги до учителя, якого 

важко сьогодні уявити без ноутбука, смартфона або планшета. Сучасний учитель 

– це професіонал своєї справи, обізнаний не тільки у своєму предметі, а й у 

новітніх освітніх та інформаційних технологіях, які використовує як інструмент 

для спілкування, досліджень, організації та оцінювання інформації.   

Спостерігаючи за учнями в школі, я помітила зацікавленість дітей у 

використанні електронних гаджетів, а саме смартфонів та планшетів, які вони не 

випускають годинами з рук. Навіть молодші школярі успішно використовують 

соціальну мережу для спілкування та ігрові ресурси для розваг, тому основне 

завдання сучасного учителя переконати учнів в тому, що вони можуть 

використовувати свої гаджети не тільки для розваг, а й для отримання нових 

знань та вмінь.  
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Для учня важливо не тільки отримання нової інформації в школі, а й 

набуття вмінь та навичок 21 століття, серед яких виділяють навчальні, 

інноваційні, медіа, комп’ютерні, життєві навички необхідні сьогодні людині для 

успішного життя та реалізації кар’єрних цілей. Робота вчителя має бути 

спрямована на розвиток критичного та креативного мислення, навчання новітнім 

ІТ технологіям та формування комунікативних навичок для успішної соціалізації 

учнів, виховання якостей лідера, відповідальності, ініціативності та  

самоспрямованості, толерантності до співіснування різних культур. 

Для підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови, а також для 

створення реального англомовного середовища, що спонукає розвиток 

комунікативних навичок, доцільно використовувати ресурси дистанційного 

навчання. Сьогодні в сучасному світі існує багато пропозицій отримати 

високоякісну освіту і в нашій гімназії ми відкриваємо можливості для учнів вже 

сьогодні навчатися в іноземних коледжах та університетах, відвідувати лекції та 

майстер-класи викладачів провідних світових навчальних закладів. Протягом 

2013-2014 навчального року гімназисти 9 - 10 класів були залучені до роботи з он-

лайн курсом Канадського коледжу SMRT English. Курс було розраховано на 180 

год, з яких 30 годин контактного англійського та 150 годин самостійної роботи. 

На контактних уроках учні мали можливість розвивати навики діалогічного 

мовлення та з’ясовувати теоретичні питання використання мови. Навчальний 

ресурс включав достатню кількість якісного аутентичного аудіо та відеоматеріалу 

та граматичних та лексичних завдань, які складені з урахуванням вікових 

особливостей та інтересів учнів. Гнучкий графік навчання дозволив гімназистам 

якісно планувати та використовувати час, сформувати мовленнєві  навички, 

покращити знання англійської мови та виховувати самодисципліну. Дистанційно 

в Канадському коледжі навчалось 60 учнів 9-10 класів гімназії, 50 учнів (83%) 

засвоїли курс на 75% і вище, успішно склали іспити та отримали сертифікат, що 

підтверджує їх рівень здобутих знань, вмінь та навичок відповідно до 

загальноєвропейських компетентностей володіння іноземною мовою (СEFR). 

Додатковою перевагою курсу була можливість для учнів брати участь в Skype 

відео конференціях з викладачами та студентами провідних закордонних вузів. Це 

створювало та підтримувало стійку мотивацію гімназистів до вивчення 

англійської мови.  

Проектна робота на уроках англійської мови ефективно формує та розвиває 

необхідні навики 21 століття, тому в своїй діяльності я активно залучаю учнів до 

участі та створення міжнародних проектів та використовую Європейську освітню 

платформу програми eTwinning. Спільна робота з Європейськими партнерськими 

школами надзвичайно зацікавлює моїх учнів у вивченні англійської мови, а 

участь у контактних семінарах, відео конференціях та фестивалях демонструє їх 
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рівень засвоєння умінь та навичок, крім того, контент он-лайн ресурсу доповнює 

зміст навчально-методичного комплексу, який гімназисти використовують у 

навчанні. В минулому навчальному році разом з учнями 9 класу ми реалізували 

проект YES (Young Europeans Speak), метою якого було створення соціального 

відео та висвітлення актуальних питань, що турбують українських підлітків. 

Гімназисти висвітлили питання здорового способу життя та харчування, 

проблеми спілкування з батьками та однолітками, права людини в Європейських 

країнах та Україні. Робота у проекті велась англійською мовою, що надало 

можливість гімназистам застосувати та покращити знання та навики набуті на 

уроці. Результатом роботи у проекті стала міжнародна конференція по правах 

людини, яка проходила на базі нашої гімназії, участь у якій взяли 15 українських 

шкіл, представники Європейських країн: Великобританії, Італії, Іспанії та Польщі.   

Сьогодні гімназисти беруть участь у 5 

Європейських проектах eTwinning, що 

допомагає нам не тільки поглибити знання з 

предмету, розширити світогляд, знайти 

нових друзів та однодумців для спілкування, 

а також вдосконалити наші навички та 

отримати досвід використання Web 2.0 

інструментів. Більше того, такі спільні 

проекти мотивують гімназистів до вивчення англійської мови та роблять наші 

шкільні уроки цікавими та яскравими. Проекти програми eTwinning є 

мотивуючими та привабливими не тільки для гімназистів, а й для мене як учителя 

англійської мови тому, що надають мені досвід спілкування з колегами, 

можливість вдосконалювати мої навики володіння мовою, а також спонукають до 

професійного розвитку. Від моїх Європейських колег я дізнаюсь багато нового 

про сучасні методи та методики у викладанні іноземних мов, під їх керівництвом 

опановую новітні освітні платформи та комп’ютерні технології. Сьогодні разом з 

моїми учнями ми опановуємо сучасні он-лайн ресурси та працюємо над 

створенням інтерактивних постерів та 

презентацій в Glogster та Prezi, результат 

нашої роботи можна побачити на порталі 

eTwinning. 

Однин із прийомів, який я активно 

застосовую на уроках англійської мови, є 

гейміфікація навчального процесу. Це 

допомагає мені створити творче мотивуюче 

середовище для успішного оволодіння знаннями та формування навичок учнів, а 

крім того привносить в урок елемент змагання, розвиває лідерські якості та 
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вміння працювати в команді. Освітні он-лайн ресурси kahoot, treasure hunt, pedlet 

не тільки формують знання та вдосконалюють IT навики, а й урізноманітнюють 

уроки англійської мови. Ресурс kahoot дозволяє учителю створити он-лайн гру, 

яку можна використовувати на уроці для перевірки засвоєння лексичних та 

граматичних навичок, для проведення опитування учнів та поглиблення 

культурологічних та краєзнавчих знань. Зручний інтерфейс спрощує роботу 

учителя і не вимагає зусиль і багато часу для створення кінцевого продукту, а 

використання його на уроці вносить елемент гри та змагання, мотивує учнів в 

ігровій формі засвоювати нові знання та розвивати навички.  

Моя робота з учнями продовжується і після уроків. Для цього мені на 

допомогу приходить освітня мережа www.thebigchallenge.com. Кожен учень має 

свій профіль на сайті і знаходить друзів для спілкування з різних Європейських 

шкіл відповідно до своїх уподобань та інтересів. Ресурс допомагає мені постійно 

підтримувати зв’язок з моїми учнями в позаурочний час, повідомляти їм домашнє 

завдання, підключати до корисних он-лайн ресурсів і, навіть, складати та 

проводити iBT тестування.  

Використання новітніх технологій у моїй роботі набагато полегшує процес 

планування та викладання англійської мови, робить мої уроки цікавими та 

мотивуючими для учнів, а також забезпечує високий рівень володіння мовою, 

формування життєвонеобхідних вмінь та навичок 21 століття. 

 

Стромська С.В.,  

вчитель математики гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини  

з поглибленим  вивченням іноземних мов м. Києва  

Останнім часом щоденна праця вчителя-предметника набуває нових 

тенденцій у справі навчання школярів. Особиста розвиненість учнів, їх 

освіченість, грамотність у сфері комп’ютерних технологій та інших новинок 

техніки вимагає від сучасного вчителя переглянути свої погляди, подолати певний 

консерватизм напрацьованих методик і рухатись вперед, створюючи нові освітні 

моделі. 

Сенсорна дошка – вже не новинка на ринку високих технологій. В 

поєднанні з комп’ютером, вона  є незмінним інструментом на уроці. А сам урок 

перетворюється на цікаве, насичене різним яскравим матеріалом дійство, що 

максимально привертає увагу учнів. 

http://www.thebigchallenge.com/
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Ця технологічна новинка надає широкі можливості викладання різних 

дисциплін. А я хочу поділитися досвідом роботи з сенсорною дошкою SMART 

Board на уроках математики.  

По-перше – це великий екран, який можна використати при перевірці 

домашнього завдання, усного рахунку, демонстрації різних довідкових матеріалів, 

відео фрагментів, різноманітних схем, формул тощо. 

По-друге – програмне забезпечення самої дошки SMART Board дозволяє 

створювати динамічні, більш наглядні матеріали безпосередньо перед очима учнів 

та залучати їх до цього процесу. 

У галереї шаблонів, що містить дошка, є дуже багато різноманітних 

заготовок для використання на уроках. Так, знайшовши в переліку геометричних 

фігур кути, а серед вимірювальних приладів лінійку, трикутник та транспортир, 

народилась ідея застосувати їх про вивченні теми «Кути. Вимірювання кутів» в 

курсі 5 класу. 

На одному з етапів уроку, діставши кути різної величини, пропоную учням 

візуально порівняти їх. А потім після порівняння пропоную накласти їх один на 

одного. Таким чином учні перевіряють себе і роблять висновки, що рівні кути при 

накладанні співпадають. 

Вчителі математики знають, що при вимірюванні кутів школярі іноді 

невірно виставляють транспортир і, як результат, неправильно знаходять їх 

градусні міри. Можливості дошки дозволяють запобігти цьому. Транспортир у 

базі даних дошки прозорий і тому всі елементи кута крізь нього добре видно. 

Вершина і сторони кута чітко співпадають з відповідними позначками на 

транспортирі і  учні фактично не припускаються помилок. А захоплення така 

робота викликає неабияке. Пізніше можна використовувати транспортир і при 

вимірюванні кутів трикутників. 

Фігури на дошці можна збільшувати, зменшувати, повертати, переміщати. 

Цю можливість я теж використала на уроці. Всі кути, які були на дошці, 

розташувала по іншому і запропонувала учням їх виміряти. Звідси висновок учнів 

– яким чином не були б розміщені кути, їх градусні міри зберігаються.   

На одному з уроків теми, діставши з колекції даних гострі, тупі, прямі, 

розгорнуті кути, розбила дошку на чотири колонки і запропонувала учням 

перемістити дотиком руки кути в потрібну колонку. Так було організоване 

повторення їх видів. 

Можна сказати, що вивчення теми перетворилось на одну велику практичну 

роботу. А найголовнішим стало те, що не вчитель давав готові факти, а учні 

пошуковим шляхом отримували інформацію і робили самостійні висновки. 

Під час ознайомлення дітей з координатною площиною фоном на дошці 

обираю різні види міліметрівок. Це полегшує роботу учням і дає можливість 
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економити час. Здобути навички визначення координат точок на площині дають 

такі завдання. З бази даних дістаю точку і швидко починаю рухати її по площині, 

а школярі вказують її координати. Учні отримують «квитки на кіносеанс» з 

вказаними місцями і рядами (зала – координатна площина). Потрібно правильно 

сісти на місце, тобто за вказаними координатами маркером побудувати точку на 

площині. 

Базу даних шаблонів можна поповнювати власними заготовками. 

Готуючись до уроків геометрії в 11 класі, були створені різні стереометричні 

фігури з виділеними різними кольорами елементами побудовані їх перерізи. Ці 

заготовки можна використовувати на різних етапах уроку, причому неодноразово. 

Таким чином учні бачать великі кольорові зображення, які допомагають краще 

сформувати просторову уяву та вивільнити час для практичного розв’язання 

задач. 

Правильне застосування сенсорної дошки дає учням і вчителю позитивні 

моменти: увага учнів захоплена на весь урок, включається візуальний канал 

сприйняття матеріалу, висока активність учнів, а звідси – і темп уроку, 

розширення світогляду дітей, їх бажання знати більше. 

Вчитель – людина, яка постійно перебуває в пошуку нових ідей, методів, 

підходів. Можливості сенсорної дошки та власна фантазія – це невичерпне 

джерело для створення незабутніх захоплюючих уроків. 

 

Дерев’янко Л.С.,  

учитель-методист гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини  

з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва 

Мова – універсальна, але слід 

користуватися нею вкрай 

індивідуально. Це своєрідний 

енергопровід: від одного до 

іншого, від одного до багатьох. 

П. Мовчан  

Виховання особистості, зокрема й мовне, неможливе без опори на мовні 

знаки культури рідного народу. Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її 

багатогранності (точніше кажучи, здатен засвоювати упродовж усього життя), 

може стати творцем мовних цінностей і найповніше виявити себе в будь-якій 

галузі суспільної діяльності. Вузькопрагматичний, утилітарний підхід до мови як 

до засобу спілкування, причому не ускладненого здатною до розвитку думкою, 

заступив останнім часом усі інші функції мови. А людина ж має думати й 
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відчувати рідною мовою.  

Ще відомий німецький філософ мови Вільгельм фон Гумбольдт 

стверджував, що різні мови - це не різні позначення однієї й тієї самої речі, а різне 

її бачення. Слово – відбиток не предмета як такого, а його почуттєвого образу, 

створеного ним у нашій душі в процесі мовотворення. Мова стає посередником 

між світом предметів, що їх людина пізнає, та індивідуумом, який прагне пізнати. 

Мова своєрідно «змушує» людину засвоювати світ; це той будинок, що його, як 

хтось уже образно висловився, людина, ніби равлик, приречена нести на собі і 

через його вікна бачити світ, сприймати й засвоювати його. Межі мови індивіда - 

це межі його світу. Мова – оселя буття духу. У ній живе людина. Отже, погляд на 

світ певним чином не лише універсальний, а й національно специфічний, тому 

носії різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, крізь призму своїх мов. 

По суті, національна мова – це генетичний код кожного і нації в цілому.  

Мова має стати інструментом пізнання й творчості. І захистом від усіляких 

маніпуляцій. Стати справді живою водою, життєдайним джерелом. Насамперед 

через усвідомлення унікальності рідної мови і єдиної «справжності» для кожної 

людини саме рідної мови. Тієї, що зачіпає всі струни душі, тієї, що здатна 

актуалізувати глибинні пласти досвіду багатьох поколінь предків, схованого не 

тільки у свідомості, а й «на дні серця», у потаємних закутках підсвідомого. 

Мова в освітньому закладі – це шлях творення естетичних і моральних 

ідеалів, і саме тому духовний розвиток людини нерозривно пов’язаний з 

розвитком її мовних здібностей. 

Отже, основною засадою вивчення української мови вважаємо за 

необхідність забезпечити мовну стабільність учнів, виховання в них почуття 

мовного обов’язку щодо своєї держави і через розуміння взаємозв’язку питань 

розвитку мови з державотворчими проблемами виховувати активну мовну 

особистість, небайдужу до мовних проблем держави. 

Відомо, як багато часу на кожному уроці мови відводиться формуванню 

орфографічних умінь і навичок. Більшість учителів переконана, що це завдання 

найважливіше, тому підпорядковують йому весь урок. Однак вони далеко не 

завжди досягають очікуваних успіхів. Тим часом тут є резерви підвищення 

орфографічної грамотності учнів, які недостатньо ще використовуються. 

Учителі знають, що на орфографічну грамотність позитивно впливає 

достатня увага школяра до написання (орфографічна пильність). Ефективним 

засобом її формування може стати при належній організації вже сама перевірка 

домашнього чи класного завдання. Для цього дітям пропонують стати на 2 – 3 

хвилини  вчителями, узяти в руки прості олівці, обмінятись зошитами й уважно 

перевірити один в одного, чи правильно виконана вправа. Звичайно, учитель має 

дати інструкцію, як виправляти помилки. 
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У ході взаємоперевірки виконаних робіт, крім орфографічної пильності, 

формуються вимогливість, ретельність, охайність, відповідальність, адже учні 

постають у ролі вчителя (тьюторська технологія). 

Після звірки з’ясовують, хто припустився помилки. Добре, якщо учні 

пояснять і правопис контрольних слів. 

Загальновідомо, що вчитель, перевіряючи роботи, акуратно виправляє всі 

помилки і відповідно оцінює їх. Учні, одержавши зошити, констатують, що те чи 

інше слово написали неправильно. Відступимо від традицій, хай діти 

виправляють помилки самі. Причому треба підійти до цього диференційовано. 

Сильним учням, які найчастіше пишуть без помилок, але тут допустили їх, не 

варто виправляти неправильні написання. Достатньо позначити лише кількість 

помилок і поставити відповідну оцінку. Одержуючи зошит, такий школяр 

самостійно охоче відшукуватиме власні помилки й акуратно виправлятиме їх. 

Можна виставити оцінку-бал. 

Слабшим учням виправити помилки і рекомендувати зробити їх аналіз за 

загальноприйнятою формою. 

Процес формування орфографічних умінь довготривалий і тільки тоді 

приносить очікувані результати, коли вчитель підходить до цієї роботи 

неформально. 

Працюючи над орфографічними помилками у зв’язку з вивченими 

правилами, передусім враховують лінгвістичну природу порушених орфограм і 

відповідно добирають методику. Так, якщо порушені фонетичні орфограми 

відповідають вимові й перевіряються нею (апостроф, уживання м’якого знака, 

подвоєння букв унаслідок подовження вимови звуків, спрощення в групах 

приголосних тощо), то перш за все з’ясовують, чи сформовані в школярів навички 

літературної вимови. 

Робота над помилками має завершуватися спеціальною перевірною 

вправою. Сюди вводять слова з орфограмами, де були допущені помилки. 

Результати дадуть учителю можливість судити про ефективність проведеної 

роботи.  

Дбаючи про орфографічну грамотність школярів, систематично вводять 

слова з орфограмами в дидактичний матеріал, добираючи його для уроку. У 

такому випадку систематично влаштовується супровідне повторення, чим 

забезпечується грамотність учнів. 

Наведені прийоми роботи над формуванням та вдосконаленням 

орфографічної грамотності учнів займають небагато часу на уроці. Вони 

ефективні тільки при систематичному застосуванні. 

 Не менш важливою на уроці буде робота з різними типами словників, що 

значно підвищить якість знань учнів. 
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 Адже сьогодні підхід до вивчення мови в освітньому закладі має 

пізнавально-практичне спрямування, цебто спрямований на формування мовної й 

мовленнєвої компетенцій учня. Необхідно залучати до роботи зі словниками не 

тільки старшокласників, а й учнів молодших класів, це дасть можливість 

долучитися до невичерпних джерел рідного слова, бо все багатство мови саме в 

них, у словниках. Розпочинаючи таку роботу, потрібно ознайомитися з різними 

типами словників, їх структурою, призначенням. 

Від інших книжок словник відрізняється будовою. Зустріч зі  словником 

завжди розпочинається з передмови, що ознайомлює читача з його структурою, 

методикою користування, зразками словникових статей, списком скорочень і 

джерел, алфавітом. Основний зміст словника становлять статті, розміщені в 

алфавітному порядку. Словникові статті в різних словниках мають різну 

структуру, але спільним у них є наявність за алфавітом першого (воно є 

основним!) слова, його називають реєстровим. Коли говорять про кількість слів у 

словнику, то мають на увазі реєстрові слова.  

Словники в мові поділяють на два типи: енциклопедичні й загальномовні 

(філологічні). Енциклопедичний словник включає 

відомості з різних сфер життя, науки, виробництва, 

мистецтва, містить інформацію про відомих осіб, 

історичних діячів та події. Енциклопедичним 

українським словником є «Український 

радянський енциклопедичний словник» у 3-х 

томах (1966-1968 рр.).  

Приклади словникових статей в 

«Українській енциклопедії»: 

Абетка: усі літери, уживані в письмі даної мови, розташовані в певному 

традиційному порядку. Сучасна українська абетка має 33 літери. Вона постала 

внаслідок довгої еволюції абетки, названої кирилицею, реформованої в XVIII 

столітті в гражданку, що потім зазнавала другорядних змін, залежно від різних 

систем письма – див. драгоманівка, максимовичівка, кулішівка, паньчевичівка, 

ярижка (т. 1, с. 11) 

Драгоманівка – зреформована М. Драгомановим українська абетка. В 

основу реформи Драгоманов поклав засаду відповідності однієї літери одній 

фонемі. Тому він викинув щ, ь, а, літери ї, є, ю, я, заступ після голосного 

сполучення з ь (йармарьок, царья). М. Драгоманов уживав цю абетку у своїх 

листах і виданнях від 1876 року до смерті, але вона не прищепилася. 

Останнім часом видають довідкові матеріали з окремих галузей знань 

(галузеві енциклопедичні словники),  систематизовані за алфавітом чи в 

тематичному порядку. Це також енциклопедії: енциклопедія медична, 
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енциклопедія технічна тощо. 

Основним предметом описування для загальномовних (філологічних) 

словників є слово. Вивчають його в різних аспектах. Кожний такий аспект 

досліджує певний вид словника. Походження слова, тобто його етимологію, 

простежує етимологічний словник. Прикладом може бути «Етимологічний 

словник української мови» у 7-ми томах (1982 – 1989 рр.) за ред. О.С. Мельничука 

(на сьогодні є три томи). 

Зразок його статті: 

Кравець, кравецтво (кравцівна), кравченко, кравчик, учень кравця 

(кравчиха) (зб.), кравецький цех, кравці, кравчиня, кравчиха, кравецький 

(кравцівський). Я, кравцювати; -р (пд. зх.) (кравець), бр. Кравець, п. krawiec r. 

kravek, вл. kravk, нл. krfwz, [ksajc]; псл. (пн.) kravьсь], похідне від дієслівної 

основи krajiti, укр. кроїти; виведене від п. (krawiec як запозичення (Richhardt 69) 

не переконує; пов’язання з псл. Krasti, укр. красти (Zubaty 111 71; Bruckner 265; 

ЭСРЯ12, 110; Bern 1, 620. – Див. ще кроїти – Пор. кравальник (т. 3, с. 71). 

Літературна мова виконує комунікативну функцію. Вона існує у двох 

формах – усній і писемній. Особливого значення надають усній формі. Усне 

літературне мовлення спирається на ряд загальноприйнятих й узвичаєних норм, 

які називають орфоепічними. Ними допоможе оволодіти орфоепічний словник. 

Реєстр словника включає слова, написання яких не відповідає літературній 

вимові. Кожне слово подається у фонетичному записі (транскрипції), ураховують 

різні фонетичні зміни  (чергування, спрощення, асиміляція тощо), яких зазнало 

слово. Для учнів рекомендовано «Орфоепічний словник» (1984 р.), укладений М. 

І. Погрібним. 

Зразки словникових статей: 

білорибиця [б’ілор'иби
е
ц'а], -ці, -цею, -иці, -иць (с. 51); 

збагачення [збаг'аче
и
н':а] (с. 227); 

подовжений [ под'оЎже
и
ни

е
ї]. –на, -не, -ні (с. 436); 

щільність [шч’'і'л'н'іс'т' ], -ності, -ністю (с. 624). 

Писемна форма мовлення спирається на правописні (орфографічні) норми. 

Труднощів щодо написання слів і граматичних форм можна уникнути, 

звернувшись до орфографічного словника. Одним із них є «Орфографічний 

словник української мови» (1994 р.) за ред. С.І. Головащенка, М.М. Пещак, В.М. 

Русанівського, О.О. Тараненка. У ньому 120 тис. реєстрових слів. 

Зразки словникових статей: 

льняний і лляний (с. 354); 

обмет, -у (с. 451); 

пап’є-маше, невідм. (с. 482); 

упакувати, -ую, уєш і впакувати (с. 787).  
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Під час вивчення морфемної будови слова постає ряд труднощів у виділенні 

морфем. Іноді, знаючи правила правопису, учень усе-таки допускає помилки під 

час письмових робіт. У чому причина? Мабуть, у тому, що не вироблено навичок 

письма. У цьому допоможе морфемний словник, який ознайомить зі значущими 

частинами слова – морфемами. «Морфемний словник», укладач Л.М. Полюга, 

налічує близько 36 тис. слів. Докладна передмова сприятиме успішній роботі з 

цим словником. 

Зразки словникових статей: 

автор/ськ/ий (с. 21); 

за/дриж/а/ти (с. 99); 

мил/ост/ив/ий (с. 161); 

пере/роз/по/діл/ен/ий (с. 226).                             

Для вивчення засобів творення слів у пригоді буде «Українсько-російський 

словотворчий словник» (1985 р.), укладач З.С. Сікорська. У ньому підкреслено 

співвідношення морфемного й словотвірного аналізів, визначено основні шляхи 

творення слів в українській мові. 

Зразки словникових статей: 

двомовн+ість – дв/о/мов/н/ий (с. 48); 

камен+ист-ий – камінь (і-е, н'-н) (с. 83); 

мужнь-о – мужн/ій (с. 105)% 

переповн+я-ти, переповн+юва-ти – пере/повн/и/ти (-и, н-н') (с. 131). 

Під час підготовки до письмових робіт можна використати «Словник 

труднощів української мови» (1989 р.) за ред. С.Я. Єрмоленко. Це скоротить час 

для підготовки, бо він включає слова, складні для написання, вимови, словозміни, 

сполучуваності. 

Зразки словникових статей: 

Біла Церква. Обидва слова пишуться з великої літери (с. 130). 

Ірис, -а 1. Рослина. Листя іриса. 2. Анат. Райдужна оболочка ока. 

Ірис, -у, збірне. Сорт цукерок. Молочний ірис. 

Ірис – ірис. Розрізняється значенням (с. 129). 

Шваччин. прикм. До швачка (с. 325).  

Вивчаючи розділ «Лексикологія», використовуватимемо словники, які 

ілюструватимуть антонімічні пари («Словник антонімів», 1987р., за ред. Л. М. 

Полюги, налічує 250 тис. словникових статей; синоніми й синонімічні ряди 

(«Практичний словник синонімів української мови» Святослава Караванського, 

1993 р.), розрізняти слова-омоніми («Словник омонімів української мови»,  

1996 р., за ред. М.Г. Удовиченка).  

Справжніми перлинами рідної мови є фразеологізми. Не завжди на уроці ми 

звертаємося до них, забуваючи про те, що уживання фразеологізмів свідчить про 
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високий рівень мовленнєвої культури людини, про самобутній зв’язок її з 

народом, його побутом, звичаями, легендами, казками. Фразеологічний словник 

розтлумачить значення фразеологізму («Фразеологічний словник української 

мови», 1993 р.). 

Зразки словникових статей: 

Винести урок (у ролі присл.) – зробити практичні висновки, повчитися  

(с. 95); 

Заяча душа (у ролі присл.) – про боягуза. Нічого, крім презирства, у неї 

{Ольги} до паненят нема, усі вони заячі душі (Качура, тв., т. 2, 1958 р., с. 33). 

Розкривають значення слів тлумачні словники. За реєстровим словом, що 

стоїть у початковій формі, наведено всі його значення, розмежовано прямі й 

переносні, указують фразеологізми з цим словом. Найбільшим тлумачним 

словником є «Словник української мови» в 11-ти томах (1970-1980 р.р.), у якому 

35 тис. слів. 

Зразки словникової статті: 

Боривітер, -тра, ч. Хижий птах з родини 

соколиних, що живиться переважно мишами та 

великими комахами. Називається «боривітер 

звичайний» за свою звичку стояти в повітрі, 

часто проти вітру (корисні птахи, 1950, 43) (с. 1,  

с. 218). 

У мові 10% слів запозичених іншомовних. 

«Словник іншомовних слів» (1975 р.) покаже 

шляхи проникнення слова з іншої мови, його 

первинний вигляд і що означає воно тепер у нашій мові. 

Зразок словникової статті: 

Абзац – (нім. Absatz, букв. - уступ) –  

1) Відступ у початковому рядку тексту.  

2) Пов’язана зі змістом частина тексту від одного відступу до іншого. 

Префікс (від лат. Praefixus – прикріплений спереду) – частина слова, що 

стоїть перед його коренем. 

Розкриє зміст слів-паронімів «Словник паронімів» Д.Г. Гричишина,  

О.А. Сербенської, 1986 р., а також слів-омонімів «Словник омонімів української 

мови» (1996 р.) за ред. О. Демської та І. Кульчицького. 

Робота зі словниками повинна стати повсякденною необхідністю в процесі 

вивчення української мови. Лише комплекс набутих лексикографічних знань та 

вмінь стане основою рівня культури мовлення учня як усного, так і писемного, що 

забезпечить успіх не тільки на уроці, а й у житті.  
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Даценко Н. П., 

практичний психолог ШДС «Софія» 

Процеси гуманізації освіти передбачають втілення нових підходів щодо 

розвитку особистості дитини в умовах освітніх закладів. Психолого-педагогічний 

супровід є однією із технологій системної підтримки та допомоги дитині в 

навчально-виховному процесі, що забезпечує ці умови.    

Багато науковців (І. Бех, М. Бітянова, О. Газман, Н. Пригова, Н. Михайлова, 

Г. Строєва, О. Лідерс, О. Рудякова, С. І. Щепіна та ін.), практичних працівників 

звертаються до феномену психолого-педагогічного супроводу.  

Психолого-педагогічний супровід – це професійна діяльність дорослих, які 

взаємодіють з дитиною в шкільному середовищі [1, с. 325]. В центрі цього 

процесу стоїть дитина, її особистісний розвиток, розгортання її життєвого 

потенціалу в певному освітньому середовищі. Супроводжуючи її, дорослі 

створюють умови, «орієнтаційне поле 

розвитку», в якому відповідальність за дії 

несе сам суб’єкт [2]. Це умови, в яких діти 

мають змогу самостійно засвоювати систему 

відносин зі світом та собою, робити власний 

вибір та приймати рішення. За необхідності, 

дорослі спрямовують та допомагають в 

подоланні труднощів. Поступово вся 

відповідальність перекладається на дитину, у відповідності до її вікових та 

індивідуальних можливостей. 

Вирішальна роль в процесі психолого-педагогічного супроводу належить 

педагогу. В умовах вальдорфської школи саме він реалізує педагогічну 

концепцію, її підходи до навчання та виховання, систему оцінювання, додаючи 

власні особистісні якості, стиль спілкування, педагогічне чуття, гнучкість, творчі 

здібності, володіння мистецькими засобами педагогічного впливу. Це 

безпосередньо впливає на процес становлення особистості школярів. Стаючи на 

засадах психолого-педагогічного супроводу, його вплив стає більш системним та 

цілеспрямованим. 

Батьки переважно регламентують поведінку дитини з точки зору сімейних, 

національних та інших традицій, правил, норм. Залучаючись до системи 

психолого-педагогічного супроводу в навчальному закладі, батьки допомагають 

більш об’єктивно розуміти ситуацію розвитку (як дитина поводиться вдома, стиль 

життя родини та ін.), узгоджувати цілі та засоби виховання. Ми прагнемо 
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домогтися позитивного батьківського ставлення і орієнтації на прийняття дитини, 

вирішення її проблем, послідовності у вихованні дітей. Також, взаємодіючи з 

педагогами, батьки мають змогу підвищувати власну педагогічну компетентність 

та залучаються до створення освітнього простору школи: від приміщень до 

атмосфери співпраці, довіри. 

Роль шкільного психолога полягає у створенні умов та подоланні 

труднощів на шляху розвитку, який обрала дитина, у відповідності до вимог сім’ї 

та школи: конструктивно вирішувати протиріччя та конфлікти, засвоювати 

ефективні методи пізнання, спілкування, розуміння оточуючих і власного «Я». 

Психолог допомагає педагогу «налаштувати» процес на ідеологію супроводу, 

мотивує педагогів та батьків, є координатором в суперечних питаннях, консолідує 

зусилля дорослих навколо пріоритету інтересів розвитку дитини, культивує 

повагу до її особистості. Психолог разом із педагогом у процесі шкільного 

навчання може, з одного боку, допомогти дитині максимально використовувати 

надані можливості для освіти та розвитку, а з 

іншого боку, пристосувати індивідуальні 

особливості до заданих ззовні умов шкільної 

життєдіяльності [3, с. 41]. Адже гнучкість 

освітнього середовища для урахування 

індивідуальних особливостей дитини 

обмежена як зовнішніми вимогами 

(законодавчими актами, стандартами освіти, 

традиціями закладу тощо), так і необхідними вимогами до кожної особистості (її 

рівня знань, навичок та умінь, нормативності поведінки та взаємодії, мотивації 

навчання тощо). Якщо ці вимоги є виправданими, відповідають логіці освітнього 

процесу, то вони стають тими «кордонами», які дитина має засвоїти, приймати та 

реалізовувати у власній поведінці.  

Особливості вальдорфської школи, зокрема, класний вчитель до 6-8 класу, 

викладання основних предметів «епохами» на головному (спареному) уроці, 

особливий розклад, що враховує природні та психологічні ритми, інтеграція 

інтелектуального, емоційного та вольового компонентів під час навчання, ведення 

епохальних зошитів, замість підручників, небальна система оцінювання, увага до 

естетики середовища, створюють  необхідні умови втілення супроводу. Широко 

застосовувані методи «навчання через переживання», художньо-образне 

викладання, «навчання через досвід», активні методи, діалогічні стратегії, 

забезпечують сприятливий психологічний клімат, атмосферу емоційного 

комфорту та безпеки.  

Завдяки діючій колегіальності, закладена основа психолого-педагогічного 

супроводу – взаємодія всіх учасників (батьків, вчителів, психолога та ін.) навколо 
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дитини та із дитиною разом (див. рис.1).  За цих умов ведеться конструктивний 

діалог, є можливість обговорювати свої думки, проблеми, можливості, 

особистісні особливості в атмосфері шанобливості, відвертості, чесності і 

підтримки.  

Напрямками (видами) роботи з психолого-педагогічного супроводу є: 

діагностика (індивідуальна і групова), профілактика, консультування, корекційна 

та розвивальна робота, психолого-педагогічна просвіта, формування психолого-

педагогічної культури; розвиток психолого-педагогічної компетентності 

учасників. 

Організація супроводу передбачає кілька етапів (див. рис.1). По-перше, 

відносно всіх учнів відстежується динаміка розвитку. Система збору інформації 

про дитину здійснюється переважно за допомогою психолого-педагогічного 

спостереження безпосередньо під час навчальної діяльності. Вчитель веде також 

власні записи стосовно основних особливостей навчання, досягнень, особистісних 

проявів, соціального розвитку кожної дитини тощо. Можуть долучатися 

результати групової психодіагностики. В кінці року вчитель робить узагальнену 

розгорнуту характеристику. Вона обговорюється на співбесіді з батьками, також в 

ній йдеться про зміст та досягнення в навчанні, зазначаються основні проблеми, 

узгоджуються рекомендації та стратегія супроводу дитини на наступний рік.  

  
Рис.1 Схема організації психолого-педагогічного супроводу 

Протягом року вчитель, батьки чи психолог можуть стикатися із 

проблемами розвитку дитини. Зазвичай, вони лежать у площині учбових 

ДИТИНА ВЧИТЕЛЬ ПСИХОЛОГ 

БАТЬКИ 

•Відстеження динаміки  розвитку дитини, 

профілактика 

•Діагностика проблеми  

•Формулювання питання (проблеми) 

•Обговорення, аналіз ситуації, пошук причин 

•Формування стратегії та програми супроводу: 

постановка цілі, пошук шляхів,  планування заходів 

•Корекційний та розвивальний вплив, реалізація 

•Аналіз ефективності проведеної роботи 

КОЛЕГІЯ 
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труднощів, порушень емоційно-вольової сфери, проблем взаємин з однолітками, 

вчителями і батьками, розвитку навичок саморегуляції, профілактики 

поведінкових девіацій та ін. На етапі діагностики проблеми можуть залучатися 

психолог чи інші спеціалісти (лікар, арт-терапевти та ін.). Окрім спостереження, 

також застосовуються аналіз продуктів творчої діяльності, діагностична бесіда  

(з дитиною, батьками, вчителями), психодіагностичні методики.  

Якщо проблема досить гостра чи має комплексний характер, вчитель 

виносить питання на колегію класу чи школи. В ній беруть участь вчителі, 

психолог, іноді запрошуються батьки, інші спеціалісти. За певною процедурою 

відбувається розгляд дитини. Центральним елементом є детальна описова 

характеристика дитини: особливостей її зовнішності, інтелектуальних та 

емоційно-вольових якостей, поведінки, ситуації розвитку (в минулому і тепер), 

мотивації навчання, рівню знань, навичок та вмінь (компетенцій), стосунків з 

однолітками, вчителями тощо. Додаються результати діагностики. Далі 

обговорюють виникаючі питання, уточнюють проблему, аналізують її причини. 

Наступним кроком є розробка подальших кроків по вирішенню проблеми: цілі, 

основні засоби та заходи, найближчі результати, виконавці, додаткові 

організаційні умови.  

Ключова роль у втіленні психолого-педагогічного супроводу на етапі 

корекційно-розвивального впливу залишається у вчителя, інші спеціалісти 

(психолога чи інші спеціалісти) залучаються за необхідності. Перевага надається 

широкому спектру засобів педагогічного впливу, які педагог втілює у 

повсякденній роботі. Наприклад, для корекції та розвитку широко застосовуються 

ігрові технології. Зокрема, під час головного уроку на ритмічній частині 

використовують як рухливі, ритмічні вправи так і розвивальні ігри, ігри-

переживання, ділові ігри тощо. Обираючи матеріал для розповідної частини 

головного уроку, вчитель може використати відповідно до завдань супроводу 

різні літературні джерела або спеціально створює моральні історії. В роботі 

вальдорфського вчителя завжди присутні засоби мистецтва, що окрім начального, 

за певної організації, мають індивідуальний корекційно-розвивальний вплив (гра 

на блок-флейті, спів, спільні рецитації, малювання форм, малювання на дошці, 

живопис «по-мокрому», ліплення, театральні вистави, евритмія (мистецтво руху)). 

Важливою ланкою може стати проектна 

діяльність учнів, де враховуються індивідуальні 

потреби та інтереси учня. Розвивальні 

можливості гармонізуючого впливу вчителя 

посилюються за рахунок високого авторитету 

серед учнів, постійного самовдосконалення, 

глибокого розуміння вікових та індивідуальних 
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закономірностей розвитку дитини, гуманістичної позиції. Вчитель активно 

взаємодіє з батьками стосовно стратегії подолання проблеми, узгоджуючи, по 

можливості, спільні кроки сім’ї та школи. Психолог на цьому етапі виконує 

просвітницьку функцію, консультує, налаштовує та мотивує вчителя, бере участь 

в розробці розвивальних заходів. За необхідності залучається для їх втілення. 

Ще одним етапом психолого-педагогічного супроводу є аналіз його 

ефективності, переважно на засіданні колегії в обговоренні вдалих та невдалих 

кроків, подальших профілактичних мір. 

Звісно не існує універсального рецепту від всіх проблем. Кожна дитина є 

унікальною індивідуальністю, а ситуація вимагає власного розгляду. Разом з тим, 

з часом формуються гнучкі моделі психолого-педагогічного супроводу учнів у 

разі виникнення типових проблем. Вони беруться до уваги, але лише як «каркас», 

щоразу наповнюючись індивідуальним змістом. 

Таким чином, організація психолого-педагогічного супроводу наближає 

школу до створення оптимальних умов для дійсного розвитку особистості дитини. 

Вальдорфська школа побудована на принципі вільної особистості, що містить у 

собі цілеспрямоване формування в учня здібності бути суб’єктом власного життя, 

робити життєвий вибір зі знанням справ; його наслідків і впливу рішення  на долі 

інших людей, брати на себе відповідальність за зроблений вільний вибір.  
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Дьячук О.О., 

вчитель початкових класів 

спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу й чую – я трохи пам’ятаю. 

Те, що я чую, бачу і обговорюю – я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, – я стаю майстром. 

За Державним стандартом початкової загальної освіти учень початкової 

школи отримує знання, уміння та навички, що допоможуть йому підготуватися до 

подальшого навчання. Завдання вчителя сучасної школи полягає у формуванні 

кола компетентностей – ключових, предметних, міжпредметних.  

Найбільш актуальним завданням сучасного вчителя є формування ключових 

компетентностей молодшого школяра. Одна з них – це здоров’язбережувальна.  

Ця компетентність включає в себе: 

- уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; 

- усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; 

- взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; 

- удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я; 

- дбайливе ставлення до свого здоров’я.  

Сьогодні в школі виникла необхідність інтегрування і втілення в практику 

принципово нових педагогічних ідей, концепцій, технологій, у центрі яких – 

особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими цінностями. 

В основі формування компетентностей щодо здорового способу життя 

лежить звичайний дитячий інтерес. «Як зробити так, щоб дітям було цікаво 

вчитися?» Це питання я задаю собі щоразу. Пошуки способів, методів, прийомів 

успішного й радісного навчання молодших 

учнів педагоги ведуть у багатьох 

напрямках. Наразі існує чимало технологій, 

реалізація яких передбачає різні форми 

взаємодії учнів між собою та учнів з 

учителем. Цікавими є такі інтерактивні 

методи і техніки як презентація, коло, 

мозковий штурм, робота в парах, творча 
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праця, дискусія в групі, керовані фантазії, 

мозаїка, карусель, галерея, рольові та 

ситуативні ігри тощо. Переконана, що 

різноманітні форми, методи та прийоми 

активного навчання – шлях до успіху в 

роботі з дітьми.  

Принцип активного навчання 

забезпечує інтерес дітей до знань, запобігає 

перевтомі. За допомогою активних методів навчання діти отримують важливу для 

себе інформацію, що сприяє формуванню знань, умінь та навичок щодо здорового 

способу життя та позитивного уявлення про себе, через визнання сильних якостей 

своєї особистості, співчуття та поваги до інших людей, визнання поведінки, яка 

вважається прийнятною в суспільстві, визначення цінностей.  

Цікавим є те, що вже учні початкової школи на своєму рівні активно 

впроваджують метод «рівний – рівному» в неформальному довірливому 

спілкуванні з однолітками. Вони не тільки 

передають інформацію, що зацікавила їх, а 

й впевнено переконують друзів, чому не 

можна самому ходити вечорами, 

контактувати з незнайомцями, чому куріння 

шкідливе тощо. 

Діти, завдяки цьому методу, 

набувають навичок здорової 

міжособистісної комунікації, критичного 

мислення для розв’язання складних проблем, пошуку альтернатив, вчаться 

висловлювати свою думку, відкрито говорити про свої почуття, приймати 

рішення в ситуаціях, які загрожують здоров’ю. Ми, дорослі, повинні навчити 

дитину робити вибір, що не зашкодить життю та здоров’ю, бо всі ми хочемо 

бачити дітей здоровими та успішними.  

Метод «рівний – рівному» (англ. „peer edulation”) відомий давно. Він 

супроводжує історичний розвиток людства, мабуть, з моменту його виникнення  

(у повсякденному житті ми більше довіряємо інформації, яку отримуємо від 

однолітків). Офіційно використання навчання ровесників як методу 

задокументовано в Англії 1840 р. (дорослих викладачів не вистачало, тому 

навчання на фабриці серед підлітків і дітей проводили підготовлені ровесники).  

Історично як самостійний навчальний метод, метод «рівний – рівному» почав 

впроваджуватися в середині 19 ст. в країнах Західної Європи та у Північній 

Америці. 
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Суть цього методу полягає в тому, що головну роль в поширенні знань 

здійснює самі діти. Навчання проводиться через надання достовірної, 

соціально значущої інформації через довірче спілкування на рівних у межах 

організації (тренінги, акції тощо) та неформальної роботи (спонтанне спілкування 

з однолітками), яку проводять спеціально підготовлені інструктори (тренери). 

Відомими варіантами використання методу «рівний – рівному» в галузі 

формування здорового способу життя є наступні: 

 індивідуальне консультування або інформування учнями своїх однолітків 

стосовно проблем, пов’язаних зі здоров’ям; 

 проведення у групах навчальних заходів зі здорового способу життя з 

використанням різноманітних інтерактивних методів; 

 проведення акцій серед однолітків; 

 безпосереднє спонтанне спілкування між однолітками, в ході якого 

розповсюджуються певні знання, переконання, цінності, зразки відповідальної 

безпечної поведінки. 

Переваги передачі знань від однолітків до однолітків: 

- більше часу спілкуються один з одним; 

- глибше розуміють проблеми свого 

оточення; 

- на відміну від дорослих розуміють 

субкультурну мову; 

- більше довіряють один одному, готові до 

розуміння та наслідування. 

У других, третіх та четвертих класах 

початкової школи діти починають прагнути взаєморозуміння. Коли дитина-слухач 

не погоджується, бо не розуміє того, що дитина-мовець старається пояснити, 

виринає суперечка. Співрозмовник, який має навики культурного спілкування, не 

розуміючи почуте, ставить запитання. Дитина-спірозмовник, не розуміючи 

почуте, починає перечити. В такий спосіб виринає сутичка – суперечка. 

Таку суперечку учителям необхідно заохочувати під час уроків. Треба 

спеціально планувати так, щоб суперечка між дітьми відбувалася. Нажаль, часто 

буває навпаки, коли на перервах у школах можна почути від учителів «Діти, не 

сваріться!». Учителі не свідомі, що якраз через суперечку, неузгодженість думок, 

діти природньо розвивають та поглиблюють свої знання. Важливою частиною 

інтерактивного навчання є зосередженість на культурних формах спілкування. 

Навики культурного спілкування можна розвинути лише тоді, коли в учнів є 

багато можливостей, перебуваючи під наглядом учителя, – активно сперечатися.  

Найкращий спосіб, щоб діти віку початкових класів мали багато 

можливостей сперечатися та активно розвивати навики культурного усного 
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мовлення – це діяльність на різних типах уроків, під час виховних занять, де вони 

працюють парами, мікрогрупами або малими групами разом з учителем. Важливо, 

щоб під час діяльності учні жваво, енергійно та діяльно спілкувалися.  

Метод навчання «рівний – рівному» реалізується на основі методології та 

технології суб’єкт – суб’єктної взаємодії і тому закономірно орієнтує педагогів на 

використання інтерактивних методів навчання. 

Інтерактивний метод передбачає реалізацію взаємодії, діалогу, бесіди 

безпосередньо з людиною, або за допомогою комп’ютера. 

Зважене і систематичне використання цих прийомів дає змогу вчителю 

навчати із задоволенням, а учням охоче набувати цілої низки життєво необхідних 

вмінь: чути одне одного, прислухатися до думки іншого, відстоювати власну 

позицію, знаходити оптимальне рішення, організувати власну роботу й працювати 

спільно, допомагати, приймати допомогу, радіти власним успіхам і досягненням 

інших тощо. 

Інтерактивне навчання – це, в першу чергу, діалогове навчання, в ході 

якого здійснюється взаємодія педагога та учня.  

 Нові методичні форми дозволяють активізувати профілактичний процес, 

внести значні зміни в просвітницьку і виховну роботу. Серед них особливу роль 

відіграє соціально-психологічний тренінг. 

 Тренінг в психологічному розумінні – це багатофункціональний метод 

навмисних змін психологічних феноменів людини, групи або організації з метою 

гармонізації професійного й особистісного буття людини.  

Загальна мета соціально-психологічного тренінгу – підвищення 

компетентності в спілкуванні – може бути конкретизована в наступних завданнях: 

- придбання знань; 

- формування умінь, навичок; 

- розвиток установок, які визначають поведінку в спілкуванні; 

- корекція і розвиток системи відносин особистості. 

Структура тренінгу як педагогічного процесу може бути представлена у 

вигляді правильного 

шестикутника: 

Суть такого уявлення про 

структуру тренінгу полягає в 

розумінні рівноправності, 

взаємозв’язку всіх структурних 

компонентів тренінгу як 

процесу педагогічної взаємодії. 
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Будь-які зміни, що відбуваються з одним із компонентів за необхідністю, 

вимагають корекції всіх інших. 

Під час тренінгу учні відтворюють прочитане або почуте своїми словами, 

співвідносять це із зображеннями, виконують практичні вправи. Засобами 

засвоєння змісту виступають цікаві завдання і запитання. Особливо діти 

полюбляють роботу в групах, презентацію своїх робіт та різні вправи – руханки. 

Діти вчаться краще розуміти самих себе, критично ставитися до своєї поведінки, 

робити вибір вправ та завдань, що формують здоровий спосіб життя, приймають 

адекватні рішення, навчаються розуміти оточуючих. А найголовніше те, що діти 

починають розуміти шкідливість алкоголю, куріння, вживання наркотиків. 

Вчаться говорити “НІ!” в негативних ситуаціях, знаходити способи уникання 

конфліктів, або мирного їх розв’язання.  

Переконалась, що особистість завжди відзначається індивідуальною 

своєрідністю, вона має своє неповторне індивідуальне обличчя, що виявляється в 

її характері та здібностях. Прагну під час уроків та в позаурочній роботі не тільки 

розкрити молодшим школярам чотири основні складові здоров’я (фізична, 

психічна, соціальна, духовна), а й забезпечити їх належне формування. 

Аналізую і визначаю самооцінку дітей. Маючи результати аналізу, 

використовую різноманітні методи і прийоми для виховання в учнів поваги до 

себе й до інших людей, віру у свої можливості і здібності, прагнення бути 

здоровими, а головне – бажання жити і радіти життю. Це дозволяє розширювати, 

збагачувати, узагальнювати знання учнів щодо здорового способу життя, безпеку 

життєдіяльності та їх зв’язок з природними та соціальними чинниками. Діти 

починають розуміти, що життя людини – це найвища цінність. 

 

Мета: створити атмосферу комфортної взаємодії між усіма учасниками. 

Розвивати в учасників навички позитивного самосприйняття та сприйняття інших. 

Формувати почуття самоповаги та поваги до інших. 

Основні поняття для засвоєння: самоповага, повага, захоплення. 

Види роботи 

1. Привітання.  

Вправа «Обійми». Мета: розвивати в учасників навички само представлення, 

створити в групі доброзичливу комфортну атмосферу.  

Педагог-тренер пропонує учасникам привітати один одного в такий спосіб: 

всі вільно рухаються по кімнаті, називають один одного на ім’я, обнімаються 

один з одним і промовляють слова вітання. Закінчується вправа загальним колом, 
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коли руки учасників лежать на плечах один 

одного, і всі разом голосно вітають всіх: 

«Добрий день!» 

2. Вправа «Приймаємо наші правила»  

Мета: навчити учасників розробляти та 

приймати правила роботи групи, формувати 

відповідальне ставлення до власної поведінки. 

Хід вправи. Правила і закони допомагають 

регулювати взаємовідносини людей у будь-якій галузі людської діяльності. Для 

того, щоб група працювала продуктивно, щоб кожен учасник почувався 

комфортно і міг діяти ефективно, потрібно приймати правила групи – закони, 

по яких буде жити і працювати група протягом заняття. 

Педагог-тренер роздає кожному учаснику по 3 маленьких аркуші паперу і 

пропонує подумати, яке правило, на його думку, має бути у кожного учасника 

групи, який обов’язок, і що необхідно 

заборонити для того, щоб учасникам було 

комфортно і продуктивно працювати протягом 

заняття. На окремому аркуші кожен 

індивідуально записує одне правило, один 

обов’язок і одну заборону.   

На наступному етапі педагог-тренер 

об’єднує учасників у 4 підгрупи. Учасникам 

кожної підгрупи необхідно обговорити пропозиції, які записані у кожного на 

аркушах, і визначити, які з них будуть запропоновані всій групі у вигляді правил 

(норми поведінки). Необхідно, щоб кожна підгрупа запропонувала одне чи 

декілька правил, обов’язків і заборон та обгрунтувала, чому саме такі правила 

пропонують учасники. 

Під час презентації напрацювань підгруп педагог-тренер записує на плакат 

«Наші правила» ті пропозиції, які приймаються всією 

групою.   

3. Очікування. Вправа «Два берега» 

Мета: навчити учасників визначати мету заняття  

і власні очікування .  

Хід вправи. Учасники на стікерах (кольорових 

прапорцях), вирізаних у формі корабликів. Записують 

свої очікування від заняття та своєї роботи на ньому. 

Потім учасники знайомлять усіх зі своїми 

очікуваннями – читають їх. Після цього приклеюють 

свої «кораблики» на плакат «Береги», де зображено два 
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береги – «Берег надії» і «Берег реалізованих сподівань», а між ними – «Море 

пошуків». Учасники приклеюють свої стікери ближче до «Берега надії», 

вирушаючи у подорож по «Морю пошуків» до «Берега реалізованих сподівань».  

Педагог дякує, запрошує всіх аплодувати і ставить запитання: 

- Чому ми розмістили свої кораблики біля «Берега надії»? 

3. Гра-руханка «Пересідалки»  

Ознаки, які називають учасники в процесі гри, мають бути пов’язані лише з 

тими особами, що беруть участь в грі. 

Учасники формують коло, сидячи на стільчиках. Педагог-тренер у колі 

називає першу ознаку, яка стосується когось з учасників, що беруть участь в грі 

(ім’я учасника називати не можна). Наприклад: «На моє місце сідає дівчинка у 

червоному сарафанчику» (варіанти: «хлопчик в джинсах», «хлопчик з кучерявим 

волоссям», «дівчинка, ім’я якої починається з літери «і», і т. і.). учасник. Якого це 

стосується, має помінятися місцями з педагогом-тренером (пересісти на його 

місце), а педагог-тренер – на місце учасника. Пізніше ведучим може бути будь-

який учасник. 

Можна вживати фрази: «я хочу дружити з дівчинкою, яка…», «мені 

подобається хлопчик, який…». Гра ускладнюється поступово. Спочатку учасники 

називають одну ознаку, згодом дві і більше. 

4. Вправа «Моя зірка» 

Мета: розвивати в учасників уміння проявляти позитивні емоції по відношенню 

до інших, формувати почуття самоповаги та поваги до інших. 

 Хід вправи. Педагог-тренер роздає 

учасникам зірку з п’ятьма вершинами. В 

центрі зірки потрібно написати своє ім’я, а на 

кожній вершині написати «Ти…» 

На наступному етапі учасники 

передають зірочку по колу, за годинниковою 

стрілкою. Той, кому передали зірку, має 

продовжити одне речення «Ти…», яке 

написане на вершині і дописати – одним чи 

двома словами – що позитивного він міг би сказати про цю людину. Далі зірка 

переходить наступному учаснику по колу з тим самим завданням. 

 Необхідно підкреслити, що позитивними відзнаками людини можуть бути 

риси його характеру, його вміння і здібності. І у кожної людини їх дуже багато – 

потрібно тільки захотіти це побачити і звернути увагу! 

Коли всі п’ять вершин будуть заповнені, тобто зірка пройде через п’ять 

учасників, вона повертається «хазяїну». Далі всі учасники по черзі мають 

озвучити, що саме написано на їхніх зірках. 
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Обговорення: 

- Якими були ваші враження, коли ви читали 

те, що було написано? 

- Чи дізналися ви щось про себе нового і що 

саме? Як ви думаєте, на чому ґрунтується 

самоповага та повага до інших? 

5. Вправа «Веселка захоплень»  

Мета: активізувати спілкування та взаємодію між учасниками групи. 

Хід вправи: кожний учасник отримує сім невеличких аркушів паперу певного 

кольору (у кожного свій колір). Педагог-тренер пропонує учасникам на кожному 

окремо написати чи намалювати, зобразити схематично, відповіді на запитання: 

«Улюблений вид спорту», «Улюблений герой мультфільму», «Улюблений 

навчальний предмет», «Улюблена тварина», «Улюблене місце відпочинку», «Мій 

девіз», «Мій символ». 

 На наступному етапі педагог-тренер пропонує розкласти на столі під 

табличкою «Улюблений вид спорту» - аркуші паперу з відповідями на це 

запитання і таким же чином всі аркуші під іншими табличками так. Щоб їх можна 

було читати.  

 Далі учасники мають ознайомитися з представленими записами і з’ясувати, 

з ким у них співпали захоплення.  

Обговорення: 

- Чи багато ви знайшли серед учасників людей, 

з якими у вас співпали захоплення? 

- Чи є у колі люди, у яких співпали всі сім 

захоплень з однією людиною? 

- Як це можна пояснити? 

- Що нового ви дізналися один про одного? Яким чином ми дізналися про 

захоплення один одного, що ми для цього робили? (спілкувалися) 

6. Підсумок. Вправа «Два береги» 

Педагог пропонує учасникам пригадати, що було на занятті і ставить питання: 

- Чи справдилися ваші очікування від сьогоднішнього заняття? 

- Які знання ми сьогодні отримали? 

- Як ці знання ми можемо використати в особистому житті? 

Далі педагог-тренер пропонує учасникам залежно від того, наскільки справдилися 

їхні сподівання та очікування від заняття, переклеїти свої «кораблики» до «Берега 

реалізованих сподівань». Педагог може підсумувати: «Всі ми в житті пливемо 

морем пізнання. Той берег, якого ми досягли сьогодні, завтра може стати 

берегом, з якого ми вирушимо в нову подорож до нових знань і нового досвіду».   
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Фіст В. Д., 

учитель української мови та літератури СШ № 98 

Спеціалізована школа № 98 з 2013 року працює в експерименті «Розвиток 

проектної компетенції учнів засобами інтерактивного навчання». До складу 

творчої експериментальної групи входить 17 педагогічних працівників, які 

працюють над створенням учнівських та педагогічних проектів. Один із них – 

розробка навчального короткострокового проекту, створеного вчителем 

української мови та літератури, учителем-методистом Фіст В.Д. та учнями  

9 класу: «Ювілейний урок. Покрова – Козацьке свято». 

Мета уроку: поглибити знання учнів про історію Запорозької Січі, 

проаналізувати історичні пісні; 

- розвивати вміння виразного читання, висловлювати власні судження про те, 

за що народ увіковічив імена своїх героїв; розвивати логічне мислення, 

зв’язне мовлення,працювати над збагаченням активного словника учнів; 

- виховувати почуття пошани до національних героїв, глибоку любов до 

рідної України. 

Тип уроку: бінарний. 

Обладнання:  

- історичний матеріал про національно-визвольну боротьбу козаків з 

турецько-татарськими нападниками; 

- «Свято Покрови» (відео); 

- «Славний гетьман Богдан Хмельницький» (відео); 

- записи історичних пісень. 

- портрети гетьманів України   

Хід уроку 

1. Перегляд фільму « Покрова Божої Матері» (1 хв. 20 сек.). 

2. Виступи  учнів: 

 14 жовтня відзначається одне з найбільших свят України – свято Покрови, 

Пресвятої Богородиці. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з 

Аскольдом взяло в облогу Костянтинополь. Мешканці міста в гарячій молитві 

звернулись до Божої матері з проханням про порятунок. Богородиця з’явилася 

перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги 

вже не могли побачити цих людей. Вражений Аскольд та його дружинники 

прийняли святе хрещення і стали християнами.  
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 Для козаків Покрова була найбільшим святом. 

Цього дня відбувалися вибори нового отамана. 

Наші лицарі вірили, що свята Покрова охороняє 

їх, а Пресвяту Богородицю козаки вважали своєю 

заступницею і покровителькою. На Запоріжжі 

була церква Покрови. Козаки збудували також 

багато однойменних храмів та шанували 

особливо ікони Покрови. Деякі покровські храми, 

переважно ХVІІІ століття, вціліли до нашого 

часу. Перлинами української архітектури можуть 

вважатися Покровський собор Харкова, зведений 

у 1689 році, церква Покрови на Подолі, 

збудована у 1766 році.  

 Відомий дослідник звичаїв українського народу 

Олекса Воропай писав, що після зруйнування 

Запорозької Січі в 1775 році козаки, що пішли за 

Дунай в еміграцію, взяли із собою образ 

Покрови, Пресвятої Богородиці. Впродовж століть в Україні це свято набуло 

ще й козацького змісту та отримало другу назву – Козацька Покрова. З 1999 

року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. 

 Гетьман Богдан Хмельницький  

Богдан Хмельницький (1595 - 1657) – прославлений керівник національно-

визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст., засновник 

Української козацької держави, гетьман України 1648-1657 років, організатор 

українського війська. Жоден гетьман не мав такого високого 

авторитету,популярності й визнання як Богдан Хмельницький. Він очолив 

відроджену Українську  державу, маючи великий досвід козацького старшини, 

дипломата й полководця; сформував неповторну добу, названу його іменем, -  

Хмельниччину. Багато іноземних володарів назвали Богдана Хмельницького 

главою Української держави.  

Перегляд фільму «Богдан Хмельницький» (5 хв.) 

 Він був високоосвіченою людиною: володів 

українською, російською, польською, латинською, 

турецькою, татарською мовами, добре знав історію, 

юриспруденцію, військову справу. Проіснувавши на 

карті Європи понад 150 років,значною мірою 

завдяки титанічним зусиллям Богдана 

Хмельницького, Козацька республіка створила 

передумови для національного відродження України. 
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3. Прослуховування пісні  

«Чи не той то хміль» 

ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ 

Чи не той то хміль, 

Що коло тичин в’ється? 

Ой той то Хмельницький, 

 

Що з ляхами б’ється. 

Чи не той то хміль, 

Що по пиві грає?.. 

Ой той то Хмельницький, 

 

Що ляхів рубає. 

Гей,поїхав Хмельницький 

К Золотому Броду, 

Гей,не один лях лежить 

 

Головою в воду. 

Становили собі ляхи 

Дубової хати, 

Ой прийдеться вже ляшенькам 

В Польщу утікати. 

4. Ідейно – художній аналіз пісні: 

- У пісні «Чи не той то хміль» звеличено першу славну перемогу 

десятитисячного українського війська на чолі з Богданом Хмельницьким, 

здобуту в бою з дванадцятитисячним польсько-шляхетським військом під 

Жовтими Водами 6 травня 1648 р. Битва закінчилася цілковитою поразкою 

польського війська. У багатьох піснях Жовті Води символізують силу, 

могутність і непереможність військ Богдана Хмельницького. 

-  Історична пісня « Чи не той то хміль? 

Тема: оспівування мужності, героїзму, винахідливості Б.Хмельницького, його 

прагнення здобути волю і щастя народу в боротьбі з ляхами. 

Ідея: уславлення Б.Хмельницького – народного ватажка, талановитого 

полководця, мудрого державного діяча. 

Художні особливості пісні: 

Метафори: « Хміль в’ється, грає…» 

Епітети: «Золота Вода», «хороша врода» 

Повтори: «Чи не той то хміль»? 

«Ой той то Хмельницький» 

«…вражі ляхи».  

Історична відомість про Морозенка: 

 Про Морозенка, героя популярної історичної пісні «Ой Морозе,Морозенку», 

відомо небагато. Учені вважають, що це Нестор Морозенко (Станіслав 

Морозовицький, р.н. невід. – 1649) – військово-політичний діяч часів 

Хмельниччини. Походив із галицько-подільського шляхетського роду. Навчався в 

Краківському університеті. Був полковником реєстрового козацького війська, 
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організатором військових дій на Поділлі. Відзначився в битві під Пилявцями, 

керував кіннотою у війську Хмельницького під Збаражем, де 1649 р. героїчно 

загинув у бою. 

5. Прослуховування пісні «Ой Морозе, Морозенку»: 

 

ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ 

Ой Морозе,Морозенку, 

Ти Славний козаче, 

За тобою,Морозенку, 

Вся Вкраїна плаче 

 

Не вернувся Морозенко, 

Голова завзята, 

Замучили молодого  

Татари прокляті, 

 

Вони його не стріляли 

І на часті не рубали, 

Тільки з його,молодого, 

Живцем серце відірвали. 

 

Поставили Морозенка 

На Савур-могилу, 

«Дивись тепер, Морозенку,  

Та на свою України!» 

 

Вся ти єси, Україно, 

Славою покрита, 

Тяжким горем та сльозами 

Та кров’ю полита! 

 

І поки над білим світом 

Світить сонце буде,- 

Твої думи,твої пісні 

Не забудуть люди. 

 

6. Ідейно – художній аналіз вірша «Ой Морозе,Морозенку»: 

- Хто такий Морозенко? 

- За що Україна шанує цього козака? 

- Опис козацького війська 

- Якою була битва козаків з ворогом? 

- Що сталося з Морозенком? 

- Чому Україна є уособленням українських матерів? 

Художні засоби. 

Епітети: «славний козаче», «буйне військо», «голова завзята», «тяжке горе». 

Метафора: «Вкраїна плаче», «Морозенко сивим конем виграває», «Україна 

славою покрита» 

Гіпербола: «Татар велика сила» 

7. Історична відомість про Івана Сірка: 

ІВАН СІРКО- КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ 

Про нього створено багато пісень,легенд і переказів. За одним із них козаки 

Запорозького коша на чолі з Іваном Сірком надіслали лист турецькому султанові 

Магомету IV, у якому висміяли його й відкинули домагання підкоритися 

Туреччині. На знаменитій картині Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа 

турецькому султану» відображено момент складання цього колективного 

послання. Для образу писаря позував художникові видатний український історик 

Дмитро Яворницький.  
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8.                          ТА ОЙ ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО 

Гей, та Сірко з Січі та виїжджає. 

Гей, та ми думали, та ми ж думали, 

Що то орли та із Січі вилітали, 

Аж то Військо та славне Запорізьке 

Та на Кримський шлях із Січі виїжджало. 

Та ми думали,ой та ми ж думали, 

Та що сизий орел по степу літає,- 

Аж то Сірко на конику виїжджає. 

Гей, ми ж думали, ой та ми ж думали 

Та що над степом та сонечко сяє,- 

Аж то військо та славне Запорізьке 

Та на вороних конях у степу виграває. 

 

9. Історична відомість про Устима Кармелюка: 

УСТИМ КАРМЕЛЮК – СЛАВНИЙ ЛИЦАР УКРАЇНИ 

Один із найулюбленіших народних героїв першої половини XIX ст.. Його 

кілька разів заарештовували, катували, засилали в Сибір, але він мужньо зносив 

усі тортури, чотири рази тікав із каторги, повертався на батьківщину і знову 

продовжував боротьбу. 

 

10.                           ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ 

За Сибіром сонце сходить, 

Хлопці, не зівайте, 

Ви на мене,Кармелюка, 

Всю надію майте! 

 

Повернувся я з Сибіру, 

Та не маю долі, 

Хоч, здається, не в кайданах, 

А все ж не на волі. 

 

Маю жінку, маю діти, 

Та я їх не бачу, 

Як згадаю про їх муку – 

Сам гірко заплачу. 

 

Зібрав собі славних хлопців,- 

Що ж кому до того? 

Засідає при дорозі 

Ждать подорожнього. 

11. Ідейно – художній аналіз вірша «За Сибіром сонце сходить»: 

- Жанр: історична пісня 

- Композиція твору 

Експозиція: повернення Кармелюка із Сибіру. 

Зав’язка: продовження народним месником діяльності на благо знедолених. 

Кульмінація: неможливість Кармелюка жити з родиною. 

Розв’язка: переслідування і засудження героя владою. 

-  Характеристика образу. Складіть інформаційне гроно до образу 

народного месника: 

1. Не має долі. 
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2. Вболіває за страждання родини, простих людей. 

3. Постійні переслідування владою. 

4. Розбійник. 

5. Забираючи гроші у багатих, роздає бідним 

6. Живе у лісі. 

7. «Гонять, як звірюку» 

12.  МАРУСЯ ЧУРАЙ – УКРАЇНСЬКА ПІСНЕТВОРКА, ДІВЧИНА З 

ЛЕГЕНДИ 

Ще з часів Богдана Хмельницького й донині співають її пісні. Марусі Чурай 

приписують авторство таких перлин: « Засвіт встали козаченьки», « Віють вітри, 

віють буйні», «Ой не ходи, Грицю», «В кінці греблі шумлять верби». 

Увічнюючи образ талановитої піснетворки в історичному романі у віршах 

«Маруся Чурай», Ліна Костенко писала:  

Це дівчина не просто так, Маруся, 

Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа. 

               (Звучить пісня «Засвіт встали козаченьки») 

13.  На долю нашої України випало багато лихоліть,долаючи які вона здобула 

свою безсмертну  славу. Українці прагнули поетично осмислити ці події. Саме 

історичні пісні дуже поширені в Україні. У них народ оспівав оборонців 

Вітчизни, їх непримиренність до ворогів. Багато пісень покладено на музику. 

14.  Учитель. Зараз ми виконаємо віночок цих безсмертних шедеврів і 

«проспіваємо» славу козацькій доблесті. 

Звучать пісні у виконанні учнів:  

«Засвіт встали козаченьки», «Ой у лузі червона калина похилилася», «Ой на горі 

та й женці жнуть», «Їхав, їхав козак містом», «Ніч яка місячна», «Їхав козак за 

Дунай», «Їхали козаки їз Дону додому». 

Музиканти 9 класу хочуть теж сказати своє слово славним лицарям 

України. 

Каназирський Владислав «Maroon 5-Payphone» (фортепіано) 

Михалевич Іван. Етюд «Мазепа» (фортепіано) 

15. Учитель  

Українські історичні пісні – це глибока криниця, яка щедро дає знання про 

наш народ, його героїчну і водночас трагічну історію. 

 Я щиро вдячна Вам, діти, за сьогоднішній урок, на якому Ви так достойно 

«проспівали» славу нашим героям своїми знаннями, виразним читанням та 

виступами на музичних інструментах. Довели, що ви –діти «справжнього 

козацького доброго крою»  

 СЛАВА УКРАЇНІ! 

Виступ оркестру.             Гімн України  
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 Плис О.А., 

вчитель початкових класів  

спеціалізованої школи 

 І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва 

«Кожна людина більшу частину свого 

довгого дитинства проживає в школі. Вона 

приходить до неї ще слабенькою дитиною, 

яка не має можливості регулювати свою 

психічну діяльність». Тому головне завдання 

школи – виховання особистості кожного учня. 

О.К. Дусавицький порівнює поняття 

особистості з поняттями «людина», «індивід», «індивідуальність». Звідси 

випливає, що особистістю не народжуються, а становляться в процесі виховання. 

А так, як дитина більшу частину життя проживає в школі, то і розвиток 

особистості в більшій мірі лягає на плечі учителів у навчально-виховному 

процесі. Тому систему навчальної діяльності кожному вчителю необхідно так 

побудувати, щоб забезпечити справжнє виховання особистості, призводити до 

розвитку особистості. Відповідно до зазначеного, структуру навчальної діяльності 

мають утворювати навчальні дії, що виконуються послідовно, відповідно до 

логіки сходження від абстрактного до конкретного. Головним компонентом 

процесу навчальної діяльності визначається урок, який ставить перед собою таку 

навчальну задачу, змістом якої повинен бути не частковий результат, а загальний 

спосіб вирішення часткових задач. А сенс такої навчальної задачі полягає у 

введенні учня в проблемну ситуацію на уроці, у пробудженні в ньому потреби 

пошуку невідомого.  

Система «Розвивальне навчання» розроблена вітчизняною психолого-

педагогічною наукою, становить один із напрямків трансформації початкової 

шкільної освіти. Головною метою «Розвивального навчання» є формування 

вміння вчитися – загальної здібності, що дозволяє учням у майбутньому 

самостійно оволодівати будь-якими знаннями.  

За «Розвивальним навчанням» вміння учнів вчитися формується шляхом 

внесення нового, теоретичного змісту у початкову освіту. Навчальні предмети 

являють собою систему теоретичних понять, а метод навчання полягає в 

організації власної діяльності учня, спрямованої на їх засвоєння. 

Основним елементом навчальної діяльності у «Розвивальному навчанні» є 

учбова задача, спрямована на виділення в предметі суттєвих властивостей і 

відношень. Отримавши теоретичні знання про певну область дійсності, учні 

оволодівають узагальненими способами розв”язання цілого класу часткових 
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практичних завдань, тобто процес навчання передбачає прямування думки від 

загального до часткового. 

Робота з навчальним матеріалом вимагає від школярів виконання певних 

теоретичних дій, що відповідають закономірностям теоретичного мислення. 

Як свідчать дослідження, внаслідок реалізації принципів «Розвивального 

навчання» у молодшому шкільному віці складаються сприятливі умови для 

усвідомлення, засвоєння знань і загального розвитку учнів, передусім їхніх 

пізнавальних здібностей. 

Розробка уроку математики 

Тема: Зрівнювання величин за допомогою схем і формул. 

Мета: Організувати роботу дітей по конструюванню нового способу зрівнювання 

величин за допомогою схем і формул та підбір величин по вказаним 

параметрам. 

Тип  уроку: Урок  вирішення окремої задачі.  

Обладнання: Банки з підфарбованою водою, 

предметні малюнки, чисті листки, кубик та 

шарик. 

Девіз уроку: Досліджуй неявне, а абсолютно 

очевидне.  

Демокріт. 

Хід уроку. 

Встановлення психологічної відповідності. 

Практична задача. 

- Діти, сьогодні ми з вами знову відправимося в чудову країну величин. Ми 

вже там бували не раз. А от в класі поряд порівнювали  ось ці величини і 

сказали, що вони рівні. (Показую кубик і шарик однакового кольору.)  

- Як ви думаєте, за якими величинами вони могли порівнювали ці предмети?      

- За шириною. 

- За масою та об’ємом. 

- За висотою, кількістю, кольором. 

- Я не згодна з тобою. Колір – це не математична величина а ознака предмета.  

(Діти показують знак «+»).       

- Діти, а які ще ознаки не відносяться до математичних величин? 

- Матеріал, смак, запах. 

- Всі ті, які не можна вимірять.  

(Діти показують знак «+») 

Постановка навчальної задачі. 

- Діти, у чудовій казці М. Носова «Пригоди Незнайка та його друзів» 
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розповідається про механіка Гвинтика та його помічника Шпунтика. 

Автомобіль, який вони винайшли, був незвичайним. Він працював на 

газованій воді із сиропом, який заливався в спеціальну банку, прикріплену за 

сидінням. 

             Незнайко дуже любив, коли його катав Поспішайко, адже можна було 

попити газованої води, не зупиняючи    автомобіль, тому що до бака була 

прилаштована гнучка гумова трубка із краником. 

           Одного разу Незнайко умовив Поспішайка дозволити йому покататися 

самому. Про те , що вийшло, ми прочитаємо у казці. 

 

          А от у тому, чому машина зупинилася й не поїхала далі, ми повинні 

розібратися. Разом ми допоможемо відремонтувати її. 

(На дошці малюнок із банками з сиропом.) 

 

 
 

- Як ви гадаєте, чому машина зупинилася, адже сироп ще лишився в банці?  

Робота в групі. 

Завдання. Що треба зробити, щоб у першій банці було  стільки  сиропу, скільки в 

другій? 

- Треба у першу банку долити води, щоб стало порівну. 

- А, як нам записати на дошці і в зошиті результат порівняння? 

- Дуже просто, треба намалювати ці банки. 

- Навіщо? Це буде дуже довго. Подумайте. 

- Можна показати рівень води у банці за допомогою схем. 

- А як ми можемо це показати? 

- В лівій банці рівень води вищий, значить і об’єм в ній більший. Його ми 
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позначимо довшим відрізком, а правий відрізок буде коротший. 

- А чого нам не вистачає, щоб записати формулу? 

- Треба позначити кількість сиропу, який лишився в банці, буквою А, а 

кількість сиропу, який має бути,- буквою В, то для запису способу потрібно 

ще позначити буквою С той сироп, який необхідно буде долити. 

( На дошці написані схеми) 

 

 

 

- Налийте, будь ласка , води в свої баночки відповідно до схеми. 

- А тепер подивіться, як я зміню схему. Як ви зрівняєте цей сироп у банках? 

1. Група. Відливали. ( На столі 3 банки) 

2. Група. Доливали. ( На столі 3 банки ) 

3. Група. Долили. (Але на столі 2 банки.) 

(Діти показують спосіб роботи, схему яку намалювали і модель того, як вони це 

робили. Звіт групової роботи прикріпляють по черзі на дошці. Спікер доповідає 

про роботу групи.) 

Рефлексія після групової роботи. 

- Чому навчилися? 

-  У вас вийшла робота в групі? 

- А хто вважає, що він добре працював у групі, підніміть руку? Чому ви так 

вважаєте? 

- А хто вважає , що не зовсім добре сьогодні працював? 

- Ви добре попрацювали, а тепер гра « Відрізки і формули.» Бачите відрізки з 

формули посварилися і розбіглися по різним сторонам дошки. Треба їх 

помирити, знайти ім я кожного    відрізка та відшукати , до яких відрізків 

відносяться які формули. 

 

 

 (На дошці відрізки 1, 5 – червоного кольору; 2, 3 – зеленого) 

А=В 

В<С 

А<К 

С=D 
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- Спочатку ми повинні домовитися, за якою ознакою ми будем порівнювати 

ці відрізки. 

- За кольором ми не можемо їх порівнювати! Колір – це не математична 

величина. Ми будемо порівнювати за довжиною. 

- Так зразу по довжині порівняти важко.  

- Чому? 

- На око важко порівняти довжину відрізка, якщо вони знаходяться не разом, 

і в них не співпадають початок і кінець. 

- І що значить немає можливості виконати це завдання? 

- Ні виконати його можна. Тільки для цього потрібна стрічка, або нитка щоб 

порівняти довжину відрізків. Ми ж не можемо їх прикласти один до одного. 

(Діти вимірюють відрізки) В результаті вимірювання виявляється, що тут дві пари 

однакових, рівних відрізків, а довжина п’ятого відрізка більше довжини однієї 

пари і коротше довжини іншої пари. 

- Молодці. Ви знайшли відрізки з довжиною A, B, C, D, K. А можна записати 

які-небудь формули? 

- Так! 

- Запишіть формули, яких немає на дошці. 

(Діти працюють – хто самостійно, а хто в парах. Потім зачитують результати). 

 

Підсумкова рефлексія. 

-  Чому навчилися на уроці? 

-  Що розкажеш вдома? 

-  Що було цікавого? 

          -  Які завдання сподобалися? 

Домашнє завдання. 
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Змійова Т.В., 

вчитель математики НВК № 209 «Сузі’я»  

В останні роки у педагогічних колах всього світу активно обговорюють 

питання: що таке школа ХХІ століття? Сучасним учням потрібен зовсім інший 

набір можливостей, ніж їхнім попередникам. Зважаючи на вищезазначене, 

вважаю тему розвитку креативного мислення учнів актуальною. Кожна 

особистість має творчий потенціал. Водночас творча особистість – це не тільки 

особистість, що потенційно володіє здібностями до творчості, але й проявляє себе 

в систематичній творчій діяльності. Під «креативною особистістю» слід розуміти 

таку, що має внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто 

нестимульовану ззовні пошукову діяльність. Тому роботу з дітьми організовую 

так, щоб переважав фактор пошуку, а це стимулює розвиток здібностей кожної 

дитини, самодіяльності, вільного вираження свого «Я». 

Креативність (від англ. – створювати) – творчі здібності індивідума, які 

характеризуються готовністю до створення принципіально нових ідей, що 

відрізняються від традиційних або прийнятих схем мислення і входять в 

структуру обдарованості в якості незалежного фактора, а також здатність 

розв’язувати проблеми, які виникають всередині статичних систем. 

Творчість – це здатність дивуватися і пізнавати, уміння знаходити розв’язки 

в нестандартних ситуаціях. Це спрямованість на відкриття нового і здатність до 

глибокого осмислення свого досвіду. 

Чим більше ми надаємо дітям можливості для конструктивної творчості, 

тим більш ймовірним стає їх позитивне самовизначення в процесі формування 

особистісних якостей. 

Креативність – це процес дивергентного мислення, де під дивергентним 

мисленням розуміється не спрямоване мислення, а здатність мислити ширше, 

тобто бачення різних сторін об’єкта, що вивчається; уміння мислити «в різних 

напрямах». 

На уроках математики дуже важливо 

формувати в учнів «Поняттєве мислення»  

у тандемі з «творчим» та «дивергентним».  

Мислення учнів можна активізувати, 

коли їм поставлені питання, на які можна 

відповісти, сприймаючи певні об’єкти, 

згадуючи те, що відомо про них, уявляючи їх. 

Пізнання світу розпочинається з живого 
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споглядання, але тим не вичерпується. Однак багато є таких властивостей, 

зв’язків і відношень, яких не можна безпосередньо відчути, сприйняти й уявити. 

Тоді необхідно організувати проведення експериментів, обчислень та інших дій і 

через них виявити властивості. Таку роботу можна проводити на уроках геометрії 

в 7-му класі при вивченні властивостей суміжних кутів, кутів, що утворилися при 

перетині паралельних прямих та січній, кутів трикутників: довільного, 

рівнобедреного, рівностороннього, прямокутного. Учні при цьому співставляють 

нові факти з уже пізнаними, тоді виникають гіпотези, які можна довести або 

виявити, що вони хибні.  

Розвиток поняттєвого мислення учнів неможливо проводити, якщо зв’язки і 

відношення, що існують в математиці, не виявлені в явищах об’єктивної 

дійсності. Джерелом мислення є безпосереднє чуттєве пізнання світу. Перехід від 

чуттєвого до мисленевого пізнання об’єктивної дійсності являє собою дальший 

розвиток аналітико-синтетичної діяльності людського мозку, виникнення нових її 

якісних особливостей. 

Навчальна робота в старших класах дає умови для переходу учнів до нового 

рівня мислення. Старшокласники починають усвідомлено оволодівати логічними 

операціями. Наукові поняття для них - не тільки предмет вивчення математики, а 

й інструмент пізнання в інших науках. Знання в цьому віці перетворюються в 

систему знань, яка є основою формування в них наукового світогляду й 

переконань. Наприклад, в 10-му класі з поглибленим вивченням математики було 

проведено урок «Степенева функція. Моделювання физичних процесів» 

(інтегрований урок з алгебри та фізики) [4]. 

Мета:  

 формувати науковий світогляд учнів, повторити властивості степеневої 

функції в залежності від показника степеня, побудову графіків функцій;  

 розвивати аналітичне, графічне мислення, самостійність мислення; 

 навчити встановлювати математичні зв’язки між різними явищами природи, 

застосовувати властивості функцій при розв’язуванні задач; 

 формувати уміння узагальнювати знання з різних предметів; 

 навчити застосовувати метод математичного моделювання в фізиці, уміння 

записувати їх математичною мовою; 

 виховувати пізнавальний інтерес, логічне мислення.  

Обладнання на уроці: мультимедійна установка, дошка, презентація уроку, 

виставка учнівських дослідницьких та творчих робіт за темою уроку, картки с 

завданнями ІІ та ІІІ блоків та самостійної роботи, підручник «Алгебра 10 клас для 

класів з поглибленим вивченням математики», А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонський, 

М.С.Якір, Харків, «Гимназія», 2010. 
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Організація уроку 

Учні класу були ознайомлені з 

темою до початку уроку, вони самостійно 

підбирали історичний матеріал, 

проводили дослідницьку роботу, шукали 

приклади фізичних процесів, для яких 

математичною моделлю є степенева 

функція. При проведенні пошуків діти 

об’єдналися в дві групи: «математики» та «фізики». За тиждень до уроку учні 

отримали творче завдання: їм необхідно було створити математичні моделі при 

розв’язуванні задач з розділу «Молекулярна фізика. Газові закони» (курс физики 

10-й клас). На уроці кожна група ознайомила присутніх зі своєю роботою. Була 

проведена групова робота по розв’язуванню алгебраїчних вправ та фізичних 

задач.  

Урок проводився вчителем математики, групою «фізиків» керував вчитель 

фізики. При розв’язуванні задач фізичного змісту, при складанні математичної 

моделі він ставить запитання, які дозволяють виявити, наскільки точно учні 

знають зміст физичних процесів. 

На мультимедійній дошці  розв’язання задач були оформлені вчителями 

фізики та математики, але учні не знали ці розв’язання, тому на уроці часто було 

надано два різних розв’язки однієї і тієї самої задачі: спочатку учнями, а потім на 

дошці було показано інший розв’язок. 

Мислення учнів старших класів стає більш систематичним Утворення 

абстрактних понять і операцій з ними уже включають у собі уявлення, свідомість 

закономірних об’єктивних зв’язків світу. Для учнів 10-11-их класів відчутнішою 

стає потреба в науковому обґрунтуванні та доведенні висновків, критеріями 

істинності яких виступають не конкретні факти дійсності, а логічні докази. 

Для учнів цього віку характерними є пошуки теоретичних пояснень явищ 

дійсності, виведення часткових зв’язків явищ з якого-небудь загального закону 

або підведення його під певну закономірність.  

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає 

інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати 

запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну 

значимість. Головною складовою методу є самостійність учня.  

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, 

парну, групову) у відведений для неї час (від декількох хвилин уроку до декількох 

тижнів, а іноді й місяців). Це завдання особисто орієнтованої педагогіки. 

Необхідною складовою методики здійснення проектної діяльності є складання 

загальної моделі, що розглядається як умовний образ, схема кінцевого результату 
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проекту. Пропоную власну розробку проекту «Чи потрібно вивчати 

логарифми?» [2], [3]. 

Предмет. Алгебра та початки аналізу, фізика, астрономія. 

Учасники проекту. Учні 11-го класу. 

Тема. Логарифмічна функція та ії властивості. 

Тип проекту. Інформаційно-дослідницький та практично-орієнтований. 

Термін виконання. 2 тижні. 

«…Нет ни одной области в математике, 

которая когда-либо не окажется применимой  

к явлениям действительного мира»  

Н.И. Лобачевский 

1. Актуальність проекту як навчальної технології 

Даний проект сприяє формуванню креативної компетенції учнів, створює 

оптимальні умови для їх самореалізації, розкриття творчого потенціалу , вмінню 

використовувати ресурси Інтернету. Учні вчаться розв’язувати реальні проблеми 

життя у навчальній діяльності. Робота над 

проектом навчає колективній роботі, 

розвиває творчі здібності, уяву. 

Створюються умови для розвитку 

індивідуальних здібностей учнів за 

інтересами, забезпечується їх 

самовдосконалення. 

2. Мета і завдання проекту. 

Активізувати пізнавальну діяльність 

учнів. Сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей. Розвивати 

навички мислення, пам'ять. Прищеплювати навички роботи з додатковими 

джерелами інформації, вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному 

просторі. Формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці 

учнів. Розвивати в учнів уміння оцінювати та аналізувати набуті знання. 

Формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі. Надати можливість 

продемонструвати власні здібності. 

3. Механізм реалізації проекту. 

1. Постановка проблеми. На першому уроці даної теми вчитель розповідає про 

актуальність вивчення і дослідження проблеми використання логарифмічної 

функції у різних науках, сферах життя. 

2. Визначення теми та мети проекту. 

3. Ознайомлення з суттю та основними етапами реалізації проекту. 

4. Визначення груп за інтересами, які будуть розглядати застосування логарифмів 

в різних науках, підготують презентації та проведуть соціологічні дослідження. 
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5. Робота з інформаційними ресурсами.  

6. Захист проектів проходить на уроці у кінці вивчення теми. Оцінювання 

проектів проводить вчитель під час уроку, враховуючи якість захисту, відповіді 

учнів. 

Орієнтовні напрямки реалізації проекту. Учні об’єднуються в групи з 

урахуванням бажань, здібностей, нахилів, способу мислення. 

Очікувані результати: учні навчаться планувати свій час та створювати продукт 

проекту згідно з критеріями, здобувати інформацію з різних джерел, аналізувати, 

систематизувати та представляти отриману інформацію, навчаться проводити 

цільовий або ефективний пошук у мережі Інтернет, отримають досвід публічного 

виступу під час захисту проекту, навчаться переносити наукові методи пізнання 

(аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, на 

навчальну та суспільну діяльність; учні набудуть навички творчої оцінки 

результатів проектної діяльності та власних навчальних досягнень. 

Матеріально-технічне, інформаційно-технічне та методичне забезпечення 

(друковані матеріали, навчальна та методична література, електронні 

енциклопедії, фотоматеріали). 

Кінцевий продукт проекту – презентації, буклет.  

Опис проекту: всі захоплюються непізнаними таємничими сторонами життя. 

Робота над проектом дозволила дізнатися, що в різних науках використовуються 

властивості логарифмічної функції. 

Розподілившись на групи Історики, Біологи, Економісти, Фізики, Астрономи, 

Музиканти, Журналісти, учні розпочали самостійну дослідницьку діяльність у 

таких напрямках як робота над презентаціями:  

• «З історії логарифмів. Портретна галерея»;  

• «Логарифми в економіці»; 

• «Логарифми в фізиці»;  

• «Логарифми в астрономії»;  

• «Логарифмічна спіраль в біології»; 

• «Математика та музика - два полюси людської культури»; 

• «Логарифми у художніх образах»; 

• Анкетування учнів 9-х та 11-х класів «Чи вважаєш ти, що потрібно вивчати 

математику?» 

Презентація. Формою представлення результатів проектної діяльності було 

обрано проведення уроку, показ учнівських презентацій на уроці, розв’язання 

задач, діаграми за підсумками анкетування, проведеного учнями, та випуск 

буклету. 

Залучення учнів до проектної діяльності спрямоване в першу чергу на: 
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- досягнення конкретних цілей (розвиток аналітичного, критичного, творчого й 

проектного мислення, стимулювання мотивації на оволодіння знаннями); 

- розвиток життєвих компетенцій (спільне прийняття рішень, толерантне 

регулювання конфліктних ситуацій тощо); 

- формування дослідницьких умінь (виявлення та формулювання проблеми, 

висунення гіпотези, збір необхідної інформації, здійснення різних видів 

дослідницької роботи, аналіз та узагальнення отриманих результатів тощо). 

Слід також наголосити на тому, що здійснення проектної діяльності може 

бути реалізоване з використанням різних підходів. Першим із них передбачено 

виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації кінцевого 

інтелектуального (матеріального) продукту безпосередньо на уроці або під час 

проведення серії уроків з певної теми. Іншим варіантом передбачено проведення 

проектної діяльності в позаурочний час та презентацію кінцевих результатів 

безпосередньо на уроці. 

Мислення необхідне для засвоєння знань. Людина виділяє при цьому одні 

властивості речей з-поміж інших властивостей, абстрагує одні їх відношення від 

інших, відокремлює істотне, головне від неістотного, другорядного. Вона 

об’єднує, групує, узагальнює виділені ознаки, властивості відношення об’єктів і 

завдяки цьому доходить до глибинного розуміння цих об’єктів. Такі мисленеві 

операції з об’єктами дають їй змогу розкривати загальне в поодинокому, 

пізнавати сутність речей.  

 

Література та джерела: 

 

1. Змійова Т.В. «Чи можна обчислити гармонію» (інтегрований урок математики 

та образотворчого і музичного мистецтва у 6 класі), «Математична газета», № 11, 

2013, видавництво «Світоч», 2013 

2. Змійова Т.В. Проект «Чи потрібно вивчати логаріфми», «Математична газета», 

№ 04, 2014, видавництво «Світоч», 2014 

3. http:videouroki.net/filecom.php?fileid=98675973 

Видеоуроки в сети Интернет, Чувтаева Л.А., Змеёва Т.В., Конспект урока по 

физике и математике «Застосування логарифмічної функції в інших науках», 

13.02.2014 

4. http:videouroki.net/filecom.php?fileid=98675971 

Видеоуроки в сети Интернет, Чувтаева Л.А., Змеёва Т.В. Интегрований урок 

математики и физики «Степенная функция. Моделирование физических 

процессов», 13.02.2014 

  



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СШ № 234 

НВК № 30 «ЕкоНад» 

СШ № 129 

СШ № 120 

СЗШ № 103 

НВК № 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



110 

 

Терещенко О.В.,  

заступник директора НВК № 30 «ЕкоНад» м. Києва 

Моделюючи громадсько-активну школу, колектив учителів-однодумців 

НВК №30 «ЕкоНад» м. Києва ставить перед собою мету не просто надавати 

освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків і мешканців 

мікрорайону до вирішення різноманітних проблем, що ставить перед нами життя.  

Філософія «Еконаду» полягає в тому, щоб, використовуючи можливості 

впливу на батьків дітей, які навчаються в навчальному закладі, стати сполучною 

ланкою між школою, громадою та владою, мобілізувати  їх ресурси з метою 

вирішення  проблем громади. Ми переконані, що найповніше громадсько-

орієнтована освіта, яка є вимогою часу, 

виявляється в закладі, який щиро 

відкритий для співпраці і партнерства, є 

відкритою системою. Такому підходу 

сприяє реалізація системи цільових 

проектів. 

Аналізуючи досвід минулих 

років, колектив НВК знову і знову 

переконується у необхідності як 

комплексного підходу до 

сформульованих завдань, так і до комплексного їх вирішення, що потребує дієвих 

технологій та методик, які здатні забезпечити система цільових проектів, що 

з’явилася у практиці НВК «ЕкоНад» 1998 року і була захищена та схвалена на 

теоретичному рівні у Державній академії керівних кадрів освіти України. Ця 

система підтвердила свою ефективність на теоретичному і практичному рівнях  і 

визнана 2011 року НАПН України новаторською. 

Проектно-цільова система дозволяє комплексно вирішувати проблеми 

навчання та виховання з огляду на нагальну потребу українського суспільства у 

громадянах, які можуть не тільки ставити перед собою проблеми, а й грамотно, на 

рівні сучасного менеджменту, прагнути їхнього вирішення. Шістнадцять років 

використання та постійного вдосконалення цієї системи переконують в її дієвості, 

великих потенційних можливостях та здатності до саморозвитку. 

Основними за цей час були і лишаються довгострокові проекти: 

«Плекаємо громадян», «Освіта - супер!», «Ерудит», «Здоров’я, краса, талант», 
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«Партнерство», «Дбайливість», у яких беруть участь вчителі, учні та їх батьки, а 

також «Будьмо майстрами» та «Вимогливість і довіра», які об`єднують 

педагогічних працівників гімназії та сприяють їх фаховому розвиткові. 

Довгострокові проекти охоплюють всі спектри гімназійного життя і, утворюючи 

систему, сприяють розвиткові всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Кожен проект діє за певними напрямками виховання свідомої особистості.  

Учні НВК можуть брати участь у акціях будь-яких проектів та бути 

лідерами в одному з них. За таким принципом діє учнівське самоврядування. 

Таким чином, завдяки діяльності учнів в проектах та існуванню учнівського 

самоврядування дотримується акмеологічний принцип виховання – діти 

засвоюють найвищі морально-духовні цінності; створюються умови для їх 

оптимальної самореалізації, розвитку індивідуальних можливостей і здібностей.  

Окрім цього, щороку всі еконадці – учні, вчителі та батьки, працюють над 

реалізацією завдань річного проекту. Протягом навчання кожен учень працює у 

двох складових таких проектів, які утворюють послідовно 10-річний цикл з двох 

5-річних блоків за принципом «від 

загальнолюдського до особистісного» та 

логічно продовжують один одного. 

Перша складова: «Мандруємо 

країнами ЄС» (2005/2006 н.р.), «Моя 

Україна у світі єдина» (2006/2007), «Бути 

киянином – щастя і честь» (2007/2008),  

«У моїй родині – доля України» (2008/2009), 

«Вмію мріяти – вчуся діяти» (2009/2010).  

Друга складова: «Земля – наш дім, а ти господар в нім» (2010/2011 н.р.), 

«Люблю і вивчаю тебе, рідний краю» (2011/2012), «Бути киянином – доля 

щаслива. Київ люби і вивчай шанобливо!» (2012/2013), «У моєму родоводі – 

гордість нашого народу» (2013/2014) та проект 2014\2015 н.р. – «Я вірю в свою 

мрію, тому активно дію».  

Надзвичайно актуальною залишається й сьогодні тема минулорічного 

проекту «У моєму родоводі – гордість нашого народу!», тому що немає нічого 

важливішого для будь-якої людини, ніж її власна родина та батьківщина. І 

почуття родини, відчуття захищеності у родині – це те почуття, яке веде людину 

все її життя. А якщо людина не просто любить свою родину, емоційно ставиться 

до неї на якомусь підсвідомому рівні, а свідомо знає історію цієї родини, знає 

чильні персоналії у своєму родоводі, своїх предків, шанує їх, вона обов’язково 

буде людиною гідною та самодостатньою. Тому наш проект було спрямовано на 

вивчення минулого, задля того, аби було краще майбутнє у кожної еконадської 

родини, у кожного еконадця, у нашої України. 
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Довгострокові проекти НВК № 30 «Еконад» – 

це багаторічні програми із щорічним корегуванням 

форм і методів роботи, мета яких створити 

оптимальні психолого-педагогічні, методичні та 

організаційні умови виховання соціально-

орієнтованої особистості, сприяти саморозвитку та 

вдосконаленню всіх учасників навчально-

виховного процесу. Учні, батьки, педагогічний колектив, працівники культури та 

охорони здоров’я, науковці, діячі спорту, психологи, громадські організації, 

школи-партнери по ГАШ та ПАШ ЮНЕСКО, випускники та друзі «ЕкоНаду» – 

всі залучені до роботи в ході реалізації проектів і є учасниками проектної 

діяльності, що створює підстави для творчого застосування та розвитку з огляду 

на специфіку принципів ГАШ – школи юних громадян. 

 

Лиман Марина, учениця 11-А класу 

НВК № 30 «ЕкоНад» м. Києва 

Упродовж 11 років мого навчання я долучилася до проектної системи, яка 

складається з двох п’ятирічок. З кожним роком, починаючи з першого класу, я 

ставала дорослішою фізично, розумово та духовно. Багато в чому я завдячую 

нашій проектній системі, вона дозволила змалку зрозуміти своє місце у світі. З 

нею ми росли, досліджували та спостерігали розвиток нашої великої, сильної та 

незалежної країни. Минулорічний проект «У моєму родоводі – гордість нашого 

народу!» допоміг кожному усвідомити значимість своєї родини, сім’ї та самого 

себе в історії нашої України. Я впевнена, що в кожному з нас є краплина тієї 

козацької крові наших пращурів, що боролися за наше світле майбутнє! І зараз я 

знаю, що в такий нелегкий для нас час, ми встоїмо, ми виборемо нашу свободу, 

наше теперішнє і не дамо його знищити!  

Такі проекти, як в нашій школі, навчають дітей змалечку шанувати та 

любити свою Батьківщину. Я люблю нашу неньку Україну! Люблю українську 

мову, яку не випадково називають солов'їною, українські народні пісні, звичаї і 

традиції. Захоплююся нашим працьовитим, талановитим, мудрим, толерантним, 

мирним, дружелюбним народом. Україна – унікальна країна! Люблю, горджуся, 

пишаюся Україною! Я тут виросла і вдячна своїм батькам, своїй школі, своїм 

вчителям, що вони навчили мене поважати і любити рідну державу. 
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Деркач Аліна, учениця 11-А класу 

НВК № 30 «ЕкоНад» м. Києва 

Під час останнього навчального року, занурившись у спогади шкільного 

життя, я по-спражньому відчула, яку роль у моєму житті зіграла моя школа. 

Приходить розуміння того, що в тебе за спиною є цілий багаж духовних скарбів, 

які школа складала в серце по крупинці кожного року. І ти відчуваєш щиру 

вдячність, адже тепер можеш сміливо йти вперед, торуючи власний шлях у 

щасливе майбутнє.  

Як саме працює механізм збагачення духовного світу учнів? Для цього і 

створена в нашому навчальному закладі проектна система, яка містить в собі 

циклічні освітньо-виховні проекти, головною метою яких є розкриття зв'язку 

особистості з соціумом у різних напрямках.  

Впродовж навчання я брала участь у десяти цільових проектах, за 

допомогою яких поступово відбувалося розкриття моєї особистості, формування 

характеру, встановлення життєвих приорітетів, усвідомлення того, що я є 

частиною соціуму, частиною українського народу, який є основою нашої 

держави.  

Такі проекти сприяють формуванню цілісної особистості учнів, певної 

життєвої позиції, знайомлять нас з усіма напрямками діяльності у житті, 

допомагають розкрити таланти, визначитися з майбутньою професією, а також 

плекають в наших серцях почуття любові та шани до себе, своєї родини, свого 

народу і Батьківщини.  

Ковальова Олена Борисівна, 

мама Емілії Ковальової , учениці 3-В класу 

НВК № 30 «ЕкоНад» м. Києва 

Минулого року наша сім’я із задоволенням взяла участь у проекті  

«У моєму родоводі – гордість нашого народу».  

Даний проект виявився надзвичайно цінним досвідом для нашої родини, 

тому що він змусив нас зануритися в історію наших минулих поколінь. Під час 

цього дослідження ми дізналися багато нових фактів про життя наших пращурів, 

що дало моїм дітям ще більше уявлення про традиції, культуру, звичаї та побут не 

лише окремо нашої сім’ї, а й українських людей в цілому. 

Важливість цієї науково-дослідної роботи полягає в тому, що діти вивчають 

своє коріння, свою історію, що, безумовно, є невід’ємним елементом їх 

самопізнання та закладення сімейних цінностей. 

Моя донька Емілія з величезним захопленням брала участь у дослідженні, 

вчилася виступати на сцені, а ми, батьки, з цікавістю спостерігали за тим святом, 

що цілу годину відбувалося на сцені нашого актового залу. 

З нетерпінням чекаємо на нові дослідження! 



Освітньо-виховна трансляційна модель ГАШ НВК № 30 «Еконад» м. Києва 
 

 
 

  



Гудзь І.В., директор СШ № 129 

Сучасне життя з його соціально-економічними реаліями вимагає нових 

підходів до освіти і виховання молоді. Очевидна необхідність підвищення рівня 

виховної діяльності. Школа повинна прагнути до того, щоб випускати зі своїх стін 

людину, яка б відповідала соціально схвалюваним параметрам моделі особистості 

Для того, щоб готувати людину і суспільство до демократичного типу 

життя, необхідно зробити шкільну освіту інноваційною за змістом. За таких умов, 

як засвідчує досвід роботи, інноваційна модель громадсько-активної школи 

створює найбільш сприятливе й ефективне середовище для соціалізації шкільної 

молоді.  

Кожна громадсько-активна школа розвивається по-своєму, оскільки кожен 

навчальний заклад має свою структуру, свій колектив, власні погляди управління 

та потреби місцевої громади. 

Ми провели велику підготовчу роботу і 

вирішили, що модель громадсько-активної 

школи у нас в колективі ми будемо втілювати з 

метою оволодіння життєвими компетентностями 

в системі неперервної освіти, як про це 

наголошено в Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти, тому що саме 

компетентнісний підхід сприяє формуванню 

ключових і предметних компетентностей. 

Поняття «компетентність» знаходиться нині в 

епіцентрі світової думки, оскільки воно 

розкриває якісно нові перспективи і життєві 

результати освітньої діяльності. В основі 

концепції компетентності лежить ідея виховання 

компетентної людини та працівника, який не 

лише має необхідні знання, професіоналізм, 

високі моральні якості, але й уміє діяти 

адекватно у відповідних ситуаціях, 

застосовуючи ці знання і беручи на себе відповідальність за певну діяльність. 

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися 

державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в 

галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, 

громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна 

компетентності, а до предметних (галузевих) – комунікативна, літературна, 

мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, 

проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, 

історична і здоров’язбережувальна компетентності. 

З метою реалізації  даного проекту ми провели  засідання педагогічної ради 

школи «Діяльність педагогічного колективу школи із створення моделі 

громадсько-активної школи як основи для оволодіння ключовими життєвими 

компетентностями».  

Прикладом роботи з розвитку соціально-громадянської компетентності є 

весь виховний процес, він є багатокомпонентним: це й національно-патріотичне 
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та громадянське виховання, правове, гендерне, естетичне. При цьому особлива 

увага надається питанням формування соціально-громадянської компетентності 

школярів за міжпредметним принципом під час уроків, а також з допомогою 

розвитку позакласної діяльності. Ми виходимо із загальновідомої істини, що 

компетентність проявляється під час діяльності осіб (або у способах поведінки) у 

поєднанні з цінностями, інтересами, устремліннями особи, метою яких є 

досягнення конкретного результату.  

Тому так цікавий нам інноваційний проект ГАШ. Адже саме громадсько-

активна школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги 

учням, але й формувати в них системи цінностей, національної свідомості, чіткої 

патріотичної позиції, розвивати творчий потенціал, залучати кожну дитину до 

активної громадської діяльності для її успішної соціалізації, а також розвивати 

громаду, залучати батьків та різноманітні  установи до вирішення соціальних та 

інших проблем, які існують як в школі, так і поза її межами. 

Водночас із допомогою громадянської освіти школярі засвоюють 

демократичні цінності, переконання, принципи, і керуються ними. Це дозволяє їм 

розрізняти добро і зло, вибирати моральний і здоровий спосіб життя, мати 

самоповагу й усвідомлювати себе як особистість.   

Щоб закласти в дитини основи громадянськості, необхідно дати їй 

правильне розуміння добра і зла. «Усі, хто готується стати корисним 

громадянином, – зазначав М.Пирогов, повинні спочатку навчитися бути людьми», 

тобто бути добрими. совісними, чесними, працьовитими, скромними та ін.  

Ставши учасниками інноваційного проекту ГАШ і досить глибоко 

вивчивши цілу низку науково-методичних матеріалів, відвідавши ряд практичних 

занять, тренінгів, науково-практичних конференцій, провівши два етапи 

самооцінювання якості діяльності ГАШ, ми з’ясували, що на шляху 

трансформації загальноосвітньої школи в громадсько-активну ключове значення 

відіграють міжнародні стандарти розвитку громадсько-активних шкіл, які 

втілюються завдяки реалізації різноманітних проектів. 

Протягом звітного періоду в школі проводилася велика практична робота за 

участю дітей, батьків, партнерських організацій та установ, адже сьогодні школа – 

це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки 

життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. А модель 

діяльності спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 129 як громадсько – активної 

школи включає три складники: демократизація; волонтерство; взаємовигідне 

партнерство в системі «школа – спільнота». 

Ці пріоритетні напрями створення громадсько-активної школи реалізуються 

через проектну діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме: 

 «Допоможемо нашій Юлі»  

 «Зігрій солдата» 

 « Мій край – моя історія жива» 

 «Екооселя»  

 «Мозаїка вод столиці» 

  «Internet для всіх»  

 «Дивосвіт»  

 «Шкільний прес-центр «Класні новини»» 
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 «Міцна родина – міцна держава»  

  «Правова компетентність» 

 Євроклуб «Мости до Європи»  

 «Україна – Схід – Захід»  

 «Я – киянин» 

 КВН «Екстрім» 

 «Освіта для демократичного 

громадянства» 

 «Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук » 

Всі ці проекти знаходяться в стадії реалізації, вони діючі. Зупинимося на 

деяких з них. 

Результатом волонтерської діяльності вчителів, учнів, батьків, громадських 

організацій стало створення учнівського проекту «Поспішайте творити добро на 

Землі! Це – девіз наш, мета, спонукання!». В школі активізувався волонтерський 

рух. Класні керівники та адміністрація проводять велику роботу в цьому 

напрямку, а саме: заохочують учнів до участі в суспільному житті класу та школи, 

проводячи благодійні ярмарки «Допоможи ближньому», «Чужих дітей не буває», 

«Серце до серця». Триває постійна допомога ветеранам ВВВ, людям похилого 

віку. Волонтерський загін нашої школи продовжує співпрацю з благодійним 

фондом «Щаслива лапа» і постійно надає допомогу притулку для тварин в с. 

Бородянка Київської обл. Дитяча організаціія «Дивоцвіт» опікується дітьми шкіл-

інтернатів №№ 26, 14. Постійно проводиться акція «Милосердя» з метою 

виховання в учнів почуття співпереживання до обездолених дітей, під час якої 

учні неодноразово приїздять з концертами, збирають іграшки, одяг, канцтовари. 

Під час реалізації проекту «Допоможемо нашій Юлі» учні за три місяці 

зібрали 5000 гривень, влаштувавши збір макулатури, ярмарку, а також здаючи 

добровільні пожертвування онкохворій дівчинці – учениці 9-А класу нашої 

школи.  

У школі постійно відбуваються заходи щодо підтримки учасників АТО з 

метою надання матеріальної допомоги та духовної підтримки. Ми налагодили 

співпрацю з Всеукраїнським громадським центром «Волонтерська сотня». 

Вчителі, учні та їх батьки пройнялися турботою про воїнів – захисників, надавши 

їм теплі речі, медикаменти, сувеніри, малюнки, листи, у яких діти зворушливо 

просять воїнів повернутися якнайшвидше живими та здоровими. В листопаді ми 

започаткували акцію «Зігрій солдата в зоні АТО», організовану благодійним 

фондом «Підтримай армію України», і в кожному класі збираємо посилку з 

теплими речами для воїнів. 

Реалізовуючи проект «Дивосвіт», активізувалася участь дитячої організації 

«Дивосвіт» у житті столиці та поза її межами. Результати: 17 жовтня 204 р. на 

сцені Київського Палацу дітей та юнацтва командою КВК «Екстрім» 

спеціалізованої школи № 129 вкотре було доведено, що «Київ – місто дітей!» та 

отримано перше місце на міському Фестивалі шкільних команд КВК «Школа 

жартів» 

Наші учні беруть активну участь у проекті « Мій край – моя історія жива». 

Ними здійснено багато екскурсій по Києву і Україні. Це дає можливість і учням 
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школи , й батькам ознайомитися з історією України та рідного Києва, вулиць, на 

яких вони проживають. Завдяки цьому поповнюється краєзнавчим матеріалом 

шкільний музей «Народні джерела», а найцікавіші матеріали публікуються в 

газеті «Класні новини», за допомогою якої  реалізовується проект «Шкільний 

прес-центр», одним із завдань якого є висвітлення діяльності ГАШ, що формує 

позитивну думку про організацію, допомагає встановленню партнерських 

стосунків. 

Школа традиційно велику увагу приділяє громадянській освіті. Проекти 

«Освіта для демократичного громадянства», «Україна – Схід – Захід», «Правова 

компетентність», євроклуб «Мости до Європи», сприяють розширенню доступу 

вчителів та учнів до інформації про основні засади демократичного громадянства, 

що знайшло відображення в змісті освіти. Ініційовано обговорення проблем, що 

постають перед школою у контексті демократизації, в усіх структурних ланках 

школи, започатковано факультативи, виховні заходи та інтегровані заняття, 

майстер-класи та тренінги з демократичного громадянства в рамках вивчення 

гуманітарних дисциплін, ведеться апробація підручників «Освіта для 

демократичного громадянства» та «Демократичне врядування в школах».  

Вже не один рік школа співпрацює з жіночим правозахисним центром «Ла 

Страда – Україна»з метою підвищення обізнаності дітей та молоді щодо прав 

дитини, вироблення навичок захисту від насильства над дітьми, зокрема торгівлі 

людьми, комерційної сексуальної експлуатації дітей, з метою інформування дітей 

про проблему торгівлі людьми в Україні, яка виявляється у різних формах, 

доведення до відома дітей про заходи із запобігання і протидії торгівлі людьми та 

надання допомоги особам, що постраждали від такого злочину, а також з питань 

профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту дітей і молоді. 

У 2013-2014 навчальному році в школі було запроваджено вивчення 

китайської мови, що дає можливість ознайомитися з багатовіковою культурою та 

філософією Китаю, а також з сучасним життям країни. 23 жовтня 2014 року учні 

6-х класів вже вдруге виступили на концерті «Знайомство з Україною» для 

китайських студентів у КНУ ім. Т. Шевченка, показавши свої впевнені кроки у 

вивченні  китайської мови, а також поспілкувалися з «носіями» цієї мови. 

Тематикою педагогічної ради «Системний підхід у формуванні громадсько-

активної школи, як фактор ефективного впровадження моделі у практику» 

(10.11.2014 р.) передбачені координація дій всіх учасників освітнього процесу та 

розробка шляхів досягнення стандартів ГАШ. Рішеннями педагогічної ради 

конкретизовані дії усіх учасників навчально-виховного процесу в даному 

напрямку.   

Робота над даними проектами сприяла, насамперед, формуванню міцного 

колективу, формуванню свідомості та відповідальності дітей за вирішення тих чи 

інших проблем. Найважливішим є те, що засобами реалізації даної програми 

формується модель компетентного випускника, який не почуває себе самотнім за 

стінами рідної школи, а відчуває постійну підтримку, бо залишається активним 

учасником її життя.  

За громадсько-активними школами – майбутнє всіх шкіл! 
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(з досвіду роботи спеціалізованої школи № 234) 

Гайдей О.Г., 

заступник директора СШ № 234 

Ще в далекому на сьогодні 1982 році, коли на чудовому, описаному з усіх 

сторін озерами, Десною і Дніпром масиві Райдужному, з’явилася  споруда, ім’я 

якій школа № 234, було наречено їй бути культурним, громадсько-ресурсним 

центром мікрорайону. Адже вона єдина на масиві, де проживає близько 15 тисяч 

киян. 

І, звичайно, вже  тоді педагогічний колектив школи усвідомлював свою 

відповідальність за майбутнє маленької Батьківщини. 

Не раз, звертаючись до слів мудрого наставника В. Сухомлинського: «… від 

того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло 

до її розуму й серця з навколишнього світу, – від цього значною мірою 

залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк», ми розуміли, що 

неоціненна роль у розвитку 

громадського світогляду дитини, її 

громадської позиції у вихованні 

майбутнього громадянина належить 

кожному з нас – членам педагогічного 

колективу.  

Кого і яким ми хочемо бачити 

наших випускників? Перш за все – 

Людиною, людиною здоровою фізично 

(звідси всі заходи по вихованню здорового способу життя). Людиною глибокою 

духовно (звідси всі заходи по формуванню душі й серця). Пам’ятаємо слова В. 

Сухомлинського: «Роки дитинства – це насамперед виховання серця». 

Людиною – патріотом, гідним патріотом Вітчизни. «Без будь-кого з нас 

Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо». 

Ці пріоритети доносимо до батьків на І батьківській конференції «Цілюще 

джерело духовності», на якій пропонуються масштабні заходи на рік і перелік 

громадських організацій, які на нашу думку, допоможуть вийти цим заходам за 

межі школи, поліпшуючи імідж школи, взаємопорозуміння, довіру і взаємодію 

між представниками різних секторів громади.  

При цьому найголовніше – авторство наших педагогічних ідей ми 

стараємось передати членам самоврядування навчального закладу. 

Міжнародні стандарти якості діяльності громадьмо-активної школи за 
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своєю сутністю нам дуже близькі, тому з 

великим задоволенням ми взяли участь у 

проекті «Упровадження моделі громадсько-

активної школи» і ще раз повірили в себе, що 

ми можемо бути осередком розвитку громади.  

В усіх заходах, в усіх процесах, які 

проходять в стінах нашого закладу, ми 

втілюємо і демократизацію, і волонтерство, і 

партнерство.  

Наприклад, протягом перших місяців навчання у 2014-2015 навчальному 

році, наша школа була активним організатором та учасником таких акцій й 

заходів:  

1. Збір канцтоварів для школярів із зони АТО (м. Святогорськ). 

2. Участь в благодійній акції «Дні дитинства у Дніпровському районі. 

Разом з Україною. З вірою в Перемогу!» та участь в ярмарку-продажу поробок, 

виготовлених своїми руками.  

3. Учнями та батьками школи зібрано 441 кг макулатури в рамках акції 

«Надія є!», що спрямована на збереження довкілля та допомогу школярам сходу 

України. 

4. Участь у акції допомоги ГО «Допомога Армії України». 

5. Збір речей для дитячого реабілітаційного центру «Мрія 

Переяславщини», (с. Циблі). 

6. Організація та проведення «Маршу миру», спрямованого на 

підбадьорення місцевої громади з метою єдності у спільних цілях: мир, 

національний дух та патріотизм.  

Отож, модель ГАШ повинна бути присутня в кожній українській школі, бо 

сьогодні вона як ніяка інша модель розкриває потенціал в дітях, їхніх сім’ях і 

членів громади, бо ці єства разом – це невгамовне джерело, водами якого 

живиться повноводна річка нашої єдиної і неповторної України. Разом ми – сила, 

яка змінить світ на краще!  

         





(з досвіду роботи спеціалізованої школи № 120) 

Головацька Г.І., 

заступник директора СШ № 120 

З прийняттям Закону України «Про освіту» виникли передумови для 

рівноправної, творчої, зацікавленої взаємодії родини й школи. Проте сьогодні, в 

умовах, коли більшість сімей стурбоване вирішенням проблем економічного, а 

деколи і фізичного виживання, посилилася соціальна тенденція самоусунення 

багатьох батьків від вирішення питань виховання і особистісного розвитку 

дитини. Батьки, не володіючи достатньою мірою знань про вікові та індивідуальні 

особливості розвитку дитини, іноді здійснюють виховання наосліп, інтуїтивно. 

Все це, як правило, не дає позитивних 

результатів. Тому залучення батьків до 

діяльності школи – одна з 

найважливіших і найважчих сфер для 

взаємодії. 

Користуючись накопиченим 

досвідом під час роботи школи в умовах 

експериментального періоду і вже в 

статусі «Школа повного року навчання» 

(з 2008р.) ми робимо висновок, що 

детермінізм проблематики успішного 

розвитку взаємовідносин школи та родин потребує подальшого вивчення і не 

вичерпав свого потенціалу, який можна використовувати  для реалізації 

подальших планів виховання  та навчання, організації змістовного дозвілля тощо. 

Тому відкриття нового експерименту в нашій школі, а саме «Впровадження 

моделі громадсько-активної школи» дозволило не зупинятись в русі і 

продовжувати пошуки.  

Метою нашого експерименту є довести, що школа в умовах сучасного 

індивідуалістичного, інформаційного і високотехнологічного суспільства 

великого мегаполісу, яким є Київ, може і повинна працювати як громадсько-

активна задля збереження культурних традицій, моральних засад та історичного 

досвіду українського народу, задля успішної імплантації України в співдружність 

європейських держав.  
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Трансформація стандартів 

основної моделі ГАШ: демократизація 

школи та класу, партнерство «школа-

спільнота» та волонтерський рух – в 

умовах спеціалізованої школи №120 

передбачає зміни у таких напрямках: 

лідерство та соціальне проектування, 

робота з батьками, партнерство, 

доброчинність та тьюторський рух, 

використання потенціалу статусу 

ШПРН, спільне ухвалення рішень та 

шкільна культура. 

Закінчивши роботу І етапу експерименту «Наукове обґрунтування та 

створення моделі ГАШ», жовтень 2013 – січень 2014р.р. ми долучились до 

виконання завдань ІІ етапу – «Трансформація та концептуальна кореляція моделі 

ГАШ ШПРН», лютий 2014 – лютий 2015р.р. 

Одним серед прогнозованих результатів ми визначили «Встановлення 

партнерських стосунків між педагогами, батьками, учнями та членами усієї 

громади». І він є чи не найголовнішим, бо саме ці учасники безперервного 

навчально-виховного процесу є організаторами та споживачами освітніх послуг, 

якість і практична доцільність яких визначає ступінь підготовленості до 

активного життя і запорука успішної імплантації випускників школи – майбутніх 

громадян України – в різних галузях людської діяльності як в межах рідної 

держави так і за рубежем.    

Як зробити спілкування з батьками живим? Як залучити батьків до школи? 

Як створити умови, щоб їм захотілося з нами співпрацювати? Як зробити так, щоб 

на батьківських зборах були присутні 

майже всі батьки? Сім’ї дуже різні, в 

кожній свої проблеми та труднощі, 

тому неможливо дати правильну 

відповідь на питання, як же 

взаємодіяти з сім’єю. Розмірковуючи 

про зв'язок школи та сім’ї, можна 

помітити, що іноді цей зв'язок 

перетворюється на тонку ниточку, яка 

може розірватися, адже часто школа 

лише інформує батьків про поведінку 

та навчання дитини.  
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Інтерактивні методи взаємодії батьків та вчителя 

(з досвіду роботи учителя 2-в класу Середюк Олени Василівни) 

Продуктивний процес безперервного спілкування  учителя і батьків – 

складний процес, тут немає дрібниць, і для того, щоб вчитель та батьки розуміли 

один одного, отже по-перше, необхідний контакт. Знайомство відбулося ще на 

підготовчих курсах. Саме на цих зборах закликаю батьків до спільної роботи, 

пропоную деякі рекомендації. Добра посмішка, привітний погляд народжували 

успіх наших майбутніх зустрічей. 

На початку вересня обираємо батьківський комітет. За бажанням батьки 

розподіляються на 4 групи. Ними і керує даний комітет, а я, як класовод, лише 

спрямовую процес.1 група – «Творчість». Вони здійснюють допомогу в розробці 

плану виховної роботи, сценаріїв позакласних заходів, організації екскурсій тощо. 

Найбільш активна та творча  мама ініціює Свято першого дзвоника, де батьки 

прикрасили клас та випустили святкову газету. В подальшому саме батьки разом з 

дітками випускали газети до різних святкових дат. 2 група – «Наш  дім». Це і 

вирішення  побутових проблем класу: придбання 

подарунків для дітей до свят та днів народження. 

3 група – «Фонд  класу». Їх функція – фінансова 

діяльність.4 група – «Послуги», надає допомогу 

по ксерокопіюванню, фото- та відеозйомці.  

Я вже помічаю своїх майбутніх 

помічників, небайдужих батьків.  

По-друге, дотримуюсь  «відкритого» 

спілкування. Вважаю, що батьків можна і 

потрібно запрошувати на уроки як в якості гостей, так і в якості помічників на 

уроки. Особливо часто запрошую їх допомагати на уроки трудового навчання.  

По-третє, і вчитель і батьки повинні бути вдячними за спілкування.  

«Дякую вам, дорогі батьки! Які ви молодці!» – часто говорю я їм. «А щоб ми 

робили без Вас!» – чую у відповідь. Кожен повинен пам’ятати: ми живемо за 

законом дзеркала. Адже якщо людині нічого не віддавати, йому й нічого 

повертати, тому кожна зернина небайдужості повинна бути поміченою і з боку 

вчителя, і з боку батьків. 

На останніх батьківських зборах в травні я від імені класу та школи 

нагородила найбільш активних батьків Листами подяки та символічними 

медалями.      

Залучити батьків до навчально-виховного процесу можна за допомогою 

таких інтерактивних форм спільної діяльності: Урок – спостереження. Ця 

форма діяльності дозволяє батькам прослідкувати за тим, як будується система 

навчання, які методи і прийоми використовує вчитель, як складаються його 
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взаємини з дітьми, як діти спілкуються між собою і які при цьому виникають 

труднощі. Я вважаю, що постійне інформування про шкільне життя, навчальний 

процес сприяє величезному впливу на формування авторитету школи в очах 

батьків. Багато з батьків після таких уроків переглядають своє ставлення до 

дитини, вчителя, школи. В основному запрошую батьків тих дітей, у яких є 

труднощі в навчально-виховному процесі. Урок – практична участь. Ця форма 

знайомить з рівнем сучасного розвитку освітнього процесу, привчає дітей, 

батьків, вчителів до спільної діяльності. Під час такого уроку батькам 

пропонується роль активних учасників. Вивчаючи тему разом з дітьми , вони 

відчувають себе задіяними в навчальному процесі і ніби повертаються в 

дитинство, знову згадуючи, як важко буває вчитися. Пропонуючи батькам взяти 

ручку в ліву руку і записати що-небудь , 

тим самим нагадую  їм, як нелегко дітям 

оволодіти навичкою письма. Фрагменти 

такого уроку я часто пропоную батькам під 

час батьківських зборів, особливо під час 

вивчення важких тем.   

Урок – змагання. Це особлива форма 

уроку, яку треба ретельно продумувати. Не 

кожен з батьків готовий  похитнути свій авторитет в очах власної дитини. Проте 

такий урок створює ситуацію успіху учня в учбовій діяльності, стимулює 

пізнавальний інтерес, тому його використання  виправдано. Такі уроки мною 

плануються на ІІ семестр 2 класу. 

Отже, як висновок, основні шляхи залучення сім’ї до шкільного життя: 

1. Налагодження контакту, знайомство з дітьми та батьками. 

2. Формування бази даних про дитину та сім’ю. 

3. Організація роботи з батьківським активом, поступове залучення всіх батьків 

в класне життя. 

4. Активізація інтересу, заохочення небайдужості  батьків збоку класовода та 

адміністрації школи. 

5. Ведення щоденника педагогічних спостережень. Отримані відомості 

допомагають проводити батьківські збори,групові та індивідуальні 

консультації. 

6. Зв'язок з вчителями – предметниками, психологом та соціальним працівником 

школи. 

7. Етап, коли батьки готові діяти самостійно.  

Йде співпраця з позашкільними закладами. 

8. Анкетування та побажання по організації шкільного життя дітей на наступний 

навчальний рік. 
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Родинне виховання. Засідання Клубу «Дідусів та бабусь»   

(з досвіду роботи учителя 1-а класу Яцковської Таміли Миколаївни).  

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди:  сім'я 

і навчальний заклад.  Саме в сім'ї дитина отримує первинні навички сприйняття 

дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним представником 

суспільства. Саме від того, як батьки розуміють дитину, відчувають її 

психологічний стан та вміють правильно піклуватися про її здоров'я, залежить 

майбутнє учня. Цьому сприяє і «нова філософія» роботи з сім'єю. 

Створення «Клубу дідусів і бабусь». Пошук нових взаємовідносин сім'ї, 

родини та навчального закладу, а саме – співпраці, взаємодії, довірливості – 

покликав нас на реалізацію такого шкільного проекту. Система роботи з сім'ями 

та родинами вихованців передбачає підвищення рівня педагогічних знань батьків, 

бабусь, дідусів, трансляцію досвіду позитивних педагогічних впливів на дитину в 

сім'ї, вибудовування внутрішньо-сімейних відносин.  

У своїй практиці з приводу узгодженості дій родинного виховання мною  

визначено ряд проблем: 

- низька компетентність батьків у питаннях виховання дітей; 

- ослаблена відповідальність батьків за виховання, розвиток дітей; 

- відсутність взаєморозуміння і довіри між батьками та педагогами; 

- низька ефективність організованих форм співробітництва, відсутність обопільно 

цікавих форм взаємодії, що сприяють залученню батьків в освітній процес та  ін.. 

У зв'язку з цим  в роботі з сім'ями вихованців вважаю за необхідно: 

- залучати не тільки батьків, а й бабусь і дідусів в освітній процес, формувати у 

них компетентну педагогічну позицію по відношенню до власної дитини (онука 

чи онуки); 

- організувати спільний шлях до забезпечення інтелектуального та естетичного 

розвитку вихованців, а також фізичного і психологічного здоров'я дітей. 

Виховний потенціал сім'ї можна значно оптимізувати, організувавши саме 

«Клуб дідусів і бабусь». Адже молоді сім’ї так потребують додаткового доходу, 

тому мами поспішають вийти на роботу, та й кар’єрою надто дорожать, і не 

хочуть втрачати час, перебуваючи тривалий час в ролі домогосподарки. І не рідко 

в таких ситуаціях бабусі, а зараз їх вік помолодшав, готові допомогти у вирішенні 

проблем з вихованням дитини і, здавалося б, що в цьому поганого, адже це не 

просто рідна, але і найближча людина?  
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Безумовно, бабусі та дідусі, в силу 

їхнього життєвого досвіду, створюють 

улюбленим онукам максимум комфорту на 

психологічному рівні, адже вони рідко 

займаються моралями, балують дітей, 

намагаючись задовольнити будь-які їх 

бажання і, найголовніше, вони бачать у цих 

маленьких чоловічках особистість, на 

відміну від їх батьків, які тільки намагаються 

її сформувати, допускаючи при цьому безліч помилок. Бабусі та дідусі раді 

поділитися і з ними власним «педагогічним» досвідом, але батьки дитини далеко 

не завжди готові наслідувати порадам старшого покоління. Все більше молодих 

бабусь починають усвідомлювати загалом очевидний факт, що сучасна сім'я вже 

насилу справляється з численними функціями, пов'язаними з вихованням 

підростаючого покоління. 

Отже, «Клуб дідусів і бабусь» є додатковим компонентом виховного 

процесу, де бабусі і дідусі  можуть отримати знання та розвинути свої вміння, 

щоб надалі об'єднати свої зусилля з батьками дитини і забезпечити дитині захист, 

емоційний комфорт, цікаве і змістовне життя в школі і вдома. 

Сімейне об'єднання ентузіастів – дуже перспективна форма не тільки 

педагогічного лікнепу, а й справжнього батьківського університету, який 

допоможе створити оптимальні умови для: 

- відродження традицій сімейного виховання; 

- збереження і зміцнення здоров'я дітей; 

- інтелектуального розвитку; 

- розвитку комунікативної сфери; 

- формування навичок соціальних стосунків. 

Заняття клубу орієнтовані на спільну діяльність педагогів, батьків, бабусь, 

дідусів, де зможуть обмінюватися досвідом і думками батьки, бабусі, вчителі. 

Треба, щоб всі вони, близькі і рідні учнів, бачили у навчальному закладі 

потенційного помічника і консультанта у вихованні їхніх нащадків. 

Колективний референдум  

(з досвіду роботи учителя 2-г класу Терещенко Марини  Леонідівни) 

Школа і родина повинні у тісному зв’язку здійснювати навчання та 

виховання майбутнього покоління. Робота школи з батьками проводиться у двох 

напрямках, одним з яких є залучення батьків до виховної роботи. Це згуртовує 

батьків у єдиний колектив, поширює позитивний досвід навчання.  

Я працюю саме над залученням батьків до виховної роботи з дітьми. Моя 

мета – розкрити зміст основних форм залучення батьків до виховної роботи. 
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Доступність та відкритість школи, на мою думку, дозволяє розподілити 

відповідальність між класоводом, батьками та учнями не тільки за їхній рівень 

освіти, але і за власну поведінку учня, яка стає більш виваженою та свідомою, за 

ставлення окремої родини до учителя – за той «месидж» для сучасного 

українського суспільства, який ми створюємо разом . За Конституцією нашої 

школи ми є «демократичною правовою школою» (Ст.1), «конституція 

поширюється на всіх учнів школи незалежно від класу, віку і посадового 

становища» (Ст.2), «Дитина, її життя і здоров’я, честь, гідність та 

недоторканність визнаються найвищою цінністю в школі» (Ст.3) 

Так, метод батьківського референдума, вже в початковій школі є 

ефективним для виправлення ситуації з поведінкою проблемних дітей. Правила в 

традиційних школах ставлять усіх учнів в однакові рамки поведінки, які 

нав’язують, а не доводять учневі неможливість виходу за межі цих 

дисциплінарних правил. Глибина питання полягає в тому, що і така дитина, і її 

батьки та близьки, лишаються сам на сам з цією проблемою. «Я не знаю, що мені 

робити з моєю дитиною», – часто говорять батьки і розводять руками. В нашому 

класі завдяки батьківському самоврядуванню установлюється «влада всіх над 

усіма», тоді як в традиційних існує влада авторитетів. Ситуація, коли діти з 

проблемами у поведінці або з «духом протиріччя» починають навмисно 

порушувати дисципліну, демонструвати свою вдавану неповагу до авторитетів, не 

тільки щоб додати собі популярності в учнівському колективі, але й тому, що 

вважають авторитетів своїми недругами, тому що ті примусили їх дотримуватись 

тих правил, які, на свідому або підсвідому думку таких учнів, є недоцільними і 

неправильними може бути подолана за рахунок подолання сором’язливості 

батьків і знаходження шляхів через спільну дію. 

Важливою перевагою системи батьківського самоврядування є розвиток 

комунікації. Це забезпечується тим, що кожен учасник зборів має право 

висловитись, що і є передумовою для спілкування різними людьми. Спілкуючись 

між собою, батьки долають свій традиційний егоїзм і вчаться поважати думку 

іншого батька чи матері, думку шкільного психолога, мене як класовода. 

Колектив класних родин складається з людей, які мають різні погляди, думки, 

схильності, типи темпераменту тощо. На моє глибоке переконання, формат 

референдума дає батькам  певні навички толерантності, які будуть використані 

для успішного виховання власної дитини, її адаптації в колективі. Згідно Правил 

час висловлювання батьків не обмежується. При цьому мені немає необхідності 

використовувати власний авторитет для перебивання, висловлювання 

непогодження або ненадання можливості людині висловитись. На зборах 

кожному батьку доцільно надавати слово задля збереження високої довіри до 

головного чинника демократизації. 
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Форми взаємодії педагогів і батьків – це різноманіття організації їхньої 

спільної діяльності та спілкування. Серед інших традиційних та нетрадиційних 

форм залучення батьків до навчально-виховного процесу, які застосовуються 

нами в межах експериментальної діяльності є: 

 Колективні: загальношкільна конференція, батьківський лекторій, вечір для 

батьків, батьківські читання, семінари-практикуми, заняття-треніги, «Круглий 

стіл», «Педагогічна вітальня», «Усний журнал», спортивні змагання, благочинна 

акція, трудовий десант/суботник, концерт, виставка-вернісаж. 

 Індивідуальні: творчі справи, сімейні традиції, історія моєї родини, талісман 

сім'ї, гороскоп сім'ї, сімейна книга рекордів, географічна карта моєї родоводу, 

«Довгожитель» сім'ї (книга, іграшка, інше), день народження в родині, свята 

родини, сімейні захоплення, «Чотири способи порадувати маму», бабусині пироги 

(вирази, страшилки, ігри), «Мій сімейний альбом, «Відомі люди сім'ї», «Папа 

може все, що завгодно», «Наш будинок – театр, музей, оранжерея....», «Пісні 

(казки) моєї бабусі», «Найласкавіше мамине слово», «Моє улюблене блюдо», «Я 

пишаюся своїм дідом!», «Мій прадід – герой!», конкурс на найцікавіші мамині 

нотації і моралі. 

Висновок. Проміжкові результати роботи нашої школи по впровадженню власної 

Моделі громадсько-активної школи, а саме стандарту «Залучення батьків»  

дають нам підставу висловити гіпотезу, що важливими умовами успіху 

співробітництва сім'ї і школи є "виховання всім світом", підтримка даного 

напрямку на рівні місцевої громади, міста, тобто створення єдиного освітньо-

культурного простору. 

Діяльність батьків і педагогів в інтересах дитини може бути успішним лише 

у тому випадку, якщо вони стануть членами альянсу, що дозволить їм краще 

дізнатися про дитину, побачити її в різних ситуаціях і, таким чином, допомогти 

дорослим у розумінні індивідуальних особливостей дітей, розвитку їх здібностей, 

формування ціннісних життєвих орієнтирів, подолання негативних вчинків і 

проявів в поведінці. Педагогам важливо встановити партнерські відносини з 

родиною кожного вихованця, створити атмосферу взаємопідтримки та спільності 

інтересів. Саме сім'я з раннього дитинства покликана закласти в дитини моральні 

цінності, орієнтири на побудову розумного способу життя. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Перелік експериментальних досліджень всеукраїнського рівня  

в закладах освіти Дніпровського району міста Києва у 2014-2015 н.р. 

№ Назва експериментальної програми Науковий керівник 

Нормативний 

документ, який 

регламентує 

впровадження 

Заклад освіти 
Термін 

проведення 

1.  Створення та апробація моделі ЗНЗ ІІ-ІІІ 

ступенів з інформаційно-технологічним 

профілем. 

 

Дорошенко Ю.О. – доктор технічних 

наук, професор 

Наказ МОН від 

14.07.2005 № 415  

 

Технологічний 

ліцей 

 

з 2005 р. – 

діючий 

2.  Науково-методичне супроводження процесу 

особистісного розвитку колежан в контексті 

тисячолітньої духовної культури 

українського народу. 

Науковий керівник – Хайруліна В.М., 

член-кореспондент АПН України, 

кандидат педагогічних наук. 

Наукові консультанти – Сухомлинська 

О.В., академік-секретар відділення 

загальної педагогіки і філософії АПН 

України, дійсний член АПН України; 

Бех І.Д., директор Інституту проблем 

виховання, дійсний член АПН України, 

доктор психологічних наук 

 

Наказ МОН від 

02.09.2009 № 810 

Український колеж  

ім. 

В.О.Сухомлинсько

го (СШ №272) 

 

2009 – 2015  

3.  Науково-педагогічний проект «Інтелект 

України». 

Гавриш І.В. – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та 

методики професійної освіти 

Харківського національного 

педагогічного університету  

ім. Г.С.Сковороди 

 

Наказ МОН від 

14.07.2011 № 790 

 

Український колеж  

ім. 

В.О.Сухомлинсько

го (СШ №272) 

 

2011 р. – 2015  
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4.  Науково-методичні основи використання 

ІКТ у навчально-виховному процесі в 

середовищі «1 учень – 1 комп`ютер» на базі 

шкільних нетбуків. 

Пушкарьова Т. О., начальник відділу 

менеджменту освіти та вивчення 

педагогічного досвіду Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України, 

кандидат педагогічних наук 

 

Наказ МОН від 

02.02.2009 № 54 

 

 

 

СШ І ступеня  

№ 327 

 

 

з 2009 р. 

5.  Дидактико-методична система розвитку 

дитячої творчості у межах навчально-

виховного процесу дошкільного та 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Митник О.Я., кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри дошкільної і 

початкової освіти КУ імені Бориса 

Грінченка 

 

Наказ МОН від 

27.07.2012 № 843 

 

СШ № 31,  

НВК № 209 

«Сузір`я», 

ДНЗ №№ 412, 474 

2012 – 2017 

6.  Психолого-педагогічне супроводження 

розвитку соціальної компетентності учнів 

вальдорфської школи. 

Власова О.І., завідувачка кафедри 

психології розвитку Київського 

національного університету ім. Тараса 

Шевченка, професор, доктор 

психологічних наук 

 

Наказ МОН від 

30.03.2012 № 388 

 

ШДС “Софія” 

 

2012 – 2017  

7.  Формування цілісного освітнього 

середовища загальноосвітнього навчального 

закладу засобами вальдорфської педагогіки. 

Удод О.А., директор Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, доктор історичних 

наук, професор, член-кореспондент 

НАПН 

Наказ МОН від 

24.12.2012 № 1479 

 

СЗШ № 195 

 ім. В.І. Кудряшова 

2012 – 2019  

8.  Дидактичне забезпечення варіативного 

компонента змісту навчання іноземних мов в 

основній і старшій школі 

Редько В.Г., завідувач лабораторії 

навчання іноземних мов Інституту 

педагогіки НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

Наказ МОН від 

17.01.2015 № 24 

 

НВК № 176 

 
2015 – 2020 
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Додаток 2 

Перелік експериментальних досліджень регіонального рівня  

в закладах освіти Дніпровського району міста Києва у 2014-2015 н.р. 

№ Назва експериментальної програми Науковий керівник 

Нормативний 

документ, який 

регламентує 

впровадження 

Заклад освіти 
Термін 

проведення 

1.  Українська модель початкової школи 

Монтессорі. 

Жебровський Б.М., кандидат 

педагогічних наук 

Наказ ГУОН від 

12.04.2006 № 143  

НВК «Монтессорі» 

 
2006 – 2014 

2.  Формування інноваційного освітнього 

простору моделі початкової школи 

Монтессорі 

Жебровський Б.М., кандидат 

педагогічних наук 

Наказ ДОНМС від 

20.01.2015 № 09  

НВК «Монтессорі» 

 2015 – 2020 

3.  Психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими потребами  (вадами мовлення) 

через упровадження  інклюзивної освіти в 

загальноосвітній школі. 

Жук В.В., завідувач лабораторії 

сурдопедагогіки Інституту спеціальної 

педагогіки  АПН України 

 

Наказ ГУОН від 

27.08.2010 № 149 

СЗШ № 141 

  

СЗШ № 184 

 

2010 – 2015 

4.  Інтеграція дітей із синдромом Дауна в 

спеціальне освітнє середовище 

Макарчук Н.О., завідувач лабораторії 

олігофренопедагогіки Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України, 

кандидат психологічних наук 

Наказ ГУОН від 

23.12.2010 № 220 

Спеціальна школа-

інтернат № 26  
2011 – 2016 

5.  Психолого-педагогічні та методичні основи 

побудови навчання як цілісного творчого 

процесу на основі принципів науково-

педагогічного проекту «Росток» 

Пушкарьова Т.О., заступник директора 

Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, 

кандидат педагогічних наук 

Наказ ГУОН від 

20.05.2011 № 141 

СШ № 31 

 
2011 – 2015 

6.  Розвиток творчого потенціалу дитини з 

урахуванням її індивідуальних можливостей 

та нахилів за науково-педагогічним 

проектом «Росток» 

 

СЗШ № 201 

   

2011 – 2015 
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7.  Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на 

розвиток обдарованості дитини за науково-

педагогічним проектом «Росток» 

  СЗШ № 99 

 2011 – 2016 

8.  Вплив баламетрики на психофізичний 

розвиток дітей з особливими потребами у 

навчально-корекційному процесі. 

Кочерга О.В., заступник директора 

Інституту післядипломної педагогічної 

освіти КУБГ, кандидат психологічних 

наук, доцент 

Наказ ГУОН від 

29.12.2011 № 270 

спеціальна школа-

інтернат № 26  

 

2011 – 2014 

(звіт у березні 

2015)  

9.  Впровадження мультипрофільного навчання 

в середній загальноосвітній школі. Якунін Я.Ю., кандидат хімічних наук, 

завідувач кафедри методики 

природничо-математичної освіти і 

технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Наказ ГУОН від 

02.04.2012 № 113, 

Наказ ГУОН від 

14.06.2012 № 180 

Наказ ДОНМС від 

17.06.2013 № 533 

Наказ ДОНМС від 

22.04.2014 № 272 

СЗШ № 66,    

СЗШ № 184 

НВК № 167 

 

СЗШ № 158,  

СШ № 265 

гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 

2012 – 2017 

 

2012 – 2017  

 

2013 – 2018  

 

2014 – 2019  

10.  Упровадження елементів дистанційного 

навчання школярів середніх ЗНЗ  

м. Києва 

Ковальчук В.І., заступник директора 

Інституту післядипломної педагогічної 

освіти КУБГ, доктор педагогічних наук 

Наказ ГУОН від 

03.09.2012 № 211 

гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 

   

2012 – 2015 

11.  

Упровадження моделі громадсько активної 

школи в загальноосвітньому навчальному 

закладі 

Ковальчук В.І., заступник директора 

Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор педагогічних 

наук, доцент 

Наказ ДОНМС від 

13.02.2013 № 113 

Наказ ДОНМС від 

22.11.2013 № 859 

Наказ ДОНМС від 

23.01.2014 № 21 

Наказ ДОНМС від 

21.11.2014 № 601 

НВК № 30 

«ЕкоНад», 

СШ №№ 129, 234 

СШ № 120 

 

СЗШ № 103 

 

НВК № 167 

2013 – 2015  

 

 

 

2014 – 2017 

 

12.  Допрофесійна та до профільна підготовка 

учнів в медичних профільних класах та 

класах з поглибленим вивченням 

Редько С.І., заступник директора 

Інституту суспільства Київського 

університету імені Бориса Грінченка, 

Наказ ДОНМС від 

13.02.2013 № 113 
СЗШ № 201 

 
2012 – 2017  
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природничих наук в умовах співпраці 

загальноосвітнього навчального закладу, 

вищого навчального закладу та закладу 

охорони здоров`я 

кандидат психологічних наук 

13.  

Розвиток проектної компетентності учнів 

засобами інтерактивного навчання 

Ковальчук В.І., заступник директора 

Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор педагогічних 

наук, доцент 

Наказ ДОНМС від 

17.06.2013 № 533 
CШ № 98 

 
2013 – 2017  

14.  
Педагогічні умови формування самоповаги 

старших підлітків у школі-інтернаті 

Канішевська Л.В., доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник  

Інституту проблем виховання НАПНУ  

Наказ ДОНМС від 

17.06.2013 № 533 

школа-інтернат  

№ 14 

 

2013 – 2015  

15.  
Формування навичок ХХІ століття як основа 

самовизначення та самореалізації 

особистості учня 

Павленко О.П., начальник відділу 

науки, міжнародних та регіональних 

зв`язків ДОНМС м. Києва, кандидат 

педагогічних наук 

Наказ ДОНМС від 

20.06.2014 № 380 гімназія № 191  

ім. П.Г. Тичини 
2014 – 2019 

16.  
Морально-духовний розвиток учнів 5-9 

класів на основі впровадження курсу 

«Християнська етика в українській 

культурі»  

Бех І.Д., доктор психологічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України, директор Інституту проблем 

виховання НАПН України 

Наказ ДОНМС від 

01.09.2014 № 473 

СЗШ №№ 42, 99, 

146, 180, 

СШ №№ 129, 234, 

Школа-інтернат  

№ 14 

2014 – 2019 

17.  

Модель столичного центру відкритої освіти 

в умовах розвитку інформаційного 

суспільства 

Морзе Н.В., проректор з інформатизації 

навчально-наукової та управлінської 

діяльності, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН 

України 

Наказ ДОНМС від 

10.10.2014 № 537 

СЗШ № 81 2014 – 2021 

18.  
Упровадження елементів музейної 

педагогіки у навчально-виховну роботу 

сучасного ДНЗ 

Дудар О.В., кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання. 

Наказ ДОНМС від 

21.11.2014 № 601 
ДНЗ № 444 2014 – 2018 
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