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Методична декада 
«Використання  інноваційних 

методів для   формування компетентностей 

школяра» у Глибоцькій гімназії 
Вороніна Л.А.,заступник директора 

 Глибоцької гімназії 

з науково-методичної роботи 

      Методична декада «Використання  інноваційних методів для   формування 

компетентностей школяра» проходила згідно плану роботи Глибоцької гімназії  

з 13.02.2018 по 24.02.2018 року.  

 Мета  проведення декади -   розвиток ініціативи та творчого пошуку 

педагогічних знахідок, демонстрування та обмін перспективним педагогічним 

досвідом, секретами власної педагогічної майстерності , розкриття практичних 

можливостей використання інноваційних технологій та методик, які 

допомагають зробити навчально-виховний процес цікавим, різноманітним, 

ефективним і демократичним, висвітлення кращих надбань педагогічного 

колективу. 

     Протягом двох тижнів проведення декади методичної роботи у гімназії 

панувала атмосфера піднесеності, зацікавленості, відповідальності, підвищеної 

активності та дружелюбності. 

Програма проведення методичної декади поєднала різні напрями роботи 

педагогів. Проведені заходи та уроки були цікавими і пізнавальними, сприяли 

всебічному творчому, інтелектуальному та естетичному розвитку. 



 

3 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

   Декада розпочалась з ознайомлення педагогічних працівників з планом  

проведення .  

    Методична декада  представила собою калейдоскоп відкритих уроків, 

інноваційних фрагментів ,  круглих столів, під час яких педагоги прагнули 

показати свою майстерність і знання опанованих особистісно зорієнтованих 

,інтерактивних, проектних та інформаційно-коммунікативних технологій, 

спрямованих на розвиток компетентностей сучасного школяра. 

    Згідно плану декади на сайті Глибоцької гімназії поповнено  «Віртуальну 

методичну скриньку» матеріалами , розробками уроків , позакласних заходів 

вчителів , що атестуються. 

Творча група вчителів попрацювала над випуском «Методичного бюлетеня» 

№16 «Самоосвіта  педагога як умова підвищення його професійної 

компетентності», який оформлено на стенді методичного кабінету гімназії та на 

сайті. 

Чітко та злагоджено  пройшов у гімназії єдиний методичний день «45 хвилин 

інноваційних технологій», під час якого всі вчителі гімназії використовували 

інновації на своїх  уроках  та мали змогу відвідати фрагменти уроків колег, які 

атестуються  у 2017-2018 н.р.  

     Цікавими були фрагменти уроків у вчителів Н.В.Чугуєвої (супермаркет 

знань) , Н.П.Романюк (вправа «Аукціон знань»), О.К.Остафійчук (складання 

інтелектуальної карти памяті) , Л.А.Вороніної (веб-квест за трагедією 

В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта») , В.Д.Безверхої (дискусійне кафе), 

А.М.Шевчук (Інноваційний прийом «Завантаження»), А.М.Стрільчука 

(«Фізичний бій»), Н.М.Грижюк (дальтон-технологія ), М.І.Юркевич (створення 

й розв’язання проблемної ситуації). 

Вчителі- предметники  під час «Педагогічної гостини» провели показові  уроки 

з тих шкільних дисциплін, які вони викладають; вчителі початкової школи – з 

окремих предметів, що вивчаються в молодших класах; усі керівники Ц(П) К 

провели засідання кафедр , різні за змістом та формою проведення. 



 

4 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

     Під час проведення відкритих уроків усі вчителі продемонстрували глибокі 

знання матеріалу з навчальних дисциплін,  розуміння змісту і вимог навчальних 

програм та місця даного уроку у системі вивчення науки, знання методики 

викладання тієї чи іншої галузі знань, володіння методами організації 

діяльності, що забезпечують засвоєння матеріалу учнями. 

     На уроках учителі використовували як традиційні методи й форми роботи 

такі, як фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, 

таблицями, ілюстраціями, демонстрація, показ, практичні завдання – залежно 

від специфіки матеріалу, який засвоюється, так і інноваційні: «мозковий 

штурм», «асоціативний кущ», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, 

взаємонавчання, дискусія,складання інтелектуальних ментальних карт , 

«Снігова куля», інтелектуальні квести, ситуаційно-рольові ігри, дослідження, 

тренінги, тощо. Як правило, всі ці форми і методи роботи під час проведення 

уроків чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання 

завдань уроку: розвиваючих, дидактичних та виховних. 

    Вчителі відповідально поставилися до підготовки уроків, правильно 

визначали тип уроку та спланували його хід, структуру; добирали змістовний 

науковий, в т.ч. додатковий матеріал з різних джерел, значну кількість наочних, 

звукових, відео- та кіно матеріалів; виготовляли до уроків достатню кількість 

роздаткового матеріалу, планували роботу з довідковою літературою, 

словниками – з метою активізації і навчальної діяльності школярів, виховання у 

них цікавості до процесу пізнання, формування у дітей бажання вчитися, 

відповідального ставлення до навчальної праці. 

    Варто також відзначити демократичний стиль спілкування і взаємин, 

атмосферу порозуміння між усіма учасниками навчально – виховного процесу – 

сприятливі умови для досягнення позитивних результатів у процесі навчання і 

виховання учнів. 

    Найкращими серед проведених відкритих уроків варто назвати уроки 

вчителів: хімії  – Юркевич М.І.  «Фізичні й хімічні властивості кислот»,  фізики 

– Стрільчук А.М. «Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в 

природі й техніці» , математики – Грижюк Н.М. «Площа бічної поверхні 
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призми та піраміди»,  які під час проведення уроків продемонстрували 

використання  інноваційних методів для   формування компетентностей 

школяра.  

   Дуже насиченими і цікавими змістовно та емоційно були відкриті уроки із 

зарубіжної літератури  (вчитель Вороніна Л.А., 5б клас) - урок-радість «Ідея 

радості життя і відкриття світу у романі Е.Портер «Поліанна»; інтегрований 

урок української мови та природознавства (вчитель Остафійчук О.К. , 3б  клас);  

з української мови  (вчитель Чугуєва Н.В., 5а клас) –  

урок - ярмарка  «Вживання речень за метою висловлювання»;  української 

літератури  у 10 класі (вчитель Романюк Н.П.) – урок-кіномайстерня  

«О. Кобилянська. Повість «Земля». Образи твору, художня майстерність 

письменниці»; природознавства ( вчитель Царик М.М. , 1б клас) - урок-

панорама «Птахи»; англійської мови (вчитель Шевчук А.М., 4б клас)- ―What did 

you do yesterday? Past Simple Tense‖. 

   На відкритих уроках було продемонстровано широке застосування сучасних 

педагогічних технологій. 

Вже традиційною у Глибоцькій гімназії стає «Ярмарок методичних ідей та 

інновацій вчителів» , під час якої педагоги презентували свої напрацювання , 

ділились  своїми «методичними родзинками». 

  Так , вчитель Романюк Н.П. на «Ярмарку методичних ідей та інновацій» 

презентувала посібник з підготовки до ЗНО  «Готуємося до ЗНО( література в 

контексті історії)». Посібник Романюк Н.П.  рекомендований НМР 

Глибоцького управління освіти до використання педагогами у підготовці учнів 

до ЗНО. 

Вчитель  початкових класів Остафійчук О.К.  на «Ярмарку методичних ідей та 

інновацій» представила посібник  «Кросворди з природознавства» для 3 класу, 

який вмістив у себе добірку кросвордів з усіх тем , які вивчаються на уроках 

природознавства у 3 класі. 

Вчитель зарубіжної літератури Вороніна Л.А. презентувала свою методичну 

палітру - посібник «Сучасні форми роботи на уроках зарубіжної літератури», в 

якому поділилася з колегами методиками складання кросенсів, фанфіків, 
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скрапбукінгу, кардмейдінгу, карт памяті Мind Map, кластерів, ,  створення 

буктрейлерів, постерів, плейкастів,  проведення веб-квестів, дослідницьких 

проектів , скрайбінг-презентацій,  квест-уроків. 

     Вчитель англійської мови Шевчук А.М. представила на «Ярмарку» 

посібники, співавтором  яких вона  була  :«Збірник  олімпіадних завдань з 

англійської мови Інституту післядипломної освіти  ―Catch the wave‖; книгу для 

вчителя до підручника «English with Sally 1, 2, 3, 4»; посібник, присвячений 

роботі літніх мовних таборів (включаючи нашу гімназію) ―Exchanging 

knowledge – connecting the world‖;  адаптація автентичних навчально-

методичних комплектів  «Smiles 1,2,3,4» із залученням учнів нашої гімназії. 

Шевчук А.М. була членом групи планування заходів Року англійської мови. 

     Вчитель математики та інформатики Грижюк Н.М. на «Ярмарку методичних 

ідей та інновацій» поділилася з колегами  методикою «Дальтон-технологія»,  

який має на меті навчити дітей жити в соціумі, розвивати розум, тіло і дух. 

В основі технології «Дальтон» лежить ідея об'єднання діяльності вчителя і 

учнів по досягненню індивідуалізованих цілей навчання. Ця технологія звертає  

увагу на індивідуалізацію навчання, так як саме через неї, в першу чергу, 

забезпечується технологія особистісно-орієнтованої освіти. 

       Дальтон-план — це поєднання кабінетного навчання з освітнім процесом, 

заснованим на трьох принципах: свобода; самостійність; співпраця. Усі ці 

принципи об'єднуються провідним принципом — принципом гуманізму.  

     Вчитель початкових класів Лазурко С.Д  ознайомила учасників «Ярмарку» з  

прийомами « Сліпий капітан », «Снігова куля», «Тихе опитування», «Пінг - 

понг». 

    Вчитель фізики Стрільчук А.М. презентував свою методичну скарбничку 

«Нетрадиційні форми і методи проведення уроків   фізики»: урок-змагання, 

урок-гра, урок-естафета, урок, який проводять самі учні,урок-диспут, урок-

дослідження.     

Вчитель хімії  Юркевич М.І.  розповіла про проблемний виклад 

матеріалу. Адже, розв'язуючи поставлену проблему, учні не тільки здобувають 
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знання із різноманітних джерел інформації, а й аналізують їх, творчо 

осмислюють, роблять висновки і, як наслідок, запам'ятовують надовго. Ці 

підходи вчитель  використовує на різних етапах уроку.  

Вчитель початкових класів Царик М.М. презентувала «Філологічний 

експрес: використання сенкану на уроках у початковій школі», «Використання 

ейдотехнологій на уроках математики». 

Вчитель географії В.Д. Безверха поділилася цікавими формами і 

методами роботи  з географічною картою на уроках. 

Вчитель української мови та літератури Чугуєва Н.В. розповіла про 

ефективні  методики підготовки учнів до ЗНО. 

      Під час методичної декади  було  проведено засідання  циклових 

(предметних) кафедр, методичних об’єднань, на яких педагогічні працівники 

обмінялись думками щодо використання інтерактивних методик та технологій, 

проведення нестандартних уроків для формування компетенцій  сучасного 

школяра.  

 Завершилась декада засіданням науково-методичної ради « Моніторинг якості 

освіти і виховання в гімназії», на засіданні якої було підведено підсумки 

методичної декади і презентовано нові друковані видання видавничого центру 

Глибоцької гімназії :  

-Методичний альманах №5 (Науково-методичне портфоліо : літопис 

методичних надбань вчителів зарубіжної літератури)  

-Методичний альманах №6 (Науково-методичне портфоліо : літопис 

методичних надбань вчителів історії та права) 

 - Науково-методичне портфоліо : літопис методичних надбань вчителя 

початкових класів Остафійчук О.К.  

Своєрідним методичним  релаксом стала поїздка членів педколективу 

Глибоцької гімназії  на виставу Чернівецького муздрамтеатру імені 

О.Кобилянської  «Сяй , мій божевільний діаманте». 

 Проаналізувавши проведену роботу , адміністрація гімназії зробила  висновки 

про високий рівень проведених методичних заходів, належну підготовку 
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педагогів та було прийнято рішення у майбутньому націлити всіх учасників 

навчально-виховного процесу до пошуку нових методик навчання, на 

підвищення рівня самоосвіти, збагачення перспективного педагогічного досвіду 

з урахуванням креативних здібностей педагогів та їх вихованців. 

Адміністрація Глибоцької гімназії висловлює сердечну вдячність педагогам за 

невтомну працю, бажаємо здійснення всіх ваших мрій, творчих вам успіхів та 

професійних звершень! 

Тим, хто пізнати добро допоміг, 

Тим, хто відкрив для дітей тайни доріг, 

Тим, хто їм крила дарує щодня, 

Тим, хто відкрив їм жагу пізнання, 

Тим, чия праця важка, непроста, 

Тим, чиє слово добром пророста, 

Тим, хто відкрив для дітей  науки світання 

Бажаємо миру, добра, процвітання! 

 

 

 

 

                                                                                        



 

9 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

 

 

 

Панорама відкритих 

уроків  

у Глибоцькій гімназії 

«Педагогічна  

гостина» 
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«Педагогічна гостина» 

у вчителѐ української мови та літератури 

Чугуювої Наталі Василівни, 

 спеціаліста вищої категорії ,  

вчителѐ-методиста  

 
Тема уроку: Вживання речень за метою висловлювання 

Мета: повторити вивчене про словосполучення і речення, про види речень за 

метою висловлювання; 

розвивати уміння аналізувати та узагальнювати вивчене; 

формувати уміння правильно інтонувати речення; 

 виховувати любов до рідного слова, традицій українського народу. 

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. 

Форма уроку: подорож на український ярмарок. 

Обладнання: ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, тексти творів 

 Г.Квітки-Основ’яненка, Остапа Вишні, М. Гоголя, словники, карта самооцінки. 



 

11 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

 

 

Хід уроку 

Епіграф уроку: 

Мандруємо разом! У добру путь!  

                                                                   Цю землю Синтаксисом звуть!     

 

І. Визначення емоційної готовності учнів до уроку. 

Учитель: Доброго дня, дорогі учні! Погляньте на свого товариша по парті, 

посміхніться. Із цих промінчиків добра, що заіскрилися на ваших обличчях, ми 

й розпочнемо урок.  

Мозковий штурм.  

1. Чи були ви коли-небудь на ярмарку? 

2. Що цікавого ви там бачили? 

ІІ. Цілевизначення та планування. 

Учитель: Тема нашого уроку – «Вживання речень за метою  висловлювання». 

Форма нашого уроку сьогодні буде дещо незвичайна. Ми здійснимо уявну 

подорож на ярмарок – цікавий, дотепний, веселий, такий, який був кілька 

десятиліть тому.  

Життя наших предків було нелегким і водночас романтичним. Багато випало на 

їх руки і долю тяжкої одноманітної роботи. Але сірі будні скрашувались 

святами, що приносили пісню і жарт, хороший настрій.  

1. Що ви дізнались від своїх дідусів і бабусь про ярмарок? 

2. Де вони проводились? 

 Ярмарок дав Україні багатющий фольклор та цікаві традиції, які оспівали у 

творах «Сорочинський ярмарок» та «Ніч перед Різдвом» М. Гоголь, Г.Квітка-

Основ’яненко у повісті «Маруся», Остап Вишня у гуморесці «Ярмарок». І саме 

твори цих письменників, народна творчість допоможуть нам побувати на 

ярмарку.  
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Асоціативний кущ.  

    З чим асоціюється слово «ярмарок»? 

Проте ярмарок у нас розумовий, тому слід чимало знати  й уміти.  

Знання будуть підготовкою до ярмаркування. А, крім того, знання – товар. 

Завдяки мудрій голові можна заробити бали. Тому будьте активні і в кінці 

уроку ви зможете себе оцінити,заповнивши картки самооцінки. Тож завітаймо 

до розділу Синтаксис. Упродовж уроку ми повторимо вивчене про види речень 

за метою висловлювання ,словосполучення і речення, навчимося їх правильно 

інтонувати, користуватися багатством рідного слова. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

Учитель Ярмарку в селі чекають і старі, й малі. Дітвора готувалася до нього 

півроку, збираючи гроші за коляду чи посівання. Тому й нам потрібно заробити 

трохи грошенят, повторити правила і вирушити на ярмарок. 

1.Доповни речення 

Синтаксис вивчає… 

Словосполучення – це … 

Речення виражає… 

Односкладне речення – це… 

Двоскладне речення… 

Граматична основа… 

Як поділяються члени речення? 

У кінці речення ставляться… 

Речення за метою висловлювання поділяються на… 

За емоційним забарвленням речення бувають… 

Учитель Отже, необхідне ми повторили, заробили трохи грошенят і можемо 

вирушати на ярмарок. Але перед подорожжю запишемо дату,  класна робота. 

1. Що таке лексичне значення слова? 

2. Де ми можемо знайти лексичне значення слова? 

3. Які словники ви знаєте? 

4. Що таке синоніми? 
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Учитель З’ясуйте лексичне значення слова ярмарок та підберіть синоніми до 

нього. 

Ярмарок (нім.) – щорічний періодичний базар. 

Ярмарок – торг, який влаштовується в певну пору року і в певному місці для 

продажу і купівлі товару. 

Ярмарок – базар, торг, ринок, торговище. 

IV. Закріплення знань, умінь і навичок. 

Учитель Усі поспішають на ярмарок. Прислухаймось до розмов. Адже можна 

почути багато цікавого. Отже, прислухаймося до діалогу двох чоловіків, які 

йдуть на базар.  

1. Виступ двох учнів. 

1. З якою інтонацією ви виконували діалог? 

2. Яке слово повторюється, у яких значеннях? 

3. Які це слова за значенням? 

4. Що таке омоніми? 

Учитель Ось ми й дібрались до ярмарку. Трохи далі стоїть весела корчма з 

відчиненими дверима. Її  з усіх боків обліпили, як бджоли, діти, дядьки та 

парубки. А люду, а товару! Оголошень різних, куди не повернись. 

2. Ти – редактор  

Відредагуйте оголошення. Відредагований текст запишіть. 

3.Робота у групах 

І група Підкресліть спонукальні речення 

ІІ група Підкресліть головні члени речення 

ІІІ група Визначте вид речення за головними членами 

Учитель І чого тільки нема на ярмарку! Очі розбігаються. Ми з вами 

проберемось крізь натовп і все роздивимось. 

4.Конструювання. Орфографічний аукціон 

Доберіть синонімічні словосполучення з прикметником, в утворених 

словосполученнях підкресліть вивчені вами орфограми та поясніть їх 
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Ложка з дерева –  

Горщик із глини –  

Капелюх із соломи –  

Рама для картин –  

Хустка з шовку –  

Прикраси для жінок –  

Сорочка з вишивкою –  

Рушники з льону –  

5.Робота у групах 

І група Синтаксичний розбір словосполучення 

ІІ група Скласти питальне речення 

ІІІ група Скласти спонукальне речення 

6.Перевірка домашнього завдання 

Учитель А яка ж торгівля без реклами? Кожний продавець повинен уміти 

рекламувати свій товар. Пам’ятайте! Стисла, влучна та чітка реклама 

забезпечить вам швидкий продаж товару. 

Учні читають рекламні оголошення. 

7.Снігова грудка 

Учитель Як і на кожному ярмарку, щоб обрати собі товар, треба діяти влучно і 

спритно. Кожна група буде долати перешкоди окремо. Зі словом ярмарок 

утворіть словосполучення, а потім речення. 

І група Розповідне 

ІІ група Питальне 

ІІІ група Спонукальне 

8.Технологічна карта 

Користуючись технологічною картою. Визначте речення за метою 

висловлювання, прочитайте їх з відповідною інтонацією. Використайте умовні 

позначки. 

Розповідне неокличне – РРН  

Розповідне окличне – РО  
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Питальне неокличне – ПН  

Питальне окличне – ПО  

Спонукальне неокличне – СН  

Спонукальне окличне – СО  

9.Лігвістичний експеримент 

Прочитайте текст та поставте правильно розділові знаки. Прочитайте їх з 

інтонацією.  

Учитель Помилки, пов’язані з порушенням правил пунктуації називаються 

пунктуаційними. Вони трапляються у таких випадках, як пропуск розділового 

знака, заміна одного знака іншим. Щоб не допускати їх, потрібно знати 

правила, а також правильно інтонувати речення. 

V. Рефлексія 

Учитель Тече річка селянських возів додому. А там вже чекають своїх рідних, 

які повертаються з подарунками. І знову звучить по дорозі голос, сміх ,веселе 

щебетання. Ось і нам теж прийшла пора повертатися додому. А по дорозі 

пригадаймо: 

1. Про що йшла мова на уроці? 

2. Чи вдалося вам скупитися? 

3. Чи впоралися з усіма завданнями? 

1.Робота у групах 

І група Скласти сенкан до слова ярмарок 

ІІ група Твір-есе «Мої враження від уроку» 

ІІІ група Актуальне інтерв'ю 

Учитель Наше ярмаркування закінчилось. Ви стомилися, але на вас чекає 

нагорода – заробленний вами бал та подарунки з ярмарку. 

2.Заповнення карти самооцінки 

VI. Домашнє завдання 

Описати епізод уроку, який найбільше сподобався, використовуючи речення 

різних видів висловлювання. 
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Учитель Ярмарок закінчився. Люди з ярмарку повертаються з жартами, 

піснями, гуморесками. 

 Виступ учнів. 
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                                     «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  початкових класів 

Остафійчук Орисі Костѐнтинівни ,  

спеціаліста вищої категорії , 

 вчителѐ-методиста  

 

 

 

Тема: Природознавство. Птахи. Українська мова. Узагальнення знань з 

теми «Іменник» 

 

 Ключові компетентності: 
    активізувати пізнавальну діяльність учнів; 

     розвивати творче мислення та мовлення учнів; 



 

18 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

 

    формувати здатність орієнтуватися в часі, відведеному на   виконання      

     поставленого завдання; 

     удосконалювати навички продуктивної співпраці в групі; 

     збагачувати словниковий запас; 

 

 Предметні компетентності : 

 

  Українська мова: узагальнити і систематизувати знання учнів за     темою  

«Іменник»;розвивати вміння аналізувати мовленнєвий матеріал, розвивати  

мислення, орфографічну пильність, увагу,    зв’язне мовлення школярів; 

удосконалювати правильну українську вимову;   виховувати інтерес до слова. 

 

  Природознавство: узагальнити та систематизувати знання з теми «Птахи», 

закріплення основних понять і термінів, перевірка вміння розпізнавати птахів, 

робити висновки. Розвивати комунікативні здібності, уміння порівнювати й 

узагальнювати; співвідносити наукові факти, установлювати причинно-

наслідкові зв'язки. Корегувати уявлення про ознаки (за допомогою наочності). 

 

 

Тип уроку: урок – інтеграція (природознавство і українська мова) 

Обладнання : ноутбук, телевізор, мультимедійна презентація «Птахи», таблиця 

зовнішньої будови птахів, паперові пташечки, картки із зображенням 

птахів,фломастери, ватман, клей. 

 

Зміст уроку 

І.Організаційний момент:  

Встали всі рівненько, підтягнулись. 

Один одному щиро посміхнулись. 

На урок старання не забудьте взяти. 

Тож почнемо плідно працювати. 

ІІ.  Повідомлення теми уроку. 

Спочатку   сідає Краса , потім Сила. 

Звичайно, краса – це дівчатка, а сила – хлопці. 

1. Вступне слово вчителя: ліричний настрій до співпраці 

     Яка прекрасна наша Батьківщина! У будь-яку пору року вона чарує око то 

яскравими барвами літа або золотої осені, то казковою красою зими або буйним 

цвітінням весни... Але найгарніший куточок природи залишається мертвим, 

якщо його не оживляють… птахи! Невід'ємною частиною лісів, луків, степів є 

птахи. Вони найкраща прикраса парків, садів; своїм яскравим забарвленням, 

дзвінкою піснею вони роблять природу радісною й приємною. 

2. Мотивація навчальної діяльності на уроці 
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    Отже сьогодні у нас цікавий урок, на якому ми  будемо говорити про красу 

рідної мови і красу довкілля, про силу слова і силу природи. Узагальнимо 

знання про іменник як частину мови. Ми пригадаємо, яких саме істот назвали 

птахами, яка зовнішня та внутрішня будова птаха, що вони їдять, де живуть, 

особливості їх поведінки, різноманітність птахів. Птахи – це краса і сила 

одночасно. 

3. Розпочнемо із каліграфічної хвилинки. 

       Каліграфічно писати – себе поважати. 

        Птахи – один із прекрасних проявів життя на землі.(Підкреслити 

іменники.) 

4. Хвилинка синоптика Уроки природознавства ми завжди розпочинаємо із 

підсумків фенологічних спостережень. Спробуйте описати сьогоднішній день 

іменниками. 

Глибока, вівторок,зима, лютий, сніг, мороз, бурульки, холод,відлига, день, 

сонце, очікування, весна, тепло, приліт, птахи. 

 Іменник – найчисельніша частина мови: 70000слів у 11 томах української 

мови, але нам бракувало слів, щоб точніше описати сьогоднішній день. Яких 

слів бракувало для повного опису?(прикметників, дієслів ). 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

- Діти, а чи любите ви фантазувати? Давайте спробуємо.  Сядьте зручніше , 

послухайте цю чудову мелодію і уявіть про що вона, які образи виникли у 

вашій уяві?(«Політ кондора» - учень виконує на сопілці) 

 До якої природи належать птахи? ( Птахи належать до живої природи. )  

-  Доведіть свою думку. ( Птахи народжуються, ростуть, харчуються, 

розмножуються і помирають. ) 

- До якого царства вони належать?( До царства тварин) 

- Давайте пригадаємо істотні ознаки цієї групи тварин. 

Без чого не можуть жити рослини ?   

      Тварини ? (вода, тепло, світло, грунт, повітря їжа).   

         А без чого не можуть жити люди ? (без мови) 

Вправа «Мозковий штурм»  

а) Ознаки груп тварин:(класифікують ознаки за групами тварин) 

- Тіло вкрите пір’ям.( Птахи) 

- Пересуваються на чотирьох ногах. 

-Відкладають яйця і висиджують їх.  (Птахи)  

-Тіло ,вкрите сухими лусочками,деякі мають панцир. 

-Народжують малят і вигодовують їх молоком. 

-Пересуваються на двох ногах і літають  (Птахи)  

-Пересуваються на шести ногах, можуть літати. 

- Живляться насінням, комахами та іншими дрібними тваринами. (Птахи)  

Висновок: перелічити істотні ознаки. 
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  б) Будова тіла птахів  Розглянемо зовнішню будову птахів,(таблиця на 

дошці)думаю вам вона добре відома. 

    Цікавинка – кістки скелета у птахів наповнені повітрям, і це полегшує масу 

птахів у польоті. 

Ми запишемо у зошит назви органів птахів і розберемо також їх за будовою. 

Голова, шия, тулуб, кінцівки, крила, дзьоб. 

 

ІІІ Ознайомлення з новим матеріалом. 

Люди любуються птахами, спостерігають за ними, але є вчені які вивчають 

птахів. Хтось може знає, як вони називаються? 

Орнітологи  вивчають життя птахів .( Іменники можуть бути головним 

членом речення і другорядним) 

Орнітологи , вивчаючи птахів, а це чисельні тварини на землі, прийшли до 

висновку, що їх можна поділити на групи: 

а) За способом живлення птахи поділяються на такі групи: 

     Рослиноїдні харчуються рослинною їжею. 

Комахоїдні птахи поїдають різних комах. Так,синиці і корольки поїдають 

різноманітних жуків- листоїдів. Дятли дістають жуків-короїдів з-під кори. 

Цим приносять користь рослинам, вберігаючи їх від шкідників. Стрижі 

живляться літаючими комахами, тому навіть сплять у польоті. 

Хижі птахи живлять дрібними тваринами. Наприклад, орли, яструби, 

шуліки – полюють на жаб, дрібніших птахів, дитинчат звірів.  

Всеїдні птахи живляться як рослинною, так і тваринною їжею. 

Асоціативний кущ 

    Ми часто дивимося в небо, любуємося пташиним польотом. 

Запишіть які виникають у вас асоціації, коли спостерігаємо за польотом 

птахів? 

  Небо, сонце, літо , воля, краса, досконалість,добро, вічність,мир, мама. 

Хвилинка відпочинку. (Танець із пташечками «Журавка) 

       б) Групи птахів за способом життя. 

 Чи всі птахи можуть знайти собі їжу протягом року? ( Ні) 

На жаль, одні птахи у пошуках їжі змушені перелітати з однієї місцевості до 

іншої, а другі, навіть, відлітають в далекі краї. Тому за  

 способом життя птахів поділяють на такі групи: осілі ( зимуючі),     перелітні 

та кочові. 

а) Осілі птахи живуть у нас увесь рік. Спробуй назвати їх. ( Горобці, голуби, 

ворони)   Голуби  —  це  птахи,  які  дуже  прив’язуються  до  людей.  35  млн.  

років  тому  жили  голубоподібні  птахи  —  дронти  —  вагою  25  кг.  В  них  

були  малорозвинені  крила,  тому  з  них  були  погані  літуни,  і  саме  через  

свою  прив’язаність  до  людини  у  ХVІ  ст.  були  знищені  повністю.   
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б)  Птахів, якізмушені відлітати в теплі краї і повертатися до нас навесні, 

називають перелітними. Це ластівки, солов’ї, шпаки, лелеки, стрижі. 

в) Є ще кочові птахи – граки, синиці, сороки, галки. Восени вони збираються в 

зграї і кочують у пошукахїжі, перелітаючи на далеківідстані. 

           Загадка   

       Всі в блакитному піджаку,    

       в рожевій сорочці,   

       в нас зимою по садку   

       гуляють, як гості.    

       Взимку в Україну прилітають червоногруді снігурі.  (підкреслити 

іменники,вказати число) 

        Снігурі  –  птахи,  які  живуть  переважно  в  хвойних  лісах   

Півночі. До нас прилітають пізно восени.   

         Живляться птахи насіння бур’янів, ягід. Надають перевагу   

горобині.   

ІV Рефлексія 

а) Гра «Хто зайвий» ( картинки на дошці) 

А зараз спробуйте визначити, який птах «зайвий» 4 групи: 

- 1-й ряд :горобець і ґава зимуючі птахи, а лелека – перелітній; 

- 2-й ряд : ластівка і шпак прилітають до нас навесні, а снігур – взимку; 

- 3- й ряд : сова хижий і нічний птах, а соловей і шпак - денні птахи; 

- 4-й ряд : качка і курка домашні птахи, а жайворонок перелітній птах; 

 б) Вибірковий диктант   з «ключем»  

  Запишіть іменники у дві колонки: вжиті в однині; вжиті у множині.  

        Доля, ножиці, _екзамени, озеро, приклади, радощі, берег, радість, екран, 

дочка, олівці, птахи, іграшка, абрикоси, дерева, ліс, олень, ескізи. 

         Які значення може мати іменник? Чи є серед записаних абстрактні? Чим 

відрізняється ім. радощі і радість? 

        У кожному іменнику підкресліть першу літеру. З цих літер прочитаєте 

народне прислів’я. (Добре діло не пропаде.)  

       Яке добре діло для птахів ми можемо зробити? 

      Найвідповідальнішим для птахів є весняний період, коли настає пора 

виведення пташенят. Навесні птахи прилітають на батьківщину не одночасно. 

Самці з'являються в місцях гніздування раніше за самочок, щоб знайти і 

«закріпити» за собою певну гніздову територію. Позначають вони її за 

допомогою  співу. 

       Життя птахів безвідривно пов’язане з небом. І це, мабуть з давних – давен 

зачаровувало людину… 

    Усі народи світу у своїй творчості згадують птахів. Це і птиця фенікс, яка 

приносить щастя, це і жар-птиця із чарівним золотим пір'ям, це царівна-лебідь, і 

кривенька качечка, і сива зозуля, і півник-золотий гребінець. 

Наш спостережливий народ помітив різну поведінку птахів і відобразив це в 

бувальщинах, міфах, легендах. Є багато українських пісень, де згадуються 

птахи. 
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  Люди всього світу вшановують пташок. Деяким птахам навіть установлені 

пам'ятники. 

Майже всі країни світу щорічно визначають птаха року. Цьогоріч птахом 

України є припутень. 

V. Підсумок уроку Далі об’єднаємося у групи,і спробуємо скласти 

інтелектуальну карту пам’яті. Одна група – «Іменник», інша – 

«Птахи»(презентують спікери) 

Молодці, бачу, що засвоїли вивчене, маєте міцні знання. Недарма в народі 

кажуть : Пташку впізнають у польоті, а людину –в роботі. 

Д.З. з укр. .мови  диференційоване: 1 –в – підібрати загадки про птахів, 2 –в – 

наролні прикмети, 3 – прислів’я, а 4 – в- скласти сенкан про будь якого птаха. 
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                                              «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  зарубіжної літератури 

Вороніної Лариси Анатоліївни  ,  

спеціаліста вищої категорії , 

 вчителѐ-методиста  

 

 

Тема.  Ідея радості життя й відкриття світу у 

романі Е. Портер «Полліанна» 
Мета: узагальнити набуті знання учнів за творчістю американської 

письменниці  

Е. Портер, доторкнутися серцем до радості найвідомішого її творіння – повісті 

«Полліанна», збагачувати власний світ духовності; розвивати мовлення учнів, 

позитивне мислення, читацьку пам'ять, висловлювати та аргументувати власну 

точку зору, навички виразного читання, переказу, інсценізації; сприяти 



 

24 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

усвідомленню значимості в житті людини віри в позитив, виховувати 

доброзичливість, взаєморозуміння та взаємоповагу. 

Обладнання: книга Елеанор Портер «Полліанна» , мультимедійна презентація , 

вітальні листівки-посмішки 

Тип уроку: урок узагальнення набутих знань 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

1.Вступне слово вчителя 

Шановні п’ятикласники! Запрошую вас на урок радості . Так , так , я не 

помилилась! Дійсно сьогодні ми з вами проведемо урок радості . Девіз нашого 

уроку – «Радій життю»  

 

2. Вправа «Подаруй радість».  

Вчитель. Щоб налаштуватися на приємний урок, почнемо із сюрпризу. Любите 

сюрпризи? Простягаємо руки під парту і знаходимо там щирі побажання добра 

від мене на нинішній день .  

Але добром і радістю треба ділитися! Ви згодні зі мною?  Тоді давайте  

подаруємо радість  один одному.  

Просто обміняйтесь солодкими листівками з сусідом по парті . Додайте  своїх 

позитивних емоцій  , сердечності і тепла.  

Ну як? Вийшло? Ми подарували один одному радість. 

 

Можливо , на нас з вами так вплинула Поліанна , героїня однойменного твору 

Е.Портер. Так?  

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Слово вчителя 

На жаль, сьогодні ми не так часто зустрічаємо веселих і життєрадісних людей. 

Повсякденні турботи заполонили їхні думки і серця. Люди розучилися радіти 

життю, бути щасливими. Можливо, вони не познайомилися із героїнею роману 

«Полліанна» Е. Портер,  тому не навчилися радіти життю всупереч життєвим 

труднощам. 

 

ІІІ. Оголошення теми уроку  

Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошити. 

 

ІV. Епіграф уроку  

Епіграфом нашого уроку будуть слова авторки роману «Полліанна», 

американської письменниці, Елеонор Портер: «Я ніколи не вважала, що 

необхідно заперечувати існування труднощів, страждань і зла. Я тільки думала, 

що набагато краще йти назустріч невідомому бадьоро й радісно». 

Хороші слова, а чи відповідають вони нашому уроку – вирішувати вам. Ваші 

думки з приводу цього питання я слухатиму в кінці уроку. 
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V. Робота над темою уроку 

1. Слово вчителя 

Згадаємо , що ми дізналися про письменницю , яка створила такий 

незвичайний твір. Пропоную вам вікторину.   

1. У якій країні народилася  Елеонор Портер?  (Америка) 

2. Коли народилася письменниця? 19 грудня 1868 

3. Яке майбутнє пророкували  Елеонор Портер?(Співачки) 

4. Ким був чоловік Елеонор Портер? (Підприємець) 

5. Під яким псевдонімом  вона працювала?(Елеонор Стюарт) 

6. У скількі років Е.Портер написала перше оповідання?(У 33 роки ) 

7. У якому році з'явився  роман «Полліанна»?(1913) 

8. Зі скількох розділів він складався?(32) 

9. Доведіть, що роман «Поліанна» був дуже популярним. 

10. Як називався роман, що розповідав про подальше життя «Поліанни»? 

(«Юність Полліанни», або «Полліанна виростає») 

 

 

3.Мета уроку  

Оскільки книга така особлива, а найбільше вражає її героїня, то ми сьогодні на 

уроці повинні досягти таких результатів: 

- визначити вплив героїні твору на жителів містечка; 

- допомогти зрозуміти особливості образу маленької мужньої дівчинки; 

- навчитися грати в гру «Радість»; 

- довести, що можна знайти щось радісне у всьому і бути щасливим. 

 

4. Проблемне запитання  

- Що для вас означає радість? 

(учні відповідають) 

Що ж таке радість? Дати відповідь на це запитання допоможе вірщ Тетяни 

Цитдзіної «Що таке радість? (Слайд) 

- Що таке радість? 

Радість - це пісня, радість - це сонечко, 

Радість - коли усміхається донечка. 

Радість - із квітів килим строкатий, 

Радість - це мамині руки і тата. 

Радість - веселки шарфик барвистий, 

Радість - із зірок сріблясте намисто. 

Радість - дарунки, радість - це свято, 

Радість - це сніг, перший, ніжний, лапатий. 

Радість - оцінка, радість - це друзі, 

Радість - метелик в зеленому лузі. 

Радість - робота, радість - це успіх, 

А після всього - втомлений усміх. 
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Радість - це усмішка й тепле слово, 

Що з твоїх уст злетіти готове. 

Радість - добро, без якого на світі 

Не можуть жити й дорослі, і діти. 

Найголовніше для вас, любі діти, - 

Бачити радість навкруг і радіти, 

Вміти її по краплинах збирати 

І одне одному їх дарувати. 

 

 

6. Цитати про радість   

Радість - це коли душа перестає просити те, чого у неї немає, і починає радіти 

тому, що є. (Бальзак ) 

Треба завжди бути радісним. Якщо радість закінчується, шукай, в чому 

помилився. (Л. Толстой) 

-У наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є 

на що сподіватися.  (Франклін) 

- Головний секрет збереження веселості полягає в тому, щоб не дозволяти 

дрібницям тривожити нас і разом з тим цінувати ті маленькі радощі, які 

випадають на нашу долю. (Смайлс) 

 

7. Запитання 

- Яка цитата про радість найкраще розкриває зміст роману «Полліанна»? 

 

8.Психологічний тест  

 Спостерігаючи, діти, за вами на протязі  останніх декількох уроків, коли ми  

знайомилися із  романом про Полліанну, я помітила   у вас не тільки радісний 

настрій. . І сьогодні хочу продемонструвати його вам. Ось дивіться: (вчитель 

демонструє смайлики ) 

Можливо,  ви поясните таке  розмаїття вашого настрою? (Слухаємо думки 

учнів).  

А чому в кінці я поставила  знак запитання? (Слухаємо думки учнів) 

 

9. Гра «Фанти»  

Щоб вам було радісно так,  як мені у дитинстві  , хочу навчити вас грати у мою 

дитячу  гру «Фанти» (перед уроком я  взяла ваші шкільні речі для гри в фанти. 

Я дістаю з корзинки ручки, пенали, олівці , а відповідає на моє питання  задає 

питання той учень, кому належить цей фант).  

 

- Хто у творі найчастіше вживає словосполучення «я рада»? 

- Що вам відомо про Полліанну? 
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- Що ви дізналися про її сім’ю? 

- Скільки років Полліанні?( 11 років) 

-  На часть кого мати назвала дівчинку? (мати назвала її на честь двох своїх 

сестер Полі та Анни.) 

- Чи гарна дівчинка? ( Ні. Руда, має ластовиння на обличчі, якого соромиться) 

- В якій родині виховувалася Полліанна? ( Тітки Поллі Гаррінгтон, бо вона 

вважала це своїм обов’язком.) 

- Чому вона була вимушена покинути рідну домівку? (Залишилася круглою 

сиротою) 

- Як відчувала себе Полліанна на новому місці? (Самотньою, бо в вмісті не було 

дітей і вона мусила дружити з дорослими.) 

- Як називалася гра, у яку навчив гратись дівчинку її тато? (Гра у радість) 

 

 

10. «Заморочки із бочки».   Щоб подарувати вам радість , пропоную завдання 

із цієї «бочечки».  

- Чому спілкування з Полліанною дивує всіх, хто її оточує?  

- Що спонукає жителів Белдінгсвіля стати прихильними до Полліанни, 

полюбити її? 

 - Як із появою Полліанни змінюється життя в маленькому містечку? 

- Хто винайшов « гру в радість»?  

- Хто перший зголосився грати з Полліанною в « гру в радість»?  

- Хто останній дізнався про гру в радість ? Чому? 

-Що дарує Полліанна всім, кого зустрічає? 

- Як назвав Полліанну один з персонажів книжки Джон Пендлтон? Чому? 

 
11. Робота з кольорописом «Дівчинка – веселка».  

Один із персонажів книги – Джон Пендлтон називає Полліанну «любителькою 

веселок», «райдужною дівчинкою». Не тільки тому, що за сюжетом, бажаючи 

відвернути його від думок про хворобу, Полліанна за допомогою знятих із 

підсвічників кришталевих підвісок перетворює його сумну кімнату на подобу 

казкового палацу, що сяє всіма кольорами веселки.  

У Біблії після Всесвітнього потопу веселка стає знаменням вічного заповіту між 

Богом і землею. Навіть люди, далекі від віри, сприймають веселку як природне 

диво, яке торжествує над грозою, дарує тим, хто її бачить, радість і надію.  

Так вселяє у людей ці надзвичайні почуття і Полліанна 

Колективна робота « Веселкове дерево» ( плакат) 

Спробуйте зробити веселкове дерево характеру Полліанни. (2 учні) 

 (малювати фломастерами)  
- Який колір веселки ви б добавили на це символічне веселкове дерево 

Поліанни? Чому?  

Червоний: енергійність, активність, рішучість, тому що це колір життєдайної 

енергії.  

Жовтогарячий: радість, бо колір символізує тепло і радість.  
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Жовтий: людяність і доброта, оскільки це колір сонця і тепла.  

Зелений: сподівання на краще, колір символізує надію. 

Блакитний: душевність, тому що блакитний колір символізує душу.  

Синій: впевненість, віра, бо це колір довіри. 

Фіолетовий: багата фантазія та уява, тому що це колір мудрості, вічності. 

 

12.Інтерактивна вправа «Дерево характеру» 

 

   Пропоную доповнити веселкове  дерево  Поліанни рисами характеру головної 

героїні роману, і, можливо, тоді ми зрозуміємо, завдяки чому Полліанні вдалося 

так вплинути на жителів містечка. 

    З переліку рис характеру виберіть ті, які, на вашу думку, притаманні героїні, 

напишіть на наліпці  і прикріпіть до дерева, аргументуючи свою думку( на 

слайді) 

Жадібність, цікавість, сила волі, стриманість, обережність, розсудливість, 

працелюбність, заздрісність, оптимізм, люб’язність, скромність, щедрість, 

доброта, егоїзм, чемність, щирість, хитрість, балакучість, терпимість, 

винахідливість, турботливість, рішучість, відкритість, старанність, 

байдужість, запальність, енергійність, душевність, простота, правдивість, 

сміливість, відданість.  

 

13.Фізкультхвилинка (відео)  
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14 .Рольова гра «Стань героїнею»  

 

Розказати від імені Полліанни, яким уявляла дівчинка своє нове 

помешкання, на які стосунки сподівалася і що насправді отримала. 

 

«Я дуже рада, що тітка Поллі взяла мене до себе жити. Вона моя єдина родичка. 

Мій тато розповідав, що тітка живе в чудовому великому будинку на пагорбі із 

просторими кімнатами. Я давно мріяла про свою кімнату, а найбільше - про 

килими і картини. Коли ми вперше познайомилися з тіткою, то вона мені 

заборонила згадувати про тата. Напевно, вона так про мене піклується.  

На жаль, моя кімната була зовсім не із мрій. Вона знаходилася на задушливому 

горищі. Тут не було таких килимів і картин, як в інших кімнатах. Але з вікна 

видно чудовий краєвид, ще кращий ніж на картині. Яка я рада, що тітонька дала 

мені саме цю кімнату!» 

 

 

15. Бесіда 

- Чому дівчинка зраділа такій непривабливій кімнаті? 

(Вона грала «гру в радість») 

- А які правила «гри в радість»? 

 

16. Перегляд фрагменту фільму «Полліанна» («Гра») 

Найкраще про цю гру розкаже сама дівчинка.  

 

 

17. Складання ланцюжка « Кого Полліанна залучила до « Гри  в радість»?( 

запис у зошитах)  

 

Щоб скласти ланцюжок,  впізнаємо  героя. Пропоную попрацювати в групах 

і зіграти у гру «Маска» 

 

Обєднаємося у 6 груп 

 

Завдання членам груп: розкажіть про мешканців Белдінгсвіля від їхнього ж 

імені так, щоб ваші однокласники здогадалися про кого йде мова.  

 

1 група  Мені 40 років, я живу в великому будинку. У мене було спокійне 

налагоджене життя..  Я майже не згадувала свою сестру Дженні, вважала її 

зрадницею. І ось раптом цей страшний лист. Почуття обовязку змусило мене  

взяти до себе доньку моєї померлої сестри. Спочатку Полліанна мене дуже 

дратувала, тому що приносила  клопіт, порушувала тишу. Я педантична жінка, 

терпіти не можу дзенькоту ножа і грюкоту дверей, люблю тишу. Чудово знаю, 
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що таке почуття обов’язку і тому допоможу доньці своєї сестри, хоча ніколи не 

одобрювала її вибору. (Міс Поллі) 

 

2 група  

Я дуже багата людина. У  мене великий будинок. Колись, дуже давно,  я кохав 

Дженні, матір Полліанни, але вона поїхала з іншим. З тих пір я живу один, ніщо 

не радує мене, навіть моє багатство Я самотній, хворий чоловік. Дуже полюбив  

Поліанну, завжди був радий її бачити себе вдома, намагався якось її розважити, 

показуючи все, що в мене є. Вона так нагадувала мені її маму в юності, в яку я 

був закоханий. Я був би радий назвати Поліанну своєю спадкоємицею. (Джон 

Пендлтон ) 

3 група  

Я живу на світі вже сорок років, маю дочку Міллі, але останні п'ятнадцять років 

мене ніщо не радує, не тішить, бо хворію і прикута до ліжка. Я хвора жінка, у 

мене параліч ніг. Мені дуже прикро, усі люди можуть ходити. а я немічна, 

повинна лежати в ліжку. Я дуже сердилась. Не дозволяла відчиняти вікна, щоб 

не бачити щасливих людей. Мене дратує сонячне світло, вже й забула, коли 

дивилася на себе в люстерко, тому дуже здивувалася, коли маленька дівчинка 

назвала мене красунею.(Місіс Сноу) 

4 група  

Я дуже сумую за своїми молодшими сестричками, бо рідко їх бачу, так як 

працюю в містечку за шість миль від рідної домівки. Та мені пощастило, бо 

вдалося знайти місце на кухні міс Поллі, яка хоч і має нелегкий характер 

(здається , що мені ніколи не вдасться їй догодити), та добре платить платню. Я 

дуже зраділа маленькій місіс, і радо прийняла її пропозицію грати в гру, якої її 

навчив батько. (Ненсі) 

5 група 

У мене гарна потрібна професія, я радо допомагаю людям. Живу один, та дуже 

сподіваюсь колись отримати прихильність міс Поллі, бо дуже її люблю. Маю 

гарних друзів, які також лікують людей. Тому, коли з Поліанною трапилася 
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біда, звернувся до товариша , який знається на травмах хребта. І, хвала Богові, 

його методики допомогли дівчинці знову встати на ноги (Лікар Чилтон)  

 6 група 

Мені щойно минуло 10 років. Торік я жив у сиротинці. Але нас таких там було 

багато і тому їм за мене голова не боліла. І я пішов звідти. Я хотів мати власну 

домівку, ну звичайну, щоб була мама, а не доглядачка. Як є домівка, то є й 

родичі, а в мене нікого не було.  (Джиммі) 

 

Справились? Сідаємо на місця. Спікери з масками виходять на клас і 

розказують про свого героя. За їхньою розповіддю складаємо ланцюжок героїв, 

яких  Поліанна навчила грати в радість. 

 

Ланцюжок « Кого Полліанна залучила до « Гри  в радість» 

Місс  Поллі – Містер Пендлтон- місіс Сноу–  Ненсі -лікар Чилтон – Джиммі  

 

Перевіримо себе. Ми – молодці  
 

18. Бесіда 

- Що спільного між цими людьми? (Вони здаються незадоволеними життям 

невеселими, безрадісними) 

- Після знайомства з Поліанною в житті багатьох мешканців містечка відбулися 

зміни. Завдяки чому? (Навчилися грати в гру радість) 

 

19. Вправа «Знайди відповідності» 

Завдання: поєднайте героїв і зміни, що відбулися в їхньому житті завдяки 

дівчинці. 

1.Містер Джон Пендлтон А) Припинила вередувати, бути всім 

незадоволеною, знайшла корисне 

заняття 

2.Міс Поллі Б) Вона полюбила своє ім'я. 

3.Місіс Сноу  В) Стала сердечнішою, людянішою, 
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визнала рідню 

4. Лікар Чилтон Г) Припинив уникати людей, бути 

самотнім і розчарованим 

5. Ненсі Д) Зумів порозумітися з коханою 

жінкою і одружитися, стати 

щасливим чоловіком. 

6.Джиммі  Е ) Зайшов родину  

 

1-г,2-в,3-а,4-д,5 – б.6 –е  

 

 

20.   Вправа  «Я дякую Поліанні за те , що ….»( карточки роздаю учасникам, 

 хто отримує карточку з іменем героя , розказує , за що дякує  Поліанні) 
Ви  будете акторами і від імені  персонажів твору розкажете за що 

вдячні  Полліанні.  

Розпочинаєте зі слів «Я дякую Поліанні за те , що…» 

 

Всі інші учні шукають  у тексті цитати , які підтверджують слова 

героїв.  Працюємо з розділами  «Гра гравців» і «Призма» 

 

 

 (міс Поллі  З часом  я дуже привязалась до цієї  непосидючої, щирої і 

веселої дівчинки. Я навіть не зрозуміла, коли    змінився мій характер, але 

мені це подобається. Полліанна змусила мене полюбити життя, переступити 

через гординю. Полліанна не тільки змінила мій характер, вона змінила мою 

долю. Я шаслива – поряд зі мною  улюблена племінниця  Полліанна і мій 

коханий – доктор Чилтон. 

 містер ( Джон Пендлтон). З появою Полліанни, дівчинки-веселки, моє життя 

змінилося. Я зрозумів, що скравжня домівка неможлива без руки й серця жінки 

та присутності дитини. Я дуже хотів, щоб Полліанна  переїхала жити до мене, 

та вона любить свою тітку Поллі і не хоче залишати  її. Але саме Полліанна 

вмовила мене  всиновити сироту  Джиммі Біна. Я прив’язався до хлопчика, як 

до рідного сина.  У нас справжня сім’я. Дякую, тобі, Полліанно. 

 (місіс Сноу)  З появою Полліанни моє життя змінилося. Вона навчила мене 

«грати в радість». Спочатку це  мене  дратувало. Але  поступово я полюбила 

цю веселу дівчинку, дозволяла їй розчісувати своє волосся, робити зачіски. Я 

навіть почала працювати. Зараз я в’яжу одяг для дітей з притулку. Я дуже 

рада, що у мене здорові умілі руки і що можу бути комусь корисною. Дякую  

тобі, Полліанно, за віру в життя. 
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(Джиммі)  Завдяки Полліанні у мене  з’явився батько, якого я люблю. Тепер ми 

щаслива сім’я.  Спасибі тобі, Полліанно. 

Вдова Бентон  (блакитна стрічка замість чорного одягу) 

 

Місіс Тарбел  ( втратила дитину ,хвора і самотня , живе в санаторії ) 

 

Місіс Пейсон (молода жінка , яка мала вже розлучитися з чоловіком, але ми за 

її порадою почали грати в радість . Ми зберегли нашу родину)  

 

 

- Отже, Е. Портер стверджує, що людина може сама  змінювати своє 

життя на краще. Тільки для цього вона повинна внутрішньо мінятися, 

наповнювати своє серце добром і турботою, виявляти любов і милосеодя 

до ближніх.  

 

21. Проблемне запитання (Слайд ) 

- Яка роль Полліанни в житті мешканців Белдінгсвіля? 

Підсумуємо і складемо  опорну схему «Вплив Полліанни на життя міста» 

Для цього обєднаємося 3  групи .  

Висновок   Полліанна стала для жителів міста путівником, рятівником, ангелом, 

який розбудив у них позитивне, навчив бачити хороше абсолютно в усьому, 

навіть і в поганому. Вона навчила їх радіти життю 

Ясним сонечком входить Полліанна  в похмурі будинки, і їй вдається 

пом’якшити, здавалось би, зовсім скам’яніли серця. Люди, переймаючи «гру в 

радість»  стають добрішими, людянішими, починають усвідомлювати мету 

свого існуввання. 

 

- Чим закінчилася історія мужньої дівчинки? 

 

22.Творче завдання  

Скласти правила гри в радість  

Правила гри  

1. Завжди посміхатись. 

2. У поганому знаходити щось хороше. 

3. Ніколи не сумувати. 

4. Думати про те, що щось може бути гіршим. 

5. Ніколи не сміятися з чужого горя. 

6. Дарувати радість людям, які тебе люблять, які тобі небайдужі. 

Слайд  

23. Пограймося у радість!  «5б – пошта радості» 
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Багато хто з вас говорив, що теж хоче навчитися грати в цю гру і допомагати 

іншим людям.  Тому ми спробували.   

У нашому класі упродовж тижня працювала «Пошта радості» .  Знаючи про 

проблеми один одного , ви взялися допомогти друзям , подаруваши їм радість. 

Отже , прийшла черга відкрити  поштову скриньку радості , яку ви  подарували 

один одному. 

 

VІ. Узагальнення вивченого матеріалу 

Прийшла пора підвести підсумок, звернувшись до епіграфа уроку  

 

1. Робота з епіграфом уроку  

Як ці слова Е.Портер розкривають тему нашого уроку? 

Авторка роману «Полліанна» закликає всіх до головного правила – треба 

радіти, тому що життя дуже складне, але людина не повинна впадати у відчай, 

замикатись, страждати, пасувати перед проблемами та негараздами.  «Треба 

просто жити і радіти» - як говорила героїня роману «Полліанна».  

 

2. Метод «Незакінчене речення»:  

 Дякую тобі , Поліанно за те , що… 

 

VII. Рефлексія.  

1.Всесвіт радості . Завершується наш урок. Думки і почуття 

переповнюють нас. Давайте поділимося ними . Запрошую вас поділитися 

своїм всесвітом радості. Всесвіт складається із планет.  

1 планета – планета почуттів. 

-  Поділіться , що ви відчували під час сьогоднішнього уроку радості? 

2 планета – планета думок. 

- Які думки роїлися у ваших голівках сьогодні? 

3 планета – планета дій. 

- Як ви будете діяти у житті під впливом нашої Поліанни? 

 

 

- Пропоную  скласти девіз життя Поліанни 

Девіз: «Жити – життю радіти!», «Радієш ти, радію я – радіє вся 

наша Земля!»,  

«Придивись, навколо так багато РАДОСТІ! Живи і радій!». 

 
VІІІ . Підсумок уроку. 

  1. Слово вчителя. Ви ділились сьогодні зі мною своїми почуттями,думками, 

діями ,  а я хочу поділитись з вами віршем невідомого автора: 

  

Поліанно, Поліанно, 

Хто ти, дівчинко моя? 

Совість, ангел чи спасіння 
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Наших душ від забуття. 

Ти, як промінь сонця, світиш, 

Як послання із небес. 

Ти, як ангел мій, дитино, 

Світлу радість нам несеш. 

Дай же , Боже, нам щоднини 

Вчитись жити так, як ти - 

Сумувати лиш хвилини, 

А радіти цілий вік! 

  
  Діти, дякую вам за роботу на уроці і за підготовку до уроку. Нехай в кожному 

з вас живе Поліанна.  

І як говорив Цицерон: «У світі немає нічого кращого і приємнішого за дружбу; 

виключити з життя дружбу – все одно, що позбавити світ сонячного світла».  

2. Оцінювання  учнів                                                                                                                                                 

 
VІІІ. Домашнє завдання : 

1. Написати лист Полліанні . 

2. Написати листа другові з аргументованою 

      порадою прочитати  

книгу "Поліанна" Елеонор  Портер. 
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37 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

                                          «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  географії 

Безверхої Віри Денисівни   ,  

спеціаліста вищої категорії , 

 вчителѐ-методиста  

 

Тема: Євразія. Географічне положення. Поділ 

Євразії на дві частини світу. 

Мета: Ознайомити учнів із загальними відомостями про материк; формувати 

знання про особливості   географічного  положення та про уявну межу між 

Європою і Азією. Вдосконалювати практичні навики по роботі з контурними 

картами. Розвивати інтерес до вивченої теми. 

Обладнання: Фізична карта світу, атласи, зошити-практикуми, опорні 

схеми, шаблони материка. 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 
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Хід уроку 

1.Організація класу до уроку . 

2.Актуалізація опорних знань. 

А. Хвилинка інформації. 

Б. Географічна розминка (робота в парах). 

В. Подорож через об’єкти (учні працюють біля карти, дають один одному 

питання по номенклатурі). 

Г. Географічний диктант. 

 Записати водопад, за яким можна спостерігати з двох країн.  

(Ніагарський) 

 Яка річка утворює найбільший каньйон? 

(Колорадо) 

 Найбільша пустеля Африки. 

(Сахара) 

 Яка країна займає весь материк? Яка її столиця? 

(Австралійський Союз, Канберра) 

 Найбільша океанічна западина, її глибина. 

(Маріанська, 11022м) 

 Висохші русла річок і озер в Африці. 

(Ваді) 

 Назва української станції в Антарктиді. 

(Академік Вернадський) 

 В перекладі з мови інків це мідні гори. 

(Анди) 

 Як називаються тварини Австралії? 

(Ендеміки) 

 Яка річка двічі перетинає екватор? 

(Конго) 

(перевірка диктанту) 

Д. Вірю-невірю: 

 Що в Африці є льодовики. 

(так) 

 Що на вологому материку Пд. Америки є пустелі. 

(так) 

 Що в Австраліїї є хижаки. 

(так) 

 Що о. Тасманія найбільший в світі. 

(ні) 

 

3.Мотивація навчальної діяльності 
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Підберіть до вивчених матеріалів слова з префіксом най, що їх 

характеризують. 

- Який материк ми ще не вивчали? 

-Що ви про нього знаєте? 

-Що ми відносимо до Старого світу? 

(учні розповідають про дослідження материка) 

4.Робота з картою. 

-(характеристика географічного положення за планом) 

-умовна межа між Європою і Азією 

5.Практична робота. 

Позначення на шаблонах географічних об’єктів (крайніх точок, умовної 

межі). 

6.Самостійна робота. 

Визначити координати крайніх точок материка. 

Пн. м. Челюскін (77 пн.ш.,104 сх.д.) 

Пд. м. Піай (1 пн.ш., 103 сх.д.) 

Зх. м. Рока (38 пн.ш., 9 зх.д.) 

Сх. м. Дежньова ( 66 пн. ш., 169 зх.д.) 

7.Робота з підручником. 

8.Закріплення вивченого матеріалу. 

-З яких частин світу складається Євразія? 

-Де проходить межа між Європою і Азією? 

9.Підсумок уроку. 

-Робота з опорними схемами. 

-Виставлення і коментування оцінок. 

10.Домашня робота. 

-Опрацювати параграф 43. 

-Визначити коордтнати зх. і сх. точок. 

-Підготувати випереджаюче завдання(окремим учням). 
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                                   «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  англійської мови 

Шевчук Алли Михайлівни    ,  

спеціаліста вищої категорії , 

 старшого вчителѐ   

 

 

Тема уроку : “What did you do yesterday? Past Simple 

Tense.” 
Мета: 

Практична: навчити утворювати і використовувати минулий неозначений час; 

формувати навички монологічного мовлення на рівні речення з опорою на 

наочність; удосконалювати вимову звуків у словах за темою; розвивати вміння 

аудіювати текст, ігноруючи незнайомі слова;вміння письмово передавати 

інформацію відповідно до ситуації спілкування, вести розмову про минулі дії. 

Освітня: розширити та поглибити знання учнів з теми. 

Розвивальна: розвивати мовну здогадку, вміння логічно викладати свої думки, 

вести групову бесіду, культуру спілкування,  самостійність у праці. 
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Виховна: виховувати почуття відповідальності, ввічливості, доброзичливості, а 

також загальну культуру учнів. 

 

Тип уроку: розвиток вмінь і навичок. 

 

Обладнання: ноутбук, підручник, тематичні картки,  диск, роздатковий 

матеріал. 

 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент. 

1. Привітання. 

Good morning friends! How are you today? I hope, you are in a good mood and 

everything is ready for the lesson. Who is on duty today? 

2. Психологічне налаштування на гарну роботу. 

We are smiling, 

We are happy,  

We work hard.  

  

We are friendly, 

We are witty,  

So let’s start! 

ІІ. Уведення в іншомовну атмосферу. Бліц-опитування. ―Flash-scanning‖ 

Raise your hand if your know the answer. 

ІІІ. Фонетична зарядка. Скоромовка. ―Tongue-twisting‖ 

Past Simple, Present simple, 

Present Simple, Pest Simple,  

We mix them all. 

We will learn the all! 

IV. Активізація лексичного матеріалу + перевірка домашнього завдання. 

Робота з флешкартками. Круговир слів. ―Word whirlpool‖. 

Let’s revise the previous words. Make up a sentence taking out two or three 

flashcards.  

 

ІІ. Основна частина 

V. Повідомлення теми та мети уроку. 

T: How do you think what topic I mean? Look at the tongue-twister. 

Ps: Past actions. 

T: Yes, you are right. Today we are going to speak about Past Simple Tense. 

 

VI. Підготовка до введення граматичного матеріалу. Мозковий штурм. 

Group-work. Brainstorming. 
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Let’s make four groups. Your task is to write them on the piece of paper. You have 

three minutes. Now let’s write them on the board in turns. The team with most words 

is a winner. 

VII. Введення граматичного матеріалу. Learn with Tag 

Children  look at the picture and read Tag's speech bubble. Why has the verb play' got 

'ed' at the end?     (because it is talking about yesterday!).  

Children  come up and add the ending for the verb so it can be used to talk about 

yesterday. 

Children  make up sentences about yesterday  using a verb from the board. 

VIII. Активізація вивченого граматичного матеріалу. Гра «Снігова куля». 

Snowball game. Chain-work. ―Yesterday I…‖ 

They play a game: teacher says Yesterday I listened to music. A child  repeats the 

sentence and adds another action (e.g. yesterday I listened to music and I visited my 

grandma.). They continue playing for as long as possible. 

IX.Розвиток навиків письма. Choose and write. ―Reporters‖ 

Teacher asks What do we do with the TV? Clean it or watch it? Children  read the 

example sentence out loud. Children  choose verbs from the grammar box and 

complete the sentences. The children  swap books with their friend for marking. 

X. Розвиток навиків аудіювання. Listen and stick. Then circle.  Гра «Шукай 

наліпку». Sticker hunt.  

Children find the stickers for Lesson 21. Teacher plays the CD and says Listen and 

stick., stops after each sentence. They check the answers. 

CD 3 Track 03 

I was busy last week . 

On Monday I cleaned my bedroom. 

On Tuesday I visited my aunt and uncle. 

Wednesday I helped my dad. We painted a wall in the living room. 

Answers 

2 visited 

3 helped 

XI. Закріплення вивченого граматичного матеріалу. Розвиток навиків 

аудіювання. Куточок співів+читання із плескотом. ―Singing corner‖. Sing 

along with The Fly High band!  

Children listen to the CD. Then they read the song until the teacher claps her hands. 

The other pupils goes on. Finally the children sing along.   

XII. Фізкультхвилинка.  Гра «Заспівай і зобрази рухами». Miming the 

song.TPR. 

XIII.Розвиток навиків читання. Куточок читання. Reading corner. Did you 

wash the floor, Sally?  Track 05 

• Pre-reading: Teacher asks children where Sally, Chatter, Karla and Tag were in the 

previous story. Children look at the pictures one at a time and tell what is happening 

(in L1 where necessary). 

•Post-reading: After presenting the story teacher asks some questions to check 

understanding and engage the children: Who cleaned the floor? Was the floor wet? 

Are the animals laughing? 
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XIV. Розвиток навиків письма.Writing corner. 

Teacher does the example with the class: asks the children to read the dialogue for 

picture 1, then asks them to read the example sentence.  

She asks the children to circle and reminds them to refer to the story for their 

answers. Teacher monitors and helps where necessary. 

XV. Розвиток навиків говоріння. Speaker’s corner. 

Teacher asks two children to come up to the front of the class and sets the timer for 1 

(or more, or less – according to the level of knowledge) minute. The task is to speak 

about their past actions for the set time. 

ІІІ. Заключна частина.  

XVI. Підбиття підсумків уроку. 

 Психологічний момент. 

We are smiling, 

We are happy,  

We worked hard.  

  

We are friendly, 

We are witty,  

So let’s stop! 

 Зворотній зв’язок. 

T: Did you enjoy today`s work? What activities have we done today? What did you 

learn today?  

 Рефлексія. 

If you understand everything show me        , please. 

 

If you need help show me            , please. 

 

If you are confused show me         , please. 

 Завершення.  

I am satisfied with your results. (Marks and arguments). 

Your home task for the next time is the exercises in the AB. 

Thank you. That`s all for today. The lesson is over. Have a rest. Good bye, pupils. 
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                                   «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  математики 

Грижяк Наталії Михайлівни     ,  

спеціаліста вищої категорії , 

                       старшого вчителѐ   

 

 

Тема: Площа бічної поверхні призми та піраміди 

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про призму та піраміду, 

площі бічної та повної поверхні вказаних фігур; формувати  вміння 

застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач з практичним змістом. 

Тип уроку:  

Наочність та обладнання:  комп’ютери, проектор, презентація, картки, 

математичне лото. 
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 Епіграф:   Рано чи пізно будь-яка правильна 

 математична ідея знаходить застосування  

  в тій чи іншій справі.                          

О.М. Крилов 

 

Хід уроку 

1. Організація класу. 

 

2. Перевірка домашнього завдання 

  Перевірка домашнього завдання  проходить у вигляді тестування. Декілька 

учнів  проходять тестування за комп’ютерами. Тести розроблені вчителем у 

програмі  Test-W2 - контрольно-діагностична система. Решта учнів працюють 

над тестами в парах із взаємоперевіркою. (додаток    ) 

 

Хвилинка абітурієнта:  

Завдання: Обчислити значення виразу 

cos^4(α)  +sin^4 (α)  ,       якщо     2cosαsinα=2/3  

 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів. Формулювання мети й 

завдань уроку 

Тема уроку: Площа бічної поверхні призми та піраміди. Сьогодні на уроці  

ми маємо  узагальнити та систематизувати знання учнів про призму та 

піраміду, площі бічної та повної поверхні вказаних фігур; формувати  вміння 

застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач з практичним 

змістом. 

 

4.  Систематизація та узагальнення знань 

Вправа «Математичне лото»  для поділу на групи 

Уявимо собі, що ми працюємо  в економічному відділі підприємства по 

виготовленню упаковок для соку. Перед  нами завдання підрахувати , яка 

упаковка буде економічно вигідною: упаковка, яка має форму правильного 

тетраедра чи прямокутного паралелепіпеда?   

Отож,  зайняли робочі місця.  Тепер підрахуємо скільки завод буде 

економити картону в день, якщо буде випускати 3000 упаковок для соку.  

  Таблиця для розрахунків перед вами. Починаємо працювати. (додаток   ) 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlv7ribLZAhUN2aQKHUoQAlEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fteach-inf.at.ua%2Fload%2Fprogrami%2Ftesti%2Ftest_w2_kontrolno_diagnostichna_sistema%2F16-1-0-7&usg=AOvVaw01c2huIDL6KjT9_Pr888FV
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5. Підсумки 

  Закінчити речення: 

-«Сьогодні на уроці я зрозумів (ла), що мені необхідно…» 

- «При розв’язуванні задач з практичним змістом необхідно…» 

- «У мене виникли труднощі…» 

 

6.Домашнє завдання. 

Домашнє завдання : 

Повторити відомості про тіла обертання : конус, циліндр 

Вправа № 867, 934 
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                                   «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  фізики 

Стрельчука Анатоліѐ Миколайовича    ,  

спеціаліста вищої категорії , 

                       старшого вчителѐ  

 

 

Тема уроку: Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя 

ковзання. Тертя в природі й техніці 
Мета уроку:  
Навчальна. Пояснити учням природу виникнення сили тертя, надати 

уявлення про види сил тертя, ввести поняття коефіцієнта тертя, ввести 

розрахункові формули, показати практичне використання набутих знань 

(інформація про «шкідливе» та «корисне» тертя, про способи зменшення тертя); 

з'ясувати способи зменшення і збільшення сили тертя. 

Розвивальна. Розвивати творчі здібності та логічне мислення учнів; 

показати учням практичну значущість набутих знань. 
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Виховна. Виховувати культуру оформлення задач. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, вимірювання сили тертя 

кочення, ковзання, спокою, способи зменшення і збільшення сили тертя, 

кулькові та роликові підшипники. 

 

План уроку:  

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ  

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Троє учнів біля дошки розв’язують задачі: 

1. Пружина жорсткістю 500 Н/м під дією підвішеного тіла розтяглася на 4 

см.     Визначте масу тіла. 

Дано: 

𝑘 = 500
H

м
  

𝑥 = 4 см = 0,04 м 

𝑔 = 10
Н

кг
 

Розв’язання 

𝑃 = 𝐹пруж 

𝑃 = 𝑚𝑔;           𝐹пруж = 𝑘𝑥 

𝑚𝑔 = 𝑘𝑥 

𝑚 =
𝑘𝑥

𝑔
 

𝑚 =
500

H
м

∙ 0,04 м

10
Н
кг

 
= 2 кг 

 

Відповідь: 𝑚 = 2 кг 

𝑚− ? 

 

2. Спортсмен утримує на витягнутих руках штангу вагою 900 Н. Чому 

дорівнює маса штанги? 
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Дано: 

𝑃 = 900 Н  

𝑔 = 10
Н

кг
  

Розв’язання 

𝑃 = 𝑚𝑔        =>         𝑚 =
𝑃

𝑔
 

𝑚 =
900 Н 

10
Н
кг

 
= 90 кг  

Відповідь: 𝑚 = 90 кг  

𝑚− ? 

 

 

3. Скільки важить гас об’ємом 20 л? 

 

     

 
 
 

 

 

Автомобіль, вимкнувши двигун, через певний час зупиняється.  

Шайба, рухаючись по льоду, також згодом зупиниться.  

Зупиняється і велосипед, якщо припинити крутити педалі. 

Що ж є причиною зменшення швидкості руху тіл? 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Сила тертя 

Сила тертя 𝑭   тер  — це сила, що виникає в місцях дотику поверхонь і 

перешкоджає їх відносному переміщенню. 

Сила терня напрямлена протилежно руху.  

Прикладена в точку контакту дотичних поверхонь. 

𝑭тер = 𝑭тяги   
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Причини виникнення сили тертя: 

Нерівність дотичних поверхонь. Навіть гладенькі на вигляд поверхні тіл 

мають нерівності, горбики і подряпини. 

 
 

Взаємне притягування молекул дотичних поверхонь. Якщо поверхні тіл 

дуже добре відполіровано, то їх молекули розміщуються так близько одна до 

одної, що помітно починає проявлятися притягання між ними. 

 
2. Види тертя 
Розрізняють три види тертя і відповідні сили тертя. 

Сила тертя ковзання — це сила, яка виникає в разі ковзання одного 

тіла по поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. 

Прикладом такого тертя є ковзання санок чи лиж по снігу. 

 
Сила тертя кочення – це сила, яка виникає, коли одне тіло котиться 

вздовж поверхні іншого. 
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Прикладом такого тертя є кочення коліс роликових ковзанів по поверхні 

асфальту, коліс велосипеда, автомобіля чи будь-якого іншого круглого 

предмета. 

 
При однакових навантаженнях сила тертя ковзання завжди більша за 

силу тертя кочення.  

 
Сила тертя спокою — це сила, яка виникає між двома контактними 

тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. 

  
Сила тертя спокою — це та сила, яка заважає вам зрушити з місця стіл, 

шафу, ліжко тощо.  

Сила тертя спокою є дуже «корисною»: завдяки їй ручки й олівці залишають 

слід на папері, речі не вислизають із рук, не розв’язуються вузли, 

пересуваються люди, тварини, транспорт.  

 

3. Від чого залежить сила тертя ковзання 

Сила тертя залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, по якій 

рухається тіло. 
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Що більша сила притискає тіло до поверхні, то більша сила тертя 

виникає при цьому. 

 

 
Силу тертя ковзання визначають за формулою: 

Fтер =  µN 

N - сила реакції опори 

µ - коефіцієнт тертя ковзання 

Якщо поверхня ковзання горизонтальна, то  N  = mg 

Коефіцієнт тертя ковзання µ залежить від матеріалів, з яких виготовлені 

дотичні тіла, якості обробки їхніх поверхонь і наявності між ними сторонніх 

речовин. 

 

Коефіцієнт тертя ковзання є величиною без одиниць. 

 

µ =
𝐹тер

𝑁
   =>       µ =

Н

Н
= 1 

 

Матеріали 

Коефіцієнт 

тертя 

ковзання 

Матеріали 

Коефіцієнт 

тертя 

ковзання 

Сталь по льоду 0,02 Папір (картон) по дереву 0,40 

Сталь по сталі 0,20 Шкіра по чавуну 0,56 

Дерево по дереву 0,25 Гума по бетону 0,75 

 

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Розв’язування задач 

1. Корисна чи шкідлива сила тертя? 

2. Які ви знаєте способи зменшення (збільшення) тертя? 

3. Брусок рівномірно тягнуть по поверхні з горизонтальною силою 8 Н. 

Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом, якщо маса 

бруска становить 4 кг? 

Дано: 

𝐹 = 8 Н  
Розв’язання 



 

55 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

𝑚 = 4 кг 

𝑔 = 10
Н

кг
  

 
Брусок рухається рівномірно, отже, сили, які діють на 

нього, попарно скомпенсовані:  

𝐹 = 𝐹тер,    𝑁 = 𝐹тяж = 𝑚𝑔     

𝐹тер = µ𝑁      =>      µ =
𝐹тер

𝑁
    

Отже, µ =
𝐹

𝑚𝑔
    

µ =
8 Н

4 кг ∙ 10
Н
кг

= 0,2 

 

Відповідь: µ = 0,2 

 

µ − ? 

 

4. За допомогою динамометра рівномірно тягнуть брусок по столу із силою 

7 Н. Знайдіть масу бруска, якщо коефіцієнт тертя ковзання між бруском та 

столом дорівнює 0,25. 

Дано: 

𝐹 = 7 Н  

µ = 0,25 

𝑔 = 10
Н

кг
  

Розв’язання 

 
Брусок рухається рівномірно, отже, сили, які діють на 

нього, попарно скомпенсовані:  

𝐹 = 𝐹тер,    𝑁 = 𝐹тяж = 𝑚𝑔     

𝐹тер = µ𝑁      =>      𝐹 = µ𝑚𝑔 

𝑚 =
𝐹

µ𝑔
 

𝑚 =
7 Н

0,25 ∙ 10
Н
кг

= 2,8 кг 

 

Відповідь: 𝑚 = 2,8 кг 

 

𝑚 − ? 

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Бесіда за питаннями 

1. Яку силу називають силою тертя? 

2. Які причини виникнення тертя?  

3. Які є види тертя? 
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4. Як визначають силу тертя ковзання? 

5. Що таке коефіцієнт тертя ковзання? Чи має він певну одиницю 

вимірювання? 

6. Від чого залежить коефіцієнт тертя ковзання? 

7. Чому тертя може бути і корисним, і шкідливим? 

8. Якими способами можна зменшити силу тертя? 

 

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вивчити § 23, Вправа № 23 (1-4) 
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                                           «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  початкових класів 

Царик  Марії Михайлівни  ,  

спеціаліста вищої категорії , 

                       вчителѐ-методиста 

 

Тема: Птахи 

 Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками птахів,розповісти про 

важливість пір'яного покриву в житті птахів; розширювати знання про 
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перелітних та осілих птахів, про живлення птахів; виховувати бажання 

піклуватися про птахів. 

Обладнання:запис, спів соловейка,презентація до уроку ,малюнки осілих та 

перелітних  птахів, пазли, картки для роботи в парах, виставка малюнків  

Тип уроку: урок-панорама 

ХІД УРОКУ 

1. Організаційний момент 

   - Щоб урок пройшов не марно, 

     Треба сісти рівно, гарно, 

     Не крутитись на уроці 

     Як папуга чи сорока. 

     Сказати хочеш – не кричи, 

     А лише руку підніми. 

   2. Вправа «Погода». Повідомлення синоптиків. 

—    Яка зараз пора року? 

Зима ( грудень,січень,лютий ) 

—    Який місяць? 

Вірш            « Лютий»      Марія Чумарна 

Лютий,крутень,бокогрій, зимобор в пилу завій. 

У зими цей місяць  - межень: 

вже морозу він не вдержить, 

бо на Стрітення весна 

у снігу стоїть,ясна… 

Лютий – крутень,бокогрій,зимобор,межень,сніжень. 

Лютий лютує,бо красну весну чує. 

 

—    Яке число? 

15 лютого - Стрітення ( зустріч зими і літа,проходить двобій ).  

- Якщо під вечір на Стрітення потепліє, то перемогло літо.  
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- Якщо під вечір припікає морозець,то зима перемагає і буде ще  царювати.  

- Якщо на дахах довгі бурульки, то ще стільки випаде снігу.  

- Як капає зі стріх,так капатиме із вуликів мед. 

- Прийшла Громовиця – скидай рукавиці. 

- Якщо на Стрітення мороз буває,то ведмідь свою буду розбиває. 

- Якщо на Стрітення півень води нап’ється на порозі,то на Явдохи (14 березня) 

кінь напасеться на дорозі. 

- Коли на Громовицю півень нап’ється водиці,то на Юрія (6 травня) кінь 

напасеться травиці. 

—    Тепло чи холодно надворі? 

—    Який стан неба? 

—    Яка температура повітря? 

—    Чи були сьогодні протягом дня опади? 

3. Повідомлення теми і мети уроку 

 -  Загадка  

Без сокири і без рук,а дім будують. (Птахи) 

 -  Гра «Пазли» 

—    Тема нашого уроку — «Птахи».  

4. Вивчення нового матеріалу 

Робота з малюнками 

—    Розгляньте малюнки (метелик, кажан, гусак, пінгвін, страус, дятел, 

синичка, чапля). 

—    Як ви відрізняєте птахів від інших тварин? (Основна відмінність птахів від 

інших тварин — наявність пір’яного покриву тіла.) Тому їх ще називають 

пернатими. 

—    Якою є особливість зовнішньої будови птахів? (Наявність двох ніг і пари 

крил.) 

—    Чи можна назвати всіх тварин, які літають, птахами? (Не можна. Можуть 

літати комахи (метелики) і звірі (руда вечорниця).) 

—    Чи плавають птахи? (Так. Наприклад, гусак і пінгвін.) 

—    Чи бувають птахи, які не літають? (Так, наприклад: страус, пінгвін, ківі.) 
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  —    Навіщо птахам пір’я? 

—    Пір’я, розташоване на тулубі, крилах і хвості птаха, — різне. Одне пір’я 

захищає птахів від холоду, інше допомагає літати. Пір’я, що вкриває все тіло 

птаха, як луска — тіло риби, називають покривним. Покривне пір’я утворює 

обтічну поверхню, полегшуючи політ птаха. Під покривним пір’ям 

розташовується м’яке і пухнасте пухове пір’я. Між ними міститься багато 

повітря, що погано проводить тепло. Пухове пір’я захищає птахів від 

охолодження і перегрівання. 

За допомогою дзьоба птахи добувають їжу, чистять своє пір’я, в’ють гнізда, 

доглядають за пташенятами, подають сигнали. 

—    Чим живляться птахи? 

—    Що допомагає їм добувати їжу? (Дзьоб, кігті) 

—    Птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Міцний дзьоб 

допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Птахи живуть у лісах, на полях, 

водоймах. Найважче доводиться птахам узимку. Зникають комахи, зелені 

рослини — усе вкривається снігом. Тому птахи відлітають у теплі краї, де є 

корм. Цих птахів називають перелітними. Частина птахів знаходить їжу і 

взимку, тому залишаються зимувати в рідних краях. Птахів, які в нас зимують 

називають осілими. Птахи — дуже корисні тварини. Вони живляться комахами 

і гризунами, тому знищують багато шкідників сільського господарства. А 

також розносять насіння на великі відстані, де з нього виростуть нові рослини. 

Пташине м’ясо, яйця — цінні продукти харчування. Без пташиного співу і 

щебету природа була б сумною і непривітною. 

-      Це цікаво знати… 

      - Страус 

     -  Пінгвін 

     -  Ківі  

 

5. Фізкультхвилинка  

Спів соловейка. 

6.Робота з підручником ( стор. 60-61 ) 

- Проект « Лелека». 

—    Оберіть певного птаха і розкажіть про нього за планом. 

1) Як називається птах? 
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2) Свійський він або дикий? 

3) Водоплавний чи ні? 

4) Перелітний або зимуючий? 

5) Де мешкає птах? 

6) Чим він живиться? 

7) Чим примітний? 

8) Чим корисний людині? 

-  Вірш-загадка   

Довжелезними ногами ходить Бусол берегами,  

ледве зовсім не загруз Довгошиїй Чорногуз. 

Стихли жаби – небезпека, поряд клекотить Лелека. 

Ходить-бродить Жабоїд: 

 - Де сховався мій обід? 

Вихваляється Дзьобун: 

 - Не сховається цвіркун! 

Ось і загадка для Вас, скільки птахів є у нас?  

 -   Легенда 

Не можна лелеку кривдити, бо це — людина. Він має добру, лагідну людську 

вдачу. 

 Було це дуже давно, у прадавні часи, ще тоді, коли на нашій землі плодилася 

різна звірина. Тоді розвелося у теплих водах багато всякого гаддя. От люди 

стали просити Бога, щоб позбавив землю від тієї погані. Послав Бог янгола на 

землю. Зібрав янгол гаддя у великий мішок, покликав дужого чоловіка і звелів 

віднести все те і висипати в море. І попередив чоловіка, щоб не розв’язував 

мішка і не дивився, що є в ньому, бо буде йому зле. Ніс, ніс той чоловік мішок 

до моря, не день, не місяць, а довго йшов. Дуже кортіло йому зазирнути 

всередину, та побоювався. І таки не витримав. Не встиг розв’язати мішок, як 

звідти ринули жаби, гадюки, черви... 

 І впало прокляття на того чоловіка: за непослух він став птахом - лелекою. 

Чорногузом, бузьком, буслом - по-різному стали люди його називати. Ходить 

ото він по болоту та дзьобом довжелезним визбирує гадюк, вужів, інше гаддя, 

аби не побільшало його на землі, аби не розповзалося межи людей. Має 

виловити всю погань на світі. Як те зробить, то знову стане людиною. 
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 Коли ж бачить бузько, що й між людьми недобре, то стане нерухомо на одній 

нозі і плаче гірко. А як бачить добро між людьми, то калатає своїм дзьобом. То 

він так радіє. 

  

Відлітає лелека у далекі теплі краї і завжди знаходить дорогу в рідну оселю, 

приносить на своїх крилах весну людям. А який він добрий сім’янин! Як шанує 

свою подругу, допомагає їй. Він добрий батько, пильно доглядає своїх 

пташенят. Вірнішого подружжя, як лелеки, нема. Вони паруються раз і 

назавжди. Якщо одне з них гине, то друге живе далі самотньо. 

- Словник 

Лелека білий, Бусол, Жабоїд, Дзьобун, Боцюн, Бусько, Довгошиїй Чорногуз. 

 -  Опис 

Чорногуз — птах розміром від 80 до 100 см довжиною, розмахом крил 200—

220 см та вагою від 2,5 до 4,5 кілограмів. Забарвлення пір'я біле, за 

винятком махових пір'їн на крилах, які мають чорне забарвлення. Коли крила 

птаха складені, то махові пір'їни покривають задню частину тіла, звідки і 

походить назва — чорногуз. Дзьоб та ноги чорногуза червонясті й довгі. 

-  Вірш « ЛЕЛЕКИ» 

 Щоби став могутнім рід, сильним і багатим, 

примостив колись мій дід колесо на хату. 

Там гніздо лелеки в’ють із гілок, соломи, 

пір’я і траву несуть – буде тепло в ньому! 

Мов сторожа нагорі, пильно поглядають. 

від мишей, комах, щурів двір оберігають. 

І висиджують малят у дощі і спеку. 

Пройде літо – полетять у краї далекі. 

 

                                      Віра Паронова    

- Народні прикмети 

 Лелека рано прилетів – буде тепле літо. 

Лелека починає непокоїтися– на погану погоду                                                         

Лелека активно тріщить увечері дзьобом – завтра буде сонячний день. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D0%B1
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Лелека стоїть на одній нозі – значить треба чекати похолодання. 

Коли лелека погожого дня тримається сухого місця,то й наступний день буде    

сонячним.        

 Лелеки довго кружляють біля своїх гнізд – на сильний вітер. 

 

  - Золота монета   

Золота монета НБУ, присвячена Білому Лелеці 

Леле́ка — золота пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним 

банком України, присвячена представникові ряду лелекоподібних, одному з 

двох видів цього роду фауни України — лелеці білому. Монету було введено в 

обіг 23 квітня 2004 року. 

  - Лелека - символ України 

7. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів 

1. Робота у зошиті 

    2. Робота в парах.  

-  Гра «Де живуть птахи» 

—    Розгляньте малюнки птахів, зазначте стрілками, де вони мешкають. 

     —    Як ви здогадалися, що птахи живуть у воді? (За перетинками на ногах.) 

-  Турбота про птахів узимку ( годівнички ) 

-  1 квітня – Міжнародний день птахів 

8. Підсумок уроку. Рефлексія. 

-    Гра «Переплутанка» ( осілі,перелітні,водоплавні) 

 Сенкан 

Птахи 

Перелітні, осілі 

Вигодовують,співають,знищують 

Птахи – корисні тварини 

Пернаті 

Птахи 

Зимуючі,водоплавні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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Літають,поїдають,висиджують 

Без пташиного співу природа булла б сумною. 

Пернаті          

                                                                                               

Лелека 

     Дикий.перелітний   

     Висиджує, кружляє,поїдає 

     Чорногуз-народний символ України. 

      Бусол 

Додаток 

Анаграми 

НИСИЦЯ 

ТКАЧЕЧІ 

ЮХОМЕЛ 

ГУРНІС 

РОГОБЕЦЬ 

КАРШИШ 

ТЕДЛЯ 

РОКОСА 

1) Які ноги, такий ніс. 

По болоту ходить скрізь. 

Хату на хаті має, 

Жабам рахунок знає. (Чапля) 

 2) Вірно людям я служу, 

Їм дерева стережу, 

Дзьоб міцний і гострий маю, 

Шкідників ним здобуваю. (Дятел) 

 3) Що воно за дивна птиця 

Світла денного боїться. 
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Дзьоб крючком, великі очі, 

І не спиться їй щоночі. 

«Ху-ху-ху!» — кричить вона. 

Відгадали, хто? (Сова). 

  

4) Пошив рудий кожух 

На зиму... (омелюх). 

 5) Жовтогруді щебетушки 

Купили чорні капелюшки, 

А ще мають білі щічки, 

Називають їх... (синички). 

Вікторина 

1) Які птахи навесні прилітають до нас першими? (Граки) 

2) У назві якого птаха читаємо число сорок? (Сорока) 

3) Який птах вигодовує пташенят навіть узимку? (Шишкар) 

4) У якого птаха такий міцний хвіст, що він ним підтримує тіло на дереві? 

(Дятел) 

5) Пташенята якого птаха не знають своєї матері? (Зозулі) 

6) Якого лісового птаха називають лісовим лікарем і чому? (Дятла, адже він 

знищує шкідників дерев.) 

7) Які птахи прилітають до нас із настанням зими? (Снігурі, омелюхи) 

8) Який птах будує собі гніздо за допомогою слини? (Синиця-ремез) 

9) Яких птахів людина використовує на полюванні? (Орлів-беркутів) 

5. Цікавинки про птахів 

—    Чому в народі говорять «як з гусака вода»? 

—    Чому йдеться про гусака, а не про курку? (Гуси, як і інші водоплавні птахи, 

під час чищення змащують своє пір’я жиром. Від цього пір’я стає 

водонепроникним, не намокає під час плавання. У курки такого мастила немає, 

тому її пір’я у воді намокає.) 

—    Як виглядає курка, яка потрапила під дощ? 
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—    Не даремно в народі говорять «мокра курка». 

—    Чи доводилося вам слухати солов’їні трелі? Яких співочих птахів, окрім 

солов’я, ви знаєте? (Жайворонок польовий, жайворонок лісовий, садова славка, 

співочий дрізд, іволга) 

—    Чому зозуленя викидає з гнізда пташенят? (Зозуленя впродовж перших 

чотирьох днів викидає пташенят-господарів несвідомо. На спині у зозуленяти 

розташовані чутливі сосочки. Зозуленя скидає з себе будь-який предмет, що 

його торкнувся. Через чотири дні ця чутливість зникає. Якщо за цей час 

зозуленя не встигає позбавитися «зайвих ротів» у гнізді, то вже цього не 

зробить.) 

Народ скаже — як зав'яже 

—    Хто пам’ятає прислів’я, приказки, прикмети про птахів? 

•     Горобець маленький, а серце має. 

•     Восени і горобець багатий. 

•     Ластівка день починає, а соловей закінчує. 

•     Регулярне кування зозулі віщує теплу погоду. 

•     Перед сніговицею галки та ворони голосно кричать. 

•     Якщо синиці, сороки, сойки влітку рано вмощуються на ночівлю, слід 

чекати холодну осінь. 

•     Гуска ховає дзьоб під крило — на мороз. 

•     Снігур цвірінькає під вікном — на відлигу. 

•     Кури у землі купаються — на негоду. 

Розкажіть учням, що пізньої осені та взимку, коли вже немає насіння і комах, 

птахи змушені летіти у вирій. З-поміж 700 видів птахів близько 600 летять на 

зимівлю у вирій. на багатьох із них чекають дуже далекі перельоти — до 12 

тисяч кілометрів. Птахи, які харчуються комахами, летять першими (перелітні 

птахи: солов’ї, стрижі, зозулі, ластівки, дикі качки). Навесні вони знову 

повернуться у рідні місця. Птахи, які на зиму не відлітають, а пристосувалися 

знаходити їжу під снігом, у корі дерев і чагарників, називаються зимуючими. 

—    Яких ви знаєте птахів рідного краю? 

—    Яких ви знаєте зимуючих птахів? 

—    Які птахи прилітають до годівниці біля школи? 

—    Чим вони живляться? 
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—    Розкажіть, як можна допомогти птахам пережити зиму. 

—    Поясніть, чому синиць можна побачити влітку в лісі, а взимку — в місті. 

—    Постежте, як птахи намагаються зігрітися в сильні холоди. 

9. Робота над загадками 

• Прилетіли гості, 

Сіли на помості. 

Без сокири,без лопати 

Поробили собі хати. (Птахи) 

 • Двічі родиться, а раз умирає. (Птах) 

 • Швидко скрізь цей птах літає, 

Безліч мошок поїдає, 

За вікном гніздо будує, 

Тільки в нас він не зимує. (Ластівка) 

 • невеличка, скромна пташка, 

З нею стрітись дуже важко. 

Та чарує всіх людей 

Гарним співом... (соловей). 

 • Маленький, сіренький 

На соняшник сів, 

Надзьобався добре 

й далі полетів. (Горобець) 

 • Перший я приніс весну, 

Розбудив усе від сну. 

Заспіваю під вікном, 

Люди звуть мене... (шпаком). 

 • Уночі гуляє, 

А вдень спочиває. 

Має круглі очі, 

Бачить серед ночі. (Сич) 
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 • Які ноги, який ніс! 

По болоту ходить скрізь. 

Хату на хаті має, 

Жабам рахунок знає. (Лелека) 

 • Біла латка, чорна латка — 

По дереву скаче. (Сорока) 

• У блакитнім піджачку, 

В червоній сорочці. 

В нас зимою по садку 

Гуляють, як гості. (Снігурі) 

 • Відгадайте, діти, хто 

Має носик-долото? 

ним комах з кори виймає, 

Про здоров’я лісу дбає. (Дятел) 

 • Дивний ключ у небі лине, 

Не залізний, а пташиний. 

Цим ключем в осінній млі 

Відлітають... (журавлі). 

 • У болоті плаче, а з болота не вилазить. (Кулик) 

 • Чорномазий, білодзьобий, 

Він за плугом важко ходить, 

Черв’ячків, жучків знаходить — 

Сторож вірний, друг полів, 

Перший вісник теплих днів. (Грак) 

 • Не дзвінок і не сопілка, 

Й колотушка не така; 

В полі чуєш її тільки, 

Як подружок виклика. (Перепілка) 

 • Хто з води сухий виходить? (Гуска, качка) 



 

69 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

 • Птах великий і красивий, 

Чорний або сніжно-білий, 

Гострий дзьоб, тоненькі ноги, 

Вернувся із далекої дороги. (Лелека) 

 V. Підсумок уроку 

—    Назвіть ознаки птахів. 

—    Чи всі птахи відлітають на зиму у теплі краї? 

—    Які птахи залишилися зимувати у нас? 

—    Чи легко їм узимку знаходити собі їжу? 

—    Як люди допомагають узимку птахам? 
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                                    «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  української мови та літератури  

Романяк Надії Петрівни,  

спеціаліста вищої категорії , 

                       старшого вчителѐ  

 

 

Тема: О. Кобилянська. Повість «Земля». Образи 

твору, художня майстерність письменниці 

Мета: допомогти учням усвідомити майстерність письменниці в розкритті 

різних психологічних типів людей, у порушенні «вічних проблем» і спробі їх 

вирішити; викликати інтерес до читання художніх творів; розвивати навички 

порівняння образів, проведення аналогій з реальним сучасним життям, вміння 
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висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати здатність до 

співчуття, прагнення до духовного розвитку. 

Обладнання: ілюстрації до повісті В. Касіяна,  фрагменти кінострічки 

Тип уроку: комбінований , кіномайстерня 

Хід уроку: 

                                 Епіграф  :          «Найбільша цінність землі- людина, і                                                

позбавляти її життя руками іншої- злочин» 

І Організаційний момент  

  Поділ класу на групи. 

ІІ  Оголошення теми і мети уроку.  Мотивація навчальної діяльності 

Вступне слово вчителя 

    Одним із видів мистецтва є кіно. Ми з вами бачимо вже готові шедеври 

кіноіндустрії, із захопленням спостерігаємо за кінопостановками. Але це тільки 

гарна вершина кіноайсберга із  майстерною грою акторів. Основна робота цілої 

групи професіоналів залишається поза кадром. І нам не видно буденної 

тривалої роботи. 

    Сьогодні пропоную вам долучитися до створення майбутнього кіно шедевру,  

тому що останній узагальнюючий урок з вивчення творчості Ольги 

Кобилянської ми проведемо у кіномайстерні. Спробуємо себе в ролі 

сценаристів ( І  група),  акторів ( ІІ група), дослідників- костюмерів і 

декораторів ( ІІІ група), кінокритиків і консультантів ( ІV група)  і , звичайно, 

головна людина на майданчику кінорежисер ( вчитель). Ви узагальнете свої 

знання про повість  « Земля», дізнаєтесь нове, зможете виявити свої творчі 

здібності ,а , можливо, хтось обере майбутню професію.  

    Протягом уроку ми працюватимемо із схемою ( кластер), не забувайте свої 

знання у вигляді короткої інформації розміщувати  тут.  Тож до роботи у 

кіномайстерні. 

ІІІ  Актуалізація знань 

Перед групами є завдання, яке ви повинні виконати протягом кількох 

хвилин, а далі почергово оголошувати результат своєї роботи. 

1. Консультанти 

Встановлюють історичні переду, історію написання твору, епіграф, 

присвяту. 

2. Сценаристи  визначають композиційні елементи, сюжет . 
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Учням пропонується скласти із запропонованих елементів сюжетний 

ланцюжок. 

-Івоніка на оранці з Михайлом. Розмова про Саву. Надія на його виправлення 

 

-Марійка почала помічати пропажу курей 

 

-Михайла забрали до казарми 

 

-Михайло приходив на Великдень у відпустку, зустрічався з Анною 

 

-Сава перестріває Анну і лякає її своїм страшним виглядом і мовчанням 

 

-Поховання Михайла 

 

-Минуло шість років. Батько не дав Саві землі 

 

-Петро одружується з Анною 

 

3. Критики визначають проблематику твору, зосереджують увагу на 

основній – землі її відображенні в інших творах літератури  

( « Кайдашева сім я»,  « Сто тисяч»,  « Хіба ревуть воли, як ясла 

повні») 

4. Актори  класифікують героїв. 

Сьогодні модно проводити кастинги на ролі. Тому пропоную акторам 

взяти участь у кастингу на головні ролі. ( Інсценізація уривків-діалогів 

).  

Критики аналізують  зовнішній вигляд претендентів і порівнюють із 

цитатним описом героїв , визначають кращого претендента/ 

5. Дослідники. 

Запрошую до слова групу дослідників. Їх роль у творенні кінофільмів 

малопомітна і у титрах дрібним шрифтом вказано костюмерів, 

декораторів, але саме від них залежить , скажімо, чи будуть герої на 

екрані відповідати своїй епосі. 

- Вірування героїв, погані знаки 

- Побут (інтер єр оселі Докії) 

- Традиції , близькі сучасним ( похорон Михайла) 

- Роль і місце художніх засобів виразності у творі , зокрема 

персоніфікації  ( опис землі) 
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Дослідники торкнулися вірувань, саме ними скористалася авторка, 

створюючи образи- символи. На попередніх уроках ми говорили про роль 

О, Кобилянської і її місце в цьому літературному напрямку. Давайте 

дослідимо , які символи є в повісті. 

6. Є літературні твори, які кілька разів екранізовані різними  

кіностудіями ( « Анна Кареніна», « Війна і мир», « Украдене щастя»), а 

є такі, які жодного разу не стали сценарієм фільму чи вистави . Яка 

доля повісті « Земля»? ( Учні розповідають про постановку 

Чернівецьким драмтеатром, екранізацію 1954р.,порівнюють повість і 

кінострічку) 

Кожен фільм  має свою унікальну назву , пропоную подумати над  

назвою майбутнього фільму і записати його на плівці. 

Творче конструювання ( робота з комп ютерами). 

-Створити афішу  фільму 

-Створити бук трейлер 

-Створити флаєри 

IV Підсумок уроку. Метод « Незакінчене речення» 

« Робота над твором мене спонукала…» 

V   Самооцінювання ( анонімно) 

Домашнє   завдання 

Високий рівень. Опрацювати критичну статтю Михайла Кудрявцева 

«Повість Ольги Кобилянської «Земля» в контексті літератури про злочин 

і кару: філософський аспект, виконати компаративний аналіз (Журнал 

«Українська мова і література в ЗОШ» - у шкільній бібліотеці). 

               Достатній і середній рівні – скласти сенкан «Земля» 
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                                   «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  початкових класів  

Лазурко Софії Данилівни ,  

спеціаліста вищої категорії , 

                       старшого вчителѐ  

 

 

 

Тема: Повторення вивченого про прикметники. 

Спостереження за роллю прикметників у мовленні. 

Мета: 

 Повторити і закріпити набуті учнями знання про прикметник. 

 Формувати вміння підбирати прикметники до іменників. 

 Вчити застосовувати набуті знання на практиці. 
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 Формувати соціальну та комунікативну компетентність. 

 Розвивати вміння вживати прикметники в мовленні для повнішого 

розкриття думки, характеристики предметів. 

 Виховувати турботливе ставлення до птахів, бажання їм допомогти. 

Обладнання: Картки із завданнями, аудиозапис, ілюстрації. 

ІКТ: презентація до уроку. 

Тип уроку: Урок узагальнення і систематизації знань. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Робота над загадкою. 

- Послухайте загадку. 

2 слайд 

Раптом в лісі посвітліло, 

Стало всюди чисто й біло. 

А тепла чогось нема. 

Це прийшла до нас… 

(Зима) 

 

2. Хвилинка каліграфії. 

3 слайд 

- Пропишіть буквосполучення зи им ов вий і слово зимовий 

 

 

4,5,6 слайд 

- Діти, а яка зима? ( Білосніжна, чудова, сонячна, весела, радісна, яскрава) 

- На яке питання відповідають ці слова? 

- На що вони вказують? 

- Як називаються слова, що вказують на ознаку предмета? 
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3. «Асоціативний кущ» 

- Діти, пригадайте, а що ми знаємо про прикметники? 

7 слайд 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

- А якої зими чекаєте ви? 

Так , вона буде радісна, весела, сніжна. Ви будете грати в зимові ігри . 

- А чи для всіх вона буде радісною та веселою? 

- По дорозі до вашої школи, я зустріла листоношу і вона мені вручила 

телеграму. Давайте її прочитаємо. 

8 слайд 

- А яка зима для птахів? 

- Чим їх зима відрізняється від нашої? 

- Яке рішення ми приймемо? 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Щоб врятувати наших птахів, ми з вами виконаємо завдання і зберемо 

зернятка. Для цього ми поглибимо свої знання про прикметник. 

V. Повторення і узагальнення вивченого. 

- Ми з вами вирушаємо на допомогу птахам.  

-Добре. За ваші знання ви отримуєте перше зернятко. 

1. Підбір іменників до групи прикметників. Робота в парах. 

- Давайте спробуємо розгадати , які дерева тут ростуть. 

- Впізнайте дерево за його ознаками. 

 

 

9 слайд 

Вічнозелена, пухнаста, молоденька -... 

(клен, горобина, ялина) 

Висока, струнка, білокора - ... 

(ялина, береза, дуб) 
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Могутній, старий, високий -... 

клен, дуб, сосна) 

- Запишіть словосполучення у зошит. 

10 слайд 

Висновок. Прикметники вказують на ознаку предмета, характеризують його. 

. Ви отримуєте одне зернятко. 

2. Робота з загадками. Робота в групах. 

11 слайд 

- А що це, діти, на дереві? 

- А чому тут не має птахів? 

- Чим ми можемо допомогти птахам взимку? 

- Давайте покладемо ті зернятка, які ми вже зібрали. 

- Відгадайте які птахи прилетять до годівнички. 

12 слайд 

1 група 

Жовтогруді щебетушки, 

Мають ……  капелюшки, 

Сірі лапки, …… щічки, 

Називаються … 

білі, чорні (Синички) 

2 група 

Вірно людям я служу, 

Їм дерева стережу, 

Дзьоб ….. і …… маю, 

Шкідників ним здобуваю. 

гострий, міцний(Дятел) 

 

3 група 

Хто це в лісі все скрекоче, 

Всі новини знати хоче? 
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Це …… , ……. 

З чорним хвостиком … 

хитренька , білобока (Сорока) 

- Поставте питання до вставлених слів. 

13 слайд 

Висновок . Прикметники відповідають на питання яка? яке? який? які? 

 Ось у вас іще одна зернина. 

3. Фізкультхвилинка. 

14 слайд 

- Уявіть, що ви потрапили до зимового лісу. Відчуваєте, що мороз щипає 

вас за щічки, за вушка. Ваші руки теж замерзли, погрійте їх. Передайте це тепло 

своєму товаришу. Вдихніть чистого, зимового, свіжого повітря. Вітерець 

лагідно повіває у ваше обличчя, дарує свіжість, бадьорість.  

4. Робота над прислів’ями. 

- Складіть повне прислів’я. 

15 слайд 

І від малої пташки може бути   велике безділля. 

Маленька праця краща за  злі – у дзвони дзвонять. 

Добрі діла безшумно ходять, а велика користь. 

- Назвіть прикметники . 

- Які це прикметники? 

- Запишіть прислів’я, яке вам сподобалося. 

Висновок. У мовленні вживаються прикметники протилежні за 

значенням. 

Чудово. Ви впоралися. Ви отримуєте зернятко. 

5. Робота над текстом. 

- Ми наближаємося до нашої мети. Але щоб зібрати більше зерняток нам 

потрібно виконати ще одне завдання. 

- Прочитайте текст. 
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16  слайд 

Прийшла зима. Світить сонечко. Випав сніг. Земля вкрита килимом. 

- Чи сподобався він вам? 

- Що потрібно додати, щоб текст став кращим? 

17 слайд 

Слова для довідок: яскраве, перший, морозна, білим. 

18 слайд 

- Прочитайте утворений текст. 

Висновок. Використання прикметників у мовленні робить його образним, 

багатим, емоційним. 

Ви отримуєте зернятко. 

6. Складаємо вірш. 

І група 

 От і випав сніг. Яка обнова! 

 Зима тоді така … (чудова) 

 Міста чистенькі, білі села – 

 Зима і радісна й … (весела). 

 Кружляють вальс сніжинки ніжні 

 Зима пухка і … (білосніжна). 

Зима чудова, весела, білосніжна – одн., ж.р., Н.в. 

ІІ група 

 Вона буває і серйозна: 

 Суха і вітряна й … (морозна). 

 А як насуне хмара сива 

 Зима по-своєму … (красива). 

 А вранці іній – от обнова! 

 Яка зима у нас … (казкова). 

Зима морозна, красива, казкова – одн., ж.р., Н.в. 

ІІІ група 

 Голок од інею не видно 



 

81 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

 Тоді вона, звичайно … (срібна). 

Зима буває вередлива, 

То часом добра, то … (сварлива). 

Яка ж зима? Яка вона? 

Вона весела і … (сумна). 

Зима срібна, сварлива, сумна – одн., ж.р., Н.в. 

Висновок: прикметник знаходиться у тому самому числі, роді і відмінку, 

що іменник. 

 

7.Сенкан. 

- Ось ми і наповнили нашу годівничку. 

19 слайд 

- Що ми з вами зробили? 

- Що ми проявляли? 

20 слайд 

1. Турбота. 

2. Постійна, добра. 

3. Проявляти, надавати увагу, опікуватися. 

4. Турбота – це постійна увага. 

5. Увага. 

- Проявляйте увагу не тільки до людей , а й до птахів, тварин. 

VІ. Домашнє завдання. 

VІІ. Підсумок уроку. 

«Мікрофон» 

Продовжіть речення: 

21 слайд 

 Мені було цікаво…. 

 Я зрозумів, що… 

 Я навчився … 

 Для мене важливо …. 
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                                   «Педагогічна гостина» 

у вчителѐ  хімії  

Юркевич Мирослави Іванівни  ,  

спеціаліста вищої категорії , 

                       старшого вчителѐ  

 

 

Тема уроку: Фізичні й хімічні властивості 

кислот 
  

Цілі уроку: ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями 

кислот; розширити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі 

хімічних властивостей кислот, їх взаємодії з металами, основними оксидами, 
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основами й солями; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на 

прикладі хімічних властивостей кислот. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, 

лабораторні досліди, робота з опорною схемою. 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, 

таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви. 

ХІД УРОКУ 

I. Організація класу 

 II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань 

На попередніх уроках ми познайомилися з фізичними й хімічними 

властивостями оксидів. 

— З якими класами неорганічних речовин взаємодіють оксиди? 

(З водою, з лугами — кислотні оксиди, з кислотами — основні оксиди, з 

іншими оксидами) 

Розставте знак «плюс» там, реакція можлива, виходячи з властивостей 

оксидів. 

  

  
Основний 

оксид 
Кислота Основа Сіль 

Кислотний 

оксид 
+   +   

Кислота +       

Основа         

Сіль         

  

— А як же інші клітинки? Щоб заповнити їх, ми повинні вивчити хімічні 

властивості інших класів неорганічних сполук. 

  

III. Вивчення нового матеріалу 

Фізичні й хімічні властивості кислот 

Коли ми вивчали класифікацію кислот, звернули увагу, що більшість 

відомих кислот — це водні розчини. Без води їх властивості змінюються. 

Наприклад, безводна сульфатна кислота не взаємодіє із залізом, що дозволяє 

перевозити її в сталевих цистернах. А розчин цієї кислоти розчинить цистерну 

дорогою. Безводна хлоридна кислота — це газ гідрогенхлорид. А в разі 

розчинення у воді — це хлоридна кислота, що входить до складу шлункового 

соку. 

Вивчення хімічних властивостей кислот ми проведемо за планом: 

• Дія кислот на індикатори 

• Взаємодія кислот з металами 

• Взаємодія кислот з оксидами 

• Взаємодія кислот з основами 

• Взаємодія кислот із солями 
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1) Лабораторна робота № 1. Дія кислот на індикатори 

Для проведення цієї лабораторної роботи ми використаємо пластинку для 

мікрометоду. 

Акуратно капаємо в перший ряд по дві краплі хлоридної кислоти, у 

другий ряд — по дві краплі сульфатної кислоти. Далі в перше заглиблення з 

кислотами додаємо одну краплю метилового оранжевого, у друге — одну 

краплю лакмусу, у третє — одну краплю фенолфталеїну. 

На підставі спостережень заповнюємо таблицю. 

  

  
Метиловий 

оранжевий 
Лакмус Фенолфталеїн 

Нейтральний Оранжевий Фіолетовий Безбарвний 

HCl Червоний Рожевий Безбарвний 

H2SO4 Червоний Рожевий Безбарвний 

  

Висновок. У розчинах кислот метиловий оранжевий набуває червоного 

забарвлення, лакмус — рожевого. Отже, розчини кислот можна визначити з 

допомогою індикатора метилоранжу або лакмусу. 

2) Демонстрація 4 

Розглянемо, як взаємодіють кислоти з металами. 

Для експерименту в три пробірки наливаємо хлоридну кислоту; у першу 

додаємо шматочки мідного дроту, у другу — гранули цинку, у третю — 

магнієву стружку. 

— Чому метали неоднаково реагують із кислотою? 

Це пов’язано з властивостями металів. М. М. Бекетов розташував метали 

відповідно до їх активності в ряд від найсильніших до найслабших. 

Цей ряд так і називається — ряд активності металів. (Розглядаємо 

таблицю, знаходимо ряд активності металів у підручнику.) Водень серед 

металів перебуває не випадково. Він розділяє метали на активні, які витісняють 

водень із розчинів кислот, і ті, що не взаємодіють із розчинами кислот і водень 

не витісняють. 

Запишемо рівняння реакцій: 

 
Укажіть тип реакції. (Реакція заміщення) 

Увага! Нітратна кислота по-особливому реагує з металами. Водень не 

витісняється жодним із металів, наприклад: 

 
3) Із попередніх уроків ми знаємо, що кислоти можуть реагувати тільки з 

якими оксидами? (З основними) 

Насиплемо в пробірку кальцій оксид, додамо розчин хлоридної кислоти. 

Що спостерігаємо? (Оксид розчинився) 

Запишемо рівняння реакції: 
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СаО + 2НСl  СаСl2 + Н2O 

Укажіть тип реакції. 

Це реакція обміну — дві складні речовини обмінюються своїми 

складовими. 

4) У пробірку наливаємо натрій гідроксид, додаємо кілька крапель 

фенолфталеїну — розчин забарвлюється в малиновий колір. Потім по краплях 

додаємо хлоридну кислоту. Яку ознаку реакції спостерігаємо? (Знебарвлення 

розчину) 

Запишемо рівняння хімічної реакції: 

NaOH + НСl = NaCl + Н2О 

— Чому знебарвлюється розчин? (Середовище стало нейтральним) 

Укажіть тип реакції. (Реакція обміну) 

Така реакція між розчинами кислот і основ називається реакцією 

нейтралізації. Поясніть, чому. 

Висновок. Кислоти взаємодіють із солями. 

5) Кислоти можуть витісняти більш слабкі кислоти з їхніх солей. 

Здійснимо реакцію, яку вам доводилося спостерігати багато разів, коли мама 

гасила оцтом соду. 

Наливаємо в пробірку розчин натрій карбонату й додаємо кілька крапель 

хлоридної кислоти. З'являються бульбашки газу — ознака протікання хімічної 

реакції. Запишемо рівняння: 

 
  

IV. Закріплення вивченого матеріалу 

Підіб'ємо підсумки сьогоднішнього уроку. 

Візьміть таблицю, яку ми почали заповнювати на початку уроку.  

— В які ще клітинки ми можемо поставити знак «плюс»? 

  

Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук 

  

  
Основний 

оксид 
Кислота Основа Сіль 

Кислотний 

оксид 
+   +   

Кислота +   + + 

Основа   +     

Сіль   +     

  

Вклейте таблицю в зошит, ми доповнимо її на наступному уроці. 

V. Біологічна сторінка (презентація). 

VІ. Екологічна сторінка (презентація). 

VІІ. Домашнє завдання 
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Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання 

до нього, виконати вправи. 

Творче завдання. Скласти правила роботи з кислотами. 

  

Таблиця до уроку. 

Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук 

  

  
Основний 

оксид 
Кислота Основа Сіль 

Кислотний 

оксид 
        

Кислота         

Основа         

Сіль         
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Панорама  фрагментів уроків  

«45 хвилин інноваційних 

технологій»,  

проведених учителями  
Глибоцької гімназії  

під час методичної декади 
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«45 хвилин інноваційних технологій» 

 вчителя української мови та 

літератури  

Чугуєвої Н.В., 

спеціаліста вищої категорії, 

вчителя-методиста 

 
Метод «Супермаркет знань» -це підбиття підсумків з вивченої теми.який  

проводиться на завершальному етапі уроку.Зворотний бік дошки  

використовується як місце спілкування  , на якому розміщують учнівські 

запитання, пропозиції, оформлені на липких стікерах. Учні 

запитують,інтерпретують ,застосовують, сперечаються ,змінюють та 

поширюють набуті знання, роблять огляд ідей, що були відкриті ними 

,використовуючи різні прийоми . 
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1.Мовне портфоліо 

2.Сенкан 

3.Акровірш 

4.Кросворд «Зійти сходинками» 

5.Казка «Острів слів» 

6.Газета «В гостях у іменника» 

7.Реклама 

8.Цікаві історичні факти 

9.Лінгвістичний  двобій 

10.Не з іменниками у прислів’ях 

11.Вірш лише з іменників 

12.Ребуси 

13.Вірші з використанням незмінюваних іменників 

14.Актуальне інтерв’ю 

15.Твір- п’ятихвилинка 

16.Побажання однокласникам 
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«45 хвилин інноваційних технологій» 

вчителя  зарубіжної літератури 

Вороніної Л.А., 

спеціаліста вищої категорії, 

вчителя-методиста 

 

 

Веб-квест для учнів 8 класу 

 за темою 

«Вільям Шекспір «Ромео і Джульєтта» 
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«45 хвилин інноваційних технологій» 

вчителя  географії 

Безверхої В.Д., 

спеціаліста вищої категорії, 

вчителя-методиста 

 
 

Тема: Глобальні проблеми людства. Демографічна проблема. Демографічні 

прогнози. Їх прояв на території Чернівецької області.  

Мета: Вдосконалювати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між проблемами та їх наслідками. Розвивати вміння вільно висловлювати 

свою думку, та робити висновки. Виховувати бажання вчитися та 

застосовувати свої знання і вміння тут, в Україні. 

Обладнання: Презентація, комп’ютер, вимоги до тренінгу. 

Тип уроку: Урок-тренінг.  

Учні поділились на 3 групи:  

Доповідачі, опоненти та рецензенти   
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(всі отримали завдання по демографічній проблемі). 

1. Слово надається доповідачам (виступають двоє учнів, які розкривають 

суть даної проблеми шляхом підготовленої презентації). 

2. Слово надається групі опонентів (учні виступають, доповнюють, 

мотивують, те про що ще не було сказано). 

3. Слово надається рецензентам (учні коротко говорять про те, як виступив 

доповідач та опонент, про ті неточності які були допущені в тих і інших по 

даній проблемі). 

 

Заключне слово вчителя.  

 

Моделювання ситуації: 

- Чи зміниться ситуація в майбутньому щодо міграційної політики 

держави? 

- Яке ваше бачення до даної проблеми в майбутньому? 

- Чи мрієте ви виїхати за кордон, чи може думаєте жити, працювати і 

вчитись тут, в своїй державі? 

(Учні діляться на 3 групи: реалісти, оптимісти і песимісти; обговорюють 

дану ситуацію і озвучують капітани від кожної групи власні висновки). 

Заключне слово вчителя. 

Вчитель підводить підсумки обговорень, озвучує власне бачення даних 

проблем. 

   Домашнє завдання: 

   Підготуватись до дискусії :обговорення сучасних проблем. Проблема 

культури та моралі молоді. 

    

 



 

97 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 
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«45 хвилин інноваційних технологій» 

вчителя  іноземної мови 

Шевчук А.М., 

спеціаліста І категорії, 

старшого вчителя  

 
 

 

 



 

99 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

Інноваційний прийом «Завантаження» 

  

Цей прийом спав мені на думку саме тоді, коли я шукала нові шляхи 

подачі і опрацювання  нового лексичного матеріалу. Нові лексичні одиниці 

можуть закарбуватися в пам’яті тільки за певних умов. Сам процес має пройти 

три етапи: 

 етап помічання та розуміння нових слів; 

 етап впізнавання нових лексичних одиниць; 

 відтворення та використання лексики, яка вивчається. 

Цей процес образно нагадує завантаження нового матеріалу з підручника, 

проектора, комп’ютера  чи від вчителя у мозок учня.  

На мою думку на першому етапі доцільно використовувати ілюстрації, 

картки та реальні предмети зі звуком, запахом та смаком. Щодо понять, які не 

можна зобразити, доцільно використати синоніми, визначення, заміна іншим 

словом. 

 На другому етапі можна скористатися відомою грою «Бінго» у її 

різноманітних варіаціях підготовки карток для гри та методах проведення. Їх 

можна варіювати і за складністю (для молодших школярів – малюнки, для 

старших – визначення слів, синоніми, антоніми і т.д.). Також підійдуть 

завдання на поєднання двох частин, заповнення пропусків з опорою. Довжину 

текстів та списку слів можна адаптувати до рівня класу. 

 Третій етап передбачає активне використання нової лексики. Для опису 

підійдуть фото з газети, недавню подію, розповідь про останню подорож і т.д. 

Вчителю інколи доцільно направити учнів у правильне русло думок. Опис 

може бути усним чи письмовим. Тут теж можна запропонувати завдання   на 

заповнення пропусків, але вже без опори. Іноді варто зробити інакше: 

«Здогадайтесь, про що я думаю?» під час опису задуманого предмета чи явища. 

Колективним видом роботи може виступити складання «Карт пам’яті» чи метод 

«Мозкового штурму». Саме вони служать для стимулювання розумової 

діяльності. Спонтанність, звільнена від будь - якої цензури. Це графічний 

прийом систематизації матеріалу. Думки не нагромаджуються, а ніби 

утворюють гроно, тобто розташовуються в певному порядку. 
    Технологія складання: 

 Ключове слово; 

 Запис слів, спонтанно приходять у голову, записуються навколо 

основного слова. Вони обводяться і з'єднуються з основним словом. 
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 Кожне нове слово утворює собою нове ядро, яке викликає подальші 

асоціації. Таким чином, створюються асоціативні ланцюжки. 

 Взаємопов'язані поняття з'єднуються лініями. 

    Можливості використання: 

Вони можуть стати як провідним прийомом на стадії виклику (evocation) 

 Систематизація інформації, отриманої до ознайомлення з основним 

джерелом (текстом) у вигляді запитань або заголовків смислових блоків; 

    на стадії рефлексії (reflection) 

 виправлення невірних припущень в попередніх варіантах, заповнення їх 

на основі нової інформації, встановлення причинно-наслідкових зв'язків 

між окремими смисловими блоками (індивідуально та в групах) так і 

етапами уроку в цілому. 
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` 
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«45 хвилин інноваційних технологій» 

вчителя  математики 

Грижюк Н.М., 

спеціаліста вищої категорії, 

старшого вчителя 

 

Тема: Використання математичних функцій табличного процесора. Побудова 

графіків функцій. 
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Мета: вміти використовувати формули, математичні  функції для обчислень в 

електронних таблицях; дати учням уявлення про графічне подання табличної 

інформації; виховувати логічне мислення. 

Методика: дальтон-технологія 

 

 

План 

І етап – класний урок 

 На даному етапі відбувається пояснення нового матеріалу. У кінці уроку учні 

отримують завдання різного типу складності.(додаток 1) 

ІІ етап - колективний урок 

На цьому етапі вчитель виступає  як координатор: допомагає учням у вирішенні 

певних проблем. 

ІІІ етап – лабораторія 

  Учні виконують отримані завдання, працюють  індивідуально, в парі чи групі. 

Вони не обмежені у виборі місця роботи ( каб№12, каб №3, дома). Заздалегідь 

визначено термін здачі роботи. 

ІУ етап – захист звітів про виконання роботи. (додаток 2) 

Додаток №1  Завдання для практичної роботи 
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Додаток №2
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Фрагмент уроку узагальнення і систематизації знань 

за темою «Іменник» у 6 класі 

Урок-аукціон 

         Лот № 1.    Актуалізація опорних знань. 

Повторення вивчених правил  ): 

                     (за кожну правильну відповідь учень отримує  паперові квадратики – 

умовні акції) 

 

Технологія «Мозковий штурм»  

- Як ви думаєте, коли почали вживати термін іменник? (Назву іменник почали 

вживати з 1873 року. ЇЇ першим використав Партицький. Правопис 1926 року 

іменник називав РЕЧІВНИКОМ). 

Слова якої частини мови є найуживанішими? (Випередити іменник у кількості 

слів не спроможна жодна частина мови. У 11-томному «Словнику української 

мови» нараховується близько 135 тисяч слів. Серед них іменників майже 

половина. Порівняно з іменниками дієслів удвічі менше). 

 

 1.Морфологія вивчає звуки мови чи слово як частину        мови? (слово як ч. 

м.) 

2.Скільки всього у нашій мові частин мови? (10). 

3. На які групи поділяються частини мови? (самост.,служб.,вигук.) 

4.Іменник належить до службових чи самостійних частин мови? (до 

самостійних). 

5.Іменник називає ознаку предмета чи предмет або особу? (предмет або 

особу). 

6. На які питання відповідає іменник? (хто?що?) 

7. Іменник означає назви істот і... (неістот). 

8. Скільки відмінків має іменник?(сім). 

9. Який відмінок називається прямим? Чому? (н.в.) 

10. Відмінок і число іменника – це постійна чи непостійна ознака 

(непостійна). 

11. Яким членом речення виступає іменник? (будь-яким) 

12. Як називаються іменники, що означають сукупність предметів, що 

сприймаються як єдине ціле? (збірні). 

13. Утворіть від іменника студент – збірний іменник (студентство). 

14. Збірні іменники завжди належать до однини чи множини?(тільки до  

однини). 

15. Як можна визначити рід в іменників спільного роду?(за контекстом 

речення) 

16.Як визначаємо рід  іменників – назв осіб за професією? 
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17. Скільки відмін мають іменники?(4) 

18. Як визначаємо відміну іменника (рід і закінчення). 

19. До якої відміни належать іменники с. р. на а, я,  у яких при  

   відмінюванні    виникає суфікс  ат, ят, ен,? (4в). 

20. Іменники яких відмін не поділяються на групи? (3 і 4). 

21. Які іменники не мають роду? (множинні). 

 

       Лот  №2  «Морфологічне  LEGO» 

Серед запропонованих карточок знайдіть слова , які асоціюються зі словом 

зима, складіть  за алфавітом. 

 

 

Сніг      лід       іній    бурулька    канікули 

 

сніжинка      зоря                Зима     Марс          лижі       санки 

 

сніговик       подорож   мороз      зустріч    радість            кутя 

 

Поділіть їх на групи : 

- Назви  істот  і неістот; 

- Однина і множина; 

- Роди іменників; 

- Відміни іменників; 

- Групи 
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  «45 хвилин інноваційних технологій» 

вчителя початкових класів  

                         Остафійчук О.К., 

спеціаліста вищої категорії, 

вчителя-методиста 
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Ук

      

•Хто багато робить той і багато вміє., 

•Зробив діло – гуляй сміло.

•Добрий початок – половина роботи.

 

 

1.Квітка, пиріжки, зернятка, поле –

2.Тварина, молоко, роги, трава –

3. Будівля, навчання, учні, перерва –

4. Ягоди, варення, ведмідь, застуда –

5. Нірка, сир, кіт, гризун –

    

1

2

3

4

5

 

 

1 кульбаба 1 чоботи 1 журитися 1 співати

2 верблюд 2 полетіти 2 плащ 2 струмок

3 щасливо 3 усміхатися 3 весело 3 Африка

4 приміряти 4 квасоля 4 сукня 4 одягати

1 навчатися 1 парасолька 1 огірок 1 мавпа

2 зеленіти 2 блукати 2 козенята 2 танцювати

3 вітерець 3 берізка 3 зелений 3 Африка

4 взуватися 4 щасливий комірець 4 галявина

1 білий 1 огірок 1 тінь 1 сонечко

2 трава 2 ніс 2 щодуху 2 статечний

3 дощ 3 шубка 3 подружитися 3 одягатися

4 теревенити 4 знайти 4 пензлик 4привітний

12.06.2018 5    

Всі хочуть, як народиться дитина, 
Щоб я було красиве і дзвінке, 
Бо носить все життя мене людина, 
А відгадайте-но, що я таке?

Ім'ѐ
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Жила собі маленька буква. Її часто пропускали, 
інколи не помічали просто. Засмутилася 
маленька буква і вирішила все змінити.

Перейшла з середини речення на початок. І 
сталося диво. Почали поважати малу букву, 

писали її вже великою. 

    

Але їй цього було замало. 
Захотілось дати ймення містам, селам, річкам, горам. 

Ще більше почали шанувати букву. 

 

 

Але їй і цього було мало! Задумала вона приєднатись 
до імен, по батькові, прізвищ. З тих пір всі слова, 
в які потрапила вона, пишуться з великої букви.

    

•Ім'я своїй дитині батьки вибирають за бажанням.
•Що означає вислів «добре ім'я»?
•Хіба може ім'я бути добрим чи злим?
•Як ви думаєте?
•Отже, тільки людина може бути доброю чи злою в своїх 
вчинках, і цим самим прославити чи зганьбити своє ім'я.

 

 

Зараз і ми спробуємо 
бути творцями імені.

Багато імен 
зустрічається в назвах 
квітів. 
Прочитайте назву 

рослини. Від якого 
імені утворилась ця 
назва? ГрицикиГригорій

    

Прочитайте назву рослини. 
Від якого імені утворилась ця 
назва? 

Іван-чай 

Іван
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Прочитайте назву рослини. Від 
якого імені утворилась ця 
назва? 

лябка 

Лябов

     

Прочитайте назву рослини. Від 
якого імені утворилась ця 
назва?

васильок 

Василь

 

 

Прочитайте назву рослини. Від 
якого імені утворилась ця 
назва? 

Петрів батіг

Петро

    

Прочитайте назву рослини. Від 
якого імені утворилась ця 
назва? 

тимофіївка

Тимофій

 

 

•Давайте поміркуємо, для 
чого людині прізвище?

•Прізвище дитині дає 
батько. Адже він голова 
сім'ї і продовжувач роду. 
Кожне прізвище має свою 
історію.

     

Давайте спробуємо дослідити, як утворилися прізвища.
Деякі прізвища утворилися від імен людей (Микитюк: 

від ѐкого імені? Микита)

Назв професій (Паламарюк:паламар - церковний 
служитель).
Назв тварин (Вовк, Рѐбоконенко, Воронін).
Особливостей людей (Горбатенко, Рудий,Білоус. 

Білик).
Продуктів 
Олійник — … 
Паскар — …
Твердохліб — … 
Предметів (Березовська, Побережна, Поштарюк).

Іллѐ

оліѐ,
паска,

твердий хліб.
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Прізвища винахідників часто ставали назвами їхніх
винаходів.

Браунінг Хай Пауэр 
браунінг

   

Прізвища винахідників часто ставали назвами їхніх
винаходів.

Двигун внутрішнього 
згораннѐ, що працяю 
на рідкому паливі - дизель. 

Рудольф Дизель 

 

Прізвища винахідників часто ставали назвами їхніх
винаходів.

Рентген — промінь, що 
просвічую лядський організм. Рентген Вільгельм 

  

Петрюк, Романюк, Миколайчук, 
Вовк, Василинчук.

 

...етяна, ...ленка, ...асилько.

До імені дитини також додається ім'я 
батька. Якщо батька звуть Василем, то 

дочка..., батько Іван, то син... .
Цікаво, що в Німеччині до імені 

дитини додається ім'я не батька, а 
матері, тому їх імена звучать так:

Еріх-Марія, Сюзанна - Стефанія, 
Вільгельм -Тереза.

Т О В

   

Чиїм батьком був дідусь 
Іван — тата чи мами?

Як називатимуть Мишка, 
коли він стане дорослим?

Увага! Шукаємо кмітливих та уважних дітей!

Одного разу Мишко з мамою Оленою Сергіївною
та батьком Дмитром Івановичем поїхали на день 

народження до дідуся Івана.

Тата

Михайлом Дмитровичем
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Маленька дитина — … 
дитина в школі — … 
старшокласник — …
людина старшого віку — …
Як звернемось до Івасика? А до Івана Івановича?

•Чи можливо, щоб іменем можна було передати вік лядини? 
•Давайте прослідкуюмо це на імені Іван від маленької дитини до 
лядини похилого віку.

Івасик,
Іванко,

Іван,

Іван Іванович.

   

1.Хто? Що?                   1 слово

2.Який? Яка?                  2 слова

3.Що робить?                3 слова

4.Речення                        4 слова

5.Синонім (Хто? Що?)  1 слово

 

Книжка до книжки —….

зернинка до зернинки —… 

крапелька до крапельки —…

ім'я до імені — ... 

Народ, який прославився мужніми, 
чесними, талановитими людьми.

бібліотека;

колосок;

море;

народ.

Продовжіть ланцюжок:

    

 

• Вправа 218, С.101(диференційовано).

• Правило , С.100
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Фрагмент уроку у 8 класі на тему  

«Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газів за нормальних умов». 

  Створення й розв’язання проблемної ситуації 

Проблемне питання. Який об’єм займатиме: 

- 1 моль льоду? 

- 1 моль води? 

- 1 моль пари? 

Відповісти на ці запитання відразу ми не можемо, тому що об’єм 

речовин залежить від їх густини. І згідно з формулою V = m/ρ, об’єм буде 

різний. 1 моль пари займає об’єм більший, ніж 1 моль води або льоду. 

Чому? 

Тому що в рідких і газоподібних речовинах відстань між молекулами 

води різна. 

Вивченням газоподібних речовин займалося безліч учених. Значний 

внесок у вивчення цього питання зробили французький хімік Жозеф Луї          

Гей-Люсак та англійський вчений Бойль, які сформували низку фізичних 

закономірностей, що описують стан газів. 

Які з цих закономірностей ви знаєте? 

Усі гази однаково стискаються,  мають однаковий термічний 

коефіцієнт розширення. Об’єми газів залежать не від розмірів окремих 

молекул, а від відстані між ними. Відстань між молекулами залежить від 

швидкості їхнього руху, енергії та температури. На підставі цих законів і 

своїх досліджень італійський учений Амедео Авогадро сформував закон: в 

однакових об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул. 

За звичайних умов газоподібні речовини мають молекулярну  

будову. Молекули газів дуже дрібні порівняно з відстанню між ними. Тому 
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об’єм газу визначається не розміром частинок (молекул), а відстанню між 

ними, що для будь-якого газу приблизно однакова. 

Авогадро зробив висновок, що, якщо взяти 1 моль, тобто 6,02*10
23

  

молекул будь-яких газів, то вони займатимуть однаковий об’єм. Але при 

цьому вимірюватись цей об’єм має за однакових умов, тобто за однакових  

температури й тиску. 

Умови, за яких проводяться подібні розрахунки, назвали 

нормальними умовами. 

Нормальні умови (н. у.): 

Т= 273К або  t = 0C
0
 

P = 101,3 кПа або P = 1 атм. = 760мм рт ст. 

Об’єм  1 моль речовини називають молярним об’ємом  (Vm). Для газів 

за нормальних умов він дорівнює 22,4 л/моль. 

 Із закону Авогадро випливає, що 

V =  ν ∙Vm 

отже, 

 

Отже, знаючи об’єм газу, можна обчислити кількість речовини і 

навпаки. 
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  «45 хвилин інноваційних технологій» 

вчителя фізики 

                         Стрільчука А.М., 

спеціаліста вищої категорії, 

старшого вчителя 
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Фрагмент уроку на тему 

« Інертність. Інерція. Сила. Сили в природі. 
Мета уроку: 
Навчальна. Узагальнити вивчений навчальний матеріал з теми «Взаємодія 

тіл. Сила», підготувати учнів до контрольної роботи, скоригувати знання учнів 

з вивченої теми. 

Розвивальна. Розвивати логічне мислення учнів, уміння грамотно 

оформлювати задачі. 

Виховна. Виховувати культуру оформлення задач. 

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення 

навичок розв'язування задач. 

Обладнання: навчальна презентація, комп’ютер. 

 

Девіз уроку: «Тільки зрозуміло і доступно 

                         пояснивши іншій людині, ти 

                         можеш бути впевнений у тому, 

                          що сам зрозумів цей матеріал.» 

                                                       П.Л. Капіца  

 

План фрагменту: 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП     

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

 Фізичний бій. ( складається з 5 раундів.) 

І раунд. Вікторина (команди приготовили запитання для фронтального 

опитування) 

Перша команда: 

 Що називають силою? 

 Що називають рівнодійною силою? 

 Що називають деформацією тіла? 

 Які види деформації ви знаєте? 

 Коли виникає сила пружності і куди вона напрямлена? 

 Сформулюйте закон Гука. 

 Що називають силою тяжіння? 

Друга команда 

 Що називають вагою тіла? 

 Чим відрізняється вага тіла від сили тяжіння? 

 Що називають невагомістю? 

 Що називають силою тертя спокою? 
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 Що називають силою тертя ковзання? 

 Від чого залежить коефіцієнт тертя? 

 За якою формулою обчислюється сила тертя ковзання? 

 

ІІ раунд.   Прислів’я та приказки 

Кожна команда приготувала по 3 прислів’я з фізичним змістом де 

відображаються фізичні явища пов’язані з сьогоднішньою темою. 

 

Перша команда: 

1. Колос повний до землі гнеться, а пустий- угору пнеться. (сила тяжіння) 

2. Суха ложка рот дере. (сила тертя) 

3. Коси коса, поки роса, роса спала – робота пропала. (в’язке тертя) 

 

Друга команда: 

1. Баба з воза – коням легше. (вага тіла, сила тертя) 

2. Без мила в душу лізе. (сила тертя) 

3. Гнила дошка – цвяха не тримає. (сила тертя) 

 

ІІІ раунд.  Малюнки 

       

     ІV раунд.  Відеофрагменти 

           Перша команда: 

            Фрагмент №1 

            Фрагмент №2 

            Фрагмент №3 

            Фрагмент №4 

 

            Друга команда: 

             Фрагмент №5 

             Фрагмент №6 

             Фрагмент №7 

             Фрагмент №8 

        

V раунд  Фізичні експерименти. Експериментальні задачі.  
І група. Знайти жорсткість пружини динамометра. 

ІІ група. Знайти коефіцієнт тертя дерева по дереву. 
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Ярмарок
методичних

ідей та інновацій 
у

Глибоцькій
гімназії

 



 

124 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 

 

 

 



 

125 
 

2017-2018  
Методичний альманах  №8 .  Матеріали методичної декади «Використання  інноваційних методів для   
формування компетентностей школяра» , яка пройшла у Глибоцькій гімназії з 12.02 по 25.02.2018 
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Шевчук А.М.,  

вчитель англійської мови 

Творча діяльність вчителя та учнів - 

запорука взаємного успіху 
Проблема творчості вчителя та учнів виступає пріоритетом не лише 

української педагогіки, це світова проблема. Вона настільки актуальна, що нині 

є проблемою століття. 

У сучасних умовах існує гостра потреба суспільства у тому, щоб його 

члени навчились адаптуватись до швидких соціально-економічних змін, тому 

формування у людини творчого ставлення до навколишнього світу і його 

пізнання, а разом з тим і пізнання себе в світі є дуже важливим. 

Тому кожен учитель повинен розвивати в собі потребу в 

цілеспрямованому і систематичному самовдосконаленні себе як творчої 

особистості, розвивати професійні вміння допомагати своїм вихованцям 

відкривати власний творчий потенціал, який стане в майбутньому джерелом 

щастя та самовдосконалення. 

Власний досвід роботи з молодшими школярами переконує у тому, що 

діти дійсно мають від природи могутній потяг до творчості і за умов створення 

емоційно комфортного та розвивального середовища кожна дитина може 

піднятися на більш високий щабель власних досягнень у сфері художньої 

творчості. 

Кожному вчителю школи важливо пам’ятати, що розуміти та 

підтримувати дитину – значно важливіше, ніж повчати і вказувати на помилки. 

Тільки гуманний вчитель зможе здійснювати повноцінне виховання розумних, 

духовних та творчих громадян нашої країни. 

Саме творчий учитель виступає вирішальним фактором розвитку 

індивідуальності школяра, а відтак розвитку його творчого потенціалу. 

Серед важливих пріоритетних якостей творчої особистості вчителя учені 

виокремлюють наступні: 

 Прагнення до самореалізації. Одна з вищих потреб особистості, яка 

виявляється в реалізації власних творчих сил і здібностей, в постійному 

зростанні та збагаченні власних внутрішніх можливостей, у підвищенні 

своєї професійної діяльності, в орієнтації на загальнолюдські цінності. 

 Захоплення справою як покликанням. Висока зацікавленість справою, 

якою займається людина, ототожнення себе зі своєю справою, глибока 

задоволеність нею і, разом з тим, постійна готовність удосконалювати 

справу. 
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 Аутентичність особистості. Щира та відверта позиція щодо ставлення до 

себе та інших, небажання ховатися за умовними масками, ховати свої 

спрямування, думки і переконання, власні індивідуальні особливості. 

 Незалежність щодо суджень. Здатність особистості до висловлювання 

власних суджень, не пристосовуючись до думки інших; повна 

самостійність в оцінках. 

 Впевненість у власних силах. Оцінка своїх сил і можливостей адекватна 

досвіду: вибір цілей і задач, які людина здатна вирішувати на високому 

рівні якості, відсутність невиправданої тривожності під час вибору та 

реалізації цілей. 

 Індивідуальність і гнучкість. Здатність до самостійної постановки 

цілей, а також зміни їх залежно від умов діяльності, вести інших за 

собою, бути оригінальним і неупередженим під час вирішення проблем, 

які виникають. 

 Критичність і високий ступінь рефлексії. Постійна увага до 

адекватності власних дій і вчинків, нетерпимість до недоліків і 

непродуманих рішень, вміння вчитися на помилках, постійний аналіз та 

осмислення власної діяльності. 

 Дитяча сприйнятливість і відкритість у ставленні до 

нового. Поєднання зрілої думки з дитячою свіжістю сприйняття. 

 пошуково-проблемний стиль мислення; 

 проблемне бачення; 

 розвинена творча уява, фантазія; 

 специфічні особисті якості (допитливість, самостійність, 

цілеспрямованість, готовність до ризику), а також специфічні провідні 

мотиви (творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення 

досягти результату, необхідність реалізувати себе). 

 спрямованість та формування творчої особистості учня; 

 педагогічний такт; 

 здатність до співчуття, співпереживання, вміння поставити себе на місце 

іншого; 

 вміння розвинути дитячу уяву; 

 аптистизм (вміння миттєво перетворюватися в нові образи); 

 вміння ставити цікаві парадоксальні запитання, створювати проблемні 

ситуації; 

 вміння збуджувати питання дітей; 

 наявність почуття гумору. 

Отже, щоб допомогти дитині зробити перші кроки в творчості задля 

радісного, щасливого життя кожен учитель має плекати в собі риси креативної 
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особистості, здатної відчувати радість, захоплення і щастя від творчої 

діяльності. 

         Визначний педагог Василь Олександрович Сухомлинський писав, що саме 

від педагога залежить, чим стане серце дитини – «ніжною квіткою чи 

засушеною корою». Він наголошував, що робота вчителя – це творчість, а не 

буденне зштовхування знань в дітей. Дитина повинна вчитися не заради оцінки, 

а відчувати потяг до знань, порив до чогось нового, до творчості. Прагнення до 

творчості може запалити в дітях лише той вчитель, який сам працює 

творчо.        Необхідна риса педагога – оригінальність, безпосередність 

особистісного бачення світу, віра у вигадку, вміння дивитися на світ очима 

дитини. Зберегти в собі дитячу безпосередність – це щаслива умова для 

педагогічного мистецтва. 

       Справжнього вчителя характеризує постійний пошук оптимальних 

дидактичних, виховних, методичних та педагогічних рішень. Творчість 

педагога проявляється також в ефективному застосуванні набутого ким-небудь 

досвіду в нових умовах, у вдосконаленні раціоналізації, модернізації відомого 

відповідно до нових завдань в гнучкості при виконанні запланованого в 

непередбачених ситуаціях, вдалій імпровізації як на основі точного знання і 

компетентного розрахунку, так і високорозвиненої інтуїції; в умінні 

фантазувати, бачити близьку і далеку перспективи в роботі; трансформувати 

рекомендації методичного посібника. 

            Творчість – це діяльність, яка породжує щось нове, раніше не відоме на 

основі осмислення вже нагромадженого досвіду та формування нових 

комбінацій знань, вмінь, продуктів. Творчість має різні рівні. Для одного рівня 

творчості характерне використання вже відомих знань та розширення меж їх 

використання; на іншому рівні створюється зовсім новий підхід, який змінює 

звичний погляд на об’єкт чи галузь знань. 

       Однак творчість буває різною. Вона обумовлена творчим потенціалом 

особистості, який, якщо говорити про педагога, формується на основі 

нагромадженого ним соціального досвіду, психолого-педагогічних та 

предметних знань, нових ідей, умінь та навичок, які дозволяють знаходити й 

застосовувати оригінальні рішення, новаторські форми і методи й тим самим 

вдосконалювати виконання своїх професійних функцій. З іншого боку, досвід 

переконує, що творчість приходить лише тоді і тільки до тих, для кого 

характерне ціннісне ставлення до праці, хто прагне підвищення професійної 

кваліфікації, поповнення знань та вивчення досвіду як окремих педагогів, так і 

їх колективів. 

Творча діяльність вчителя, на думку В. Раєвського, здійснюється у двох 

основних формах: застосування відомих засобів у нових поєднаннях щодо 

педагогічних ситуацій, які виникають у навчальному процесі, і розробка нових 

засобів щодо ситуацій, аналогічних тим, з якими вчитель мав справу раніше. На 
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початковій стадії творчий педагогічний процес являє собою встановлення 

нових зв’язків і комбінацій з раніше відомих понять і явищ.  

Учитель НУШ не просто навчає чи виховує, він формує світосприйняття 

й світорозуміння, світогляд і волю, ідеали, поняття моральності та краси, 

формує духовно-інтелектуальну творчу особистість, адаптовану до нових умов, 

різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісно-

нормативний досвід попередніх поколінь, виробляючи свій власний досвід, 

діяльності, творчості, спілкування. 

Творчість і діяльність педагога характеризуються різними рівнями: 

 рівень елементарної взаємодії з класом: учитель використовує зворотній 

зв'язок, коригує свій впливає за його результатами, він не діє за досвідом 

інших учителів. 

 Рівень оптимізації діяльності на уроці, починаючи з його планування, коли 

творчість проявляється у вдалому виборі й доречному компонуванні вже 

відомого вчителю змісту, методів і форм навчання. 

 Евристичний, коли учитель використовує творчі можливості 

безпосереднього спілкування з учнями. 

 вищий рівень творчості учителя, який характеризується його певною 

самостійністю, використання готових прийомів, але в які вкладається 

особистісний початок, тому вони відповідають його творчій 

індивідуальності, особливостям виховання, конкретному рівню розвитку 

класу. 

Згадані вчені-педагоги пропонують також варіанти співтворчості учителя 

з учнями: 

 учитель не співвідносить свій творчий процес з діяльністю учнів, він 

творить для себе і від себе; 

 учитель співвідносить свою творчість з діяльністю класу, керує спільним 

творчим процесом; 

 учитель враховує нюанси діяльності окремих учнів; 

 учитель створює спільну концепцію уроку, враховує особливості окремих 

учнів. 

Отже педагогічна майстерність – це діяльність вчителя на рівні відомих 

зразків, викладених у методичних розробках і рекомендаціях, а творчість це 

завжди пошук і знаходження нового, це створення нових оригінальних 

підходів, окремих прийомів, що переростають у педагогічний досвід.      

Саме тому і намагаюсь працювати у цьому руслі: 

  була співавтором «Збірника олімпіадних завдань з англійської мови 

Інституту післядипломної освіти  ―Catch the wave‖; 

  була членом групи планування заходів Року англійської мови; 

 розробляла книгу для вчителя до підручника «English with Sally 1, 2, 3, 4»; 
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 була укладачем посібника, присвяченого роботі літніх мовних таборів 

(включаючи нашу гімназію) ―Exchanging knowledge – connecting the 

world‖; 

 додавала українознавчий контенту  до автентичних навчально-

методичних комплектів  «Smiles 1,2,3,4» із залученням учнів нашої 

гімназії. 

Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, які постійно 

змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення людина творча, гнучка, 

креативна, здатна до генерування нового (нових ідей, задумів, підходів). 

Проектуючи свій життєвий шлях, особистість набуває статусу творця, оскільки 

творчість стає для неї універсальним способом світовідчуття та 

життєздійснення. 

Якість творчого досвіду має велике значення в шкільній освіті. Він 

виявляє оригінальність кожної окремої дитини. 

Тому вчитель має бути творчим, щоб навчальний процес був цікавим, 

різнобічним і, головне, результативним. 

Процес творчої активності учнів будь якого віку посилюється в умовах 

відсутності критики з боку вчителя, елементу обов’язку (постійних "треба" і 

безкінечних "мусиш"), стресових ситуацій. 

Успішному формуванню в учнів досвіду творчої діяльності сприяють 

методи навчання з: 

 практичною спрямованістю на основі нових підходів до визначення 

складності творчих завдань, їх систематизації; 

 оптимальним поєднанням методів; 

 забезпеченням необхідних педагогічних умов для їх реалізації. 

Застосування різних методів навчання – це, перш за все, спосіб 

стимулювання та мотивації навчання з метою залучення учнів до творчої 

діяльності. На уроках має превалювати самостійна робота, частково-

пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь і навичок, 

різноманітні інтерактивні форми роботи. Контроль за навчанням має бути 

спрямований на: 

 стимулювання глибокого вивчення матеріалу: 

 перенесення знань у нові ( нестандартні) ситуації; 

 розвиток творчого потенціалу учнів. 

Домашні завдання обов’язково повинні містити елемент творчості (для 

слабких учнів) або бути творчим ( для дітей здібних). 
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Для забезпечення сприятливих умов розвитку дітей різних вікових груп, 

необхідно навчати учнів опановувати такі методи: 

 психофізичного вдосконалення (навчання способів виживання в 

несприятливих умовах ); 

 удосконалення комунікативних якостей; 

 самостимулювання творчого мислення через реалізацію ідеї співтворчості з 

учителем та однокласниками. 

Предметом особливої уваги кожного педагога має бути використання в 

роботі інтерактивних технологій , які сприяють здатності вихованців: 

 генерувати нові ідеї; 

 здійснювати перенесення знань, умінь у нові ситуації; 

 висувати власні гіпотези; 

 фантазувати; 

 знаходити послідовні асоціації; 

 критично й незалежно мислити. 

Суттєво підвищити ефективність розвитку компетентності продуктивної 

творчої діяльності можна лише у тому разі, якщо постійно, систематично й 

послідовно використовувати в процесі навчально-виховної діяльності завдання 

творчого характеру. Така творчість містить новизну, що передбачає значні 

зусилля, спеціальний пошук, знаходження або пошук нових ідей. 

Безумовно для того, щоб створити адекватні умови для розвитку саме 

творчої особистості, спрямувати дитину до творчої діяльності, необхідні так 

звані "потреби для творення". До них відносяться: 

 усвідомлення соціальної значущості процесу творення; 

 певний психо-емоційний стан; 

 мотивація; 

 установка; 

 рівень власної активності учня. 

Без цих компонентів неможливе виникнення творчої ситуації, а отже, - 

творчості як такої. 

Залучення до творчого процесу потребує індивідуального підходу 

вчителя до кожного учня. Не можна визначати "найкращу творчу особистість у 

класі" або порівнювати одну дитину з іншою. Це бентежить учнів, яким 

притаманна індивідуальна життєтворчість. Взаєморозуміння ж учасників 

творчого процесу додає відчуття важливості роботи й спонукає їх до нових 

звершень.  

Творчій діяльності учнів сприяють такі способи й прийоми роботи: 

 заохочення й підтримка учнівської самостійності й ініціативи; 
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 розвиток творчих умінь шляхом упровадження учнівських проектів, коли 

навчання здійснюється на партнерських засадах; 

 дотримання стратегії розвитку дитячого мислення, виявлення поваги кожної 

дитини. 

Коли дитина відчуває, що в її творчості зацікавлена не лише вона одна, 

але й усі інші учасники творчого процесу, слова вчителя: "Згрупуй, побудуй, 

створи", - звучать не як наказ, а як сигнал до активної дії, взаємодії і, урешті-

решт, до активізації власного творчого потенціалу. 

Серед восьми правил Дейла Карнегі, які несуть душевний спокій і щастя, 

я б виділила одне: "Ведіть рахунок своїх успіхів…". Для мене такими успіхами 

є творчі роботи моїх вихованців: портфоліо  та науково-дослідні роботи моїх 

учнів.  Коли слухаєш, розумієш, що ти сам: 

 твориш дитину, 

 твориш свою "школу радості", 

 твориш власну "педагогічну поему". 

І тоді хочеться сказати від щирого серця: "Дякую вам, діти!" 
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Грижюк Н.М.,  

вчитель математики та  

інформатики 

Дальтон-технологія на уроках інформатики 

 
Можливо  ще рано називати «Дальтон» технологією, проте вже зараз основні її 

ознаки позначилися: цілі,  ідеї, зміст, форми, системи дій учителя та учнів. У 

зв'язку з цим вважаю за доцільне ознайомити з цією технологією педагогів , 

тому що  саме в ній закладені великі можливості для реалізації особистісно-

орієнтованої освіти та формуванні  ключових компетентностей на уроках 

математики та інформатики в повній мірі навіть в умовах класно-урочної 

системи. 

Наведемо невелику історичну довідку. По-перше, Дальтон - це місто в США, де 

вперше була створена така школа. Звідси і назва. Зараз подібні школи поширені 

в США, Голландії та багатьох інших країнах. 

Американський педагог Хелен Паркерхерст, вивчивши стан справ в школах, 

прийшла до висновку про те, що в них здійснюється насильницьке навчання, 

переважна природне бажання дітей вільно висловлювати свої думки, ставити 

запитання, грати. Тому вона поставила своїм завданням знайти нові підходи 

організації життєдіяльності дітей в освітньому процесі. Х.Паркерхерст 

розробила «Лабораторний план», який має на меті навчити дітей жити в 

соціумі, розвивати розум, тіло і дух. 

В основі технології «Лабораторного плану» лежала ідея об'єднання діяльності 

вчителя і учнів по досягненню індивідуалізованих цілей навчання. Особливо 

хочеться звернути увагу на індивідуалізацію навчання, так як саме через неї, в 

першу чергу, забезпечується технологія особистісно-орієнтованої освіти. 

Дальтон-план — це поєднання кабінетного навчання з освітнім процесом, 

заснованим на трьох принципах: свобода; самостійність; співпраця. Усі ці 

принципи об'єднуються провідним принципом — принципом гуманізму.  
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 Чіткі правила єдині 

для всіх  

 Відповідальність 

 Вибір, обмежений 

правилами та часом 

 Вміння рахуватися з 

іншими учнями 

 Вміння планувати 

свою роботу 

 Активні методи 

роботи вчителя та учня 

 Навики самостійної 

роботи з матеріалом 

 Різнорівневі завдання 

 Допомога один 

одному 

 Вміння йти на 

компроміс 

 Відповідальність за 

виконання завдання 

 Вміння відстоювати 

свою точку зору 

Принципи дальтон-плану 

Самостійність Свобода  Співпраця  

 

 

Саме тому основна ідея дальтон-технології полягає в наступному: працюй 

з ким хочеш, запитуй кого хочеш, але відповідати за виконання завдання будеш 

сам. Всі ці позиції даної технології реалізуються через дальтон-план, що 

включає  три компоненти: завдання, лабораторію і будинок.  

 

Характеристика компонентів дальтон-плану 

Завдання. Завдання є дуже важливим елементом (складають основу дальтон-

технології), в яких описується навчальний матеріал для самостійного засвоєння 

учнями до заданого терміну. Тому вони мають бути ретельно продумані, чітко 

розроблені, їх виконання не повинне викликати жодних проблем в учнів. 

Мінімальна програма розроблених завдань включатиме лише найосновніші 

елементи прохідного курсу, і виконання цієї програми не потребує особливої 

напруги з боку слабких учнів. Середня програма задовольнить наступну групу 

середніх учнів, максимальна ж буде вибрана найбільш талановитими і 

підготовленими учнями класу. У міру того, якщо який-небудь учень відчує себе 

більш впевненим та підготовленим, що завжди неминучий результат Дальтон-

плану, він може перейти в іншу групу. Правильно складена програма завдань 

відіграє роль помічника вчителя і частково замінює його. У кожному завданні 

визначається завдання (проблема), а самі завдання формулюються на 

різнорівневій основі. 

Вимоги до завдань:  

 завдання диференційовані, тобто носять різнорівневий характер;  

 охоплюють достатній об'єм навчального матеріалу;  

 чітко формулюється мета завдання, а значить, і його результат; 

  зрозуміло сформульовані;  

 мають бути цікаві для учня;  
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  розраховані на можливість, учня самостійно впоратися з ними (для 

цього в завданнях даються вказівки, література, термін виконання);  

  передбачаються різні форми роботи, можливість для співпраці з 

іншими;  

 передбачається можливість для обліку, самоконтролю і контролю 

(наприклад, виступ в групі і ін.); 

 учневі повинно бути зрозуміло, коли і до кого можна звертатися за 

допомогою;  

 передбачає попереднє і подальше обговорення;  

 представляє для учня певне випробування; 

 передбачає досягнення як якісних, так і кількісних показників.  

Лабораторія. Це час відведений для самостійної роботи учня над 

завданнями, а також для участі в навчальних заняттях.  

Будинок. Це умови, наближені до домашньої свободи: наявність місця, де 

учневі комфортно працювати, свобода вибору, з ким виконувати роботу, 

наявність групи консультантів, психолога тощо. 

Форми реалізації дальтон-плану: 

 класний урок; 

 колективний урок; 

 лабораторне заняття; 

 конференція. 

 

                     ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА Дальтон-годині 

Отримай Дальтон-завдання заздалегідь, проаналізуй їх і розподіли по днях, по 

часу (яке завдання, де і коли воно буде виконано протягом 2-х тижнів). 

1. На Дальтон-годину вибери собі лабораторію, партнерів, місце роботи, 

предмет і порядок виконання завдання. 

2. Робота може бути індивідуальної, парної, групової. 

3. Організуй робоче місце з хорошою освітленістю, з мінімумом зорових і 

звукових подразників, необхідними засобами навчання і починай працювати. 

4. Вчитатися в завдання, визнач його мети. Працюй інтенсивно і незалежно. 

Виконуй Дальтон-завдання в зручному для себе темпі. 

5. Будь наполегливим. Не дозволяй дрібниць відволікати тебе. 

6. Працюй зараз. Бережи час. Нічого не відкладай «на потім». 

7. Можна піти працювати в бібліотеку, але тільки з дозволу вчителя або 

класного керівника, для цього треба мати картку - допуск із зазначенням 

потрібних книг. 
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8. Не допускай більш 2-х переходів за урок з лабораторії в лабораторію 

(бібліотеку). 

9. Якщо незрозуміло, питай у вчителя, у товаришів, шукай в книжках, 

пам'ятках. Використовуй взаємне з товаришем репетиторство. Питай у 

однокласників, пояснюй їм сам. Думайте разом! Пояснюючи матеріал або 

рішення комусь, ти сам краще його зрозумієш. 

10. Записи по кожному предмету веди окремо. Перевіряй ще раз себе. Для 

записів можна використовувати різні кольори. 

11. Тримай словник або книгу з граматики під рукою і користуйся ними, як 

тільки в чомусь не впевнений. Користуйся довідниками і енциклопедіями. 

12. Вивчай себе. Роби акцент на позитивному. Визнач, на чому спотикаєшся, і 

виріши, як цього уникнути в наступний раз. 

13. Вчися на помилках. Отримавши перевірену роботу, не будеш дивитися 

тільки на позначку. Пройдися за кожним завданням, повтори, що знаєш, і 

зверни увагу, де треба докласти більше зусиль. 

14. Намагайся виконані завдання здавати в міру їх виконання до зазначеного 

вчителем терміну. 

15. Пам'ятай, що від учителя учень на Дальтон-годині отримує тільки 

консультацію, підказку, де знайти відповідь і т.п., але не готовий відповідь. 

16. Деякі завдання або вправи можна виконати вдома. Важливо виконати їх 

добре, вчасно і самостійно. 

17. При виникненні серйозних проблем, звертайся до класного керівника. Чи не 

викидай власний план (розклад) виконання Дальтон-завдань в ці два тижні. 

Плануючи наступні два тижні, ти зможеш щось поліпшити. 

18. Перед тим, як здавати виконане завдання, подивися ще раз, які цілі воно 

переслідувало. Проаналізуй, чи досяг ти їх. 

19. Контрольне (тестове) завдання виконується тільки індивіду-ально !!! 

20. Використовуй індивідуальний контрольний лист або карту самооцінки. 

 

ЛЮБИЙ  ДРУЖЕ! Дальтон- година  - це час серйозної самостійної роботи в 

умовах СВОБОДИ  ВИБОРУ місця, предмета, теми, партнера, джерел знань і 

т.п. 

Скористайся розумно наданої свободою і ДОВІРОЮ !!! Вчися 

САМОСТІЙНОСТІ! Співпрацює з колегами! Будь ВІДПОВІДАЛЬНИМ за 

результати своєї навчально-пізнавальної діяльності! 
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Пропонуй, як краще організувати роботу по Дальтон-плану і як краще скласти 

Дальтон-завдання. 

УЧИСЬ ВЧИТИСЯ! УСПІХІВ ТОБІ! 
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Лазурко С.Д., 

вчитель початкових класів 

Цікаві форми роботи на уроках в початковій школі 
Інформаційні інтерактивні методи навчання – способи діалогічної взаємодії 

учасників навчання з метою обміну матеріальними або духовними знаннями 

завдяки яким встановлюються та приймаються певні правила діалогічної 

взаємодії учасників навчання.  

Дослідники О. Пометун і Л. Пироженко поділили інтерактивні методи навчання 

на чотири групи: 

- групове навчання 

-  фронтальне навчання 

-навчання у грі 

- у дискусії 

Пропоную кілька ігор: 

Назва прийому « Пізнайко ». 

Тип уроку . Узагальнення вивченого матеріалу. 

Тема:  Материки і частини світу на географічній карті. 

Опис прийому: Обводять контури материка одні учні частково, другі 

домальовують; малюють тваринний або рослинний світ і передають 

«зашифроване» послання іншій групі; сусідній команді – групі треба вгадати з 

аркуша малюнка, який материк «заховано» в малюнку і показати на карті. 

Назва прийому « Сліпий капітан ». 

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу. 

Уроки читання або природознавства. 

Опис прийому: Учні кожного ряду вибирають собі капітанів, зав’язують їм очі і 

ті, керуючись вказівками – підказками тільки свого ряду, виконують завдання: 

- витягнути квиток із завданням для свого ряду; 

- шукають предмет ( підручник, табличку, муляж ); 

- на дотик відгадують і розповідають про нього,  все, що знають 

(калина…). 
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Назва прийому « Снігова грудка ». 

Тип уроку: комбінований. Перевірка домашнього завдання. 

Використовуємо на уроках читання, укр. мови. 

Опис прийому: Як росте сніжна грудка, так і цей метод прийому залучає до 

активної роботи все більшу кількість учнів. 

Алгоритм цього прийому: 

Слово – речення – питання – відповідь 

Учитель показує на учня і говорить: «Слово». 

Той промовляє слово, яке стосується теми уроку. 

Показує на іншого і говорить: «Речення». 

Другий учень складає речення з цим словом.  

Третій учень – придумує питання до речення; 

Четвертий учень відповідає на нього. 

Наприклад: ЗИМА – НАСТУПИЛА МОРОЗНА ЗИМА – ЯКА ЗИМА ?- 

МОРОЗНА. 

Назва прийому «Тихе опитування». 

Використовувати на різних уроках при перевірці домашнього завдання. 

Опис прийому: Бесіда з одним або декількома учнями відбувається пошепки, 

тоді, як клас зайнятий іншим завданням ( самостійна робота, тести …) 

Цей прийом використовується в тому випадку, коли в класі є діти, які з певних 

причин соромляться (бояться) відповідати . 

Назва прийому: «Пінг - понг» (кидаємо один одному кольоровий м’ячик, даючи 

при цьому якесь завдання). 
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Романюк Н.П., 

вчитель української мови та літератури 

Посібник з підготовки до ЗНО  «Готуємося до  

ЗНО( література в контексті історії)» 

 
Романюк Н.П.Посібник з підготовки до ЗНО  «Готуємося до ЗНО( література 

в контексті історії)».-Глибока, 2017.-    с. 

Важливою складовою реформування освітньої  системи в Україні є 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів.   Працюючи над тестами з історії . 

учень має продемонструвати комплекс знань з самого предмета та різних 

видів мистецтва( зокрема літератури). 

Видання ,що пропонується , є  збірником теоретичних завдань  ,зміст яких 

охоплює матеріал чинної навчальної програми та Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України та української літератури. Друга 

частина посібника містить  тестові завдання та відповіді до них.  

Посібник стане в нагоді учням, абітурієнтам , вчителям історії та 

літератури. 

     Мета цього видання- допомогти випускникам успішно підготуватися до ЗНО 

з історії , використавши знання з української літератури та затративши мінімум 

часу. 

   Посібник укладено відповідно до Програм  зовнішнього незалежного 

оцінювання з української літератури та історії України ( збережено структуру) , 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

   Книжка складається з двох частин: теоретичні відомості з української 

літератури ( за Програмою ЗНО з історії України) та  тестові завдання. 

    Посібник адресується вчителям  історії , української літератури, учням 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтам і всім, хто ставить за мету 

поглибити знання з української літератури та історії України. 
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Стрільчук А.М., 

вчитель фізики 

Нетрадиційні форми і методи проведення уроків фізики 

 

Сьогодні перед вчителями стоїть проблема , як збільшити зацікавленість учнів 

у навчанні. Особливо за останній час різко зменшилась зацікавленість точними 

науками, в тому числі фізикою. Саме ці фактори змушують вчителів шукати 

нові, більш ефективні форми і методи навчання, зокрема інтерактивні, в основі 

яких лежить поряд з колективною і індивідуальною, групова форма роботи. 

Групова навчальна діяльність не ізолює учнів один від одного, а навпаки дає 

змогу реалізувати їхнє природнє прагнення до спілкування, взаємодопомоги і 

співпраці. Ефективність групової навчальної діяльності підвищується, якщо її 

поєднати з дидактичною грою. Ці форми і методи яскраво проявляються при 

проведенні нетрадиційних уроків. 

Нетрадиційні(нестандартні)уроки – це імпровізоване, але добре продумане 

заняття, яке має своєрідну структкру. Вони цінні своєю оригінальністю і 

розвиваючим та виховним ефектом. 

Урок, проведений нестандартно, стимулює творчість вчителя і його вихованців, 

створює сприятливі умови для співпраці учнів один з одним і з вчителем. До 

таких уроків слід готуватись особливо ретельно, і тому їх проводять не так 

часто. 

Найбільше я застосовую уроки таких типів:  урок-змагання, урок-гра, урок-

естафета, урок, який проводять самі учні,урок-диспут, урок-дослідження.  

Мета нетрадиційних уроків полягає в тому, щоб в цікавій формі роглянути 

програмний матеріал, розвивати пізнавальну активність і творчість учнів,їх 

спостережливість, розширювати політехнічний світогляд. Вони дозволяють 

відносно легко і широко показати використання законів фізики, їх прояви у 

повсякденному житті. 

Серед різних шляхів виховання в учнів інтересу до навчання одним з 

найефективніших є організація їх ігрової діяльності. 

Важлива задача вчителя полягає в тому, щоб враховуючи мету уроку й 

дидактичне значення гри, знайти її місце на уроці. 

Дидактична гра характеризується чітко поставленою метою навчання і 

відповідними педагогічними результатами, які мають навчально-пізнавальну 

спрямованість. Ігрова діяльність на уроці формується за допомогою ігрових 

прийомів і ситуацій, які стимулюють учнів до навчання. 

Завдання вчителя полягає у формуванні в учнях широкого кола позитивних 

інтересів, але потрібно враховувати й розвиток дитини. 
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Особливий інтерес у учнів викликають уроки проведені у формі різноманітних 

змагань (― Тиск твердих тіл, рідин і газів. Архімедова сила‖ Урок 2) . На таких 

уроках активні всі, навіть слабші учні. Вони, вболівають за свою команду, 

стараються не підвести своїх товаришів. І тому рівень підготовки вищий, ніж до 

звичайного уроку. 

Дуже подобаються учням уроки-дослідження, де вони самостійно проводять 

досліди, експерименти, виступають у ролі вчених і самостійно роблять 

висновки (― Агрегатні стани речовини. Явище дифузії‖ Урок 3) 

Такі уроки пожвавлюють навчання, сприяють розвитку пізнавальних інтересів 

учнів. У процесі гри учні вільно оволодівають знаннями. Часто те, що учень не 

зрозумів на звичайному уроці , дуже легко стає йому зрозумілим під час уроку-

гри. Сприятливий психологічний клімат упродовж проведення гри створюється 

тільки в тому разі, якщо всі учні можуть взяти участь у ній. Навчальні ігри 

допомагають учням об‖єднати відомості з різних розділів курсу в єдину 

картинку. 

В своїй практиці я також використовую групові форми роботи. 

(Урок 3) 

У процесі групової роботи школярі, перетворюючись із пасивних виконавців 

вказівок вчителя в активних суб‖єктів, відтворюють одне одному знання, 

пояснюють їх. 

Як показує практика, працюючи в групі, слабкі учні збагачують свої знання, 

мають можливість одержати додаткове пояснення з незрозумілих питань. 

Корисна групова діяльність і сильним учням. Допомагаючи товаришам по 

групі, вони повторюють і зміцнюють свої знання. Групова діяльність не ізолює 

учнів один від одного, а, навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до 

спілкування, взаємодопомоги. Групова діяльність від початку і до кінця 

побудована на спільних діях і спілкуванні. 

Для розвитку творчих здібностей необхідно в ході навчання ставити учнів в 

такі ситуації, у яких вони змушені висловлювати пропозиції, робити 

припущення, виявляти й розвивати свою інтуїцію. Цьому сприяє впровадження 

в практику проблемного навчання. 

На своїх уроках я також використовую проблемні ситуації. Вивчаючи тему 

―Теплові яища‖ я ставлю учням питання ― Часто, розігрівшись, ви махаєте 

перед обличчям руками або зошитом. Чому?‖. 

Часто у розмові з учнями та їх батьками доводиться чути репліки:‖ Навіщо ця 

фізика? Яка з неї користь? 

Фізика - унікальна дисципліна. Найбільш механізована і точна, вона тісно 

пов»язана з навколишнім світом. Отже, навчити учнів вивчати фізику потрібно 

не лише для того, щоб вони стали фізиками, а для того, щоб вони навчилися 

думати, мислити, знаходити компроміси, відрізняти головне від 
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другорядного.Фізика повинна допомогти формувати уявлення про роль людини 

у світі і роль фізики в освоєнні світу людиною. І тому перед початком вивчення 

певної теми з курсу фізики, я розповідаю учням, де отриманні знання можна 

застосувати, і намагаюсь переконати учнів, що вони пригодяться у подальшому 

житті. Ми повинні навчити учнів бачити фізику навколо себе. 

В останні роки активно відбуваєтьсі впровадження в навчальний процес 

педагогічних програмних засобів. 

Використовуються вони і для демонстрації різноманітних дослідів, і для 

проведення тестового контролю знань, і для самостійної роботи учнів . 

Використовуємо комп‖ютери і при виконнанні лабораторних робіт(учні 

спочатку дивляться як проводиться той, чи інший дослід, а потім виконують 

його самостійно). При проведені уроку –естафати, завдання конкурсів 

виконанні у формі комп‖ютерної презентації (Урок 2). І все це зацікавлює 

учнів. 

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності 

перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння дає обґрунтування 

природничо-наукової картини світу. 

Шкільний курс фізики побудований так: в основній школі (7-9 класи) 

вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи 

фізичного знання; у старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від 

обраного профілю навчання. І тому особливу увагу, на мою думку, слід 

звертати саме на роботу з учнями 7-9 класів. Саме на протязі цих трьох років 

учні повинні отримати ґрунтовні знання з фізики, зацікавитися цією непростою 

наукою, навчитися логічно мислити, самостійно роботи правильні висновки . І 

тут роль вчителя одна з найголовніших. І якщо вчитель зуміє зацікавити учнів 

так, щоб фізика стала одним із улюблених предметів в школі, і щоб з фізикою 

було пов»язане і подальше навчання учнів – це просто прекрасно. І не потрібно 

боятися того, що на якомусь етапі учні можливо дізналися більше, чим знаєте 

ви . Це свідчить про те, що ваші зусилля не пропали даром. 

І саме нетрадиційні заняття дають змогу учням творчо мислити, фантазувати, 

робити розрахунки , втілювати у життя власні ідеї та фантазії. 

Прогресивність нових форм і методів навчання змінює ставлення учнів і 

вчителів до своїх обов‖язків, змінює характер міжособистих контактів, 

надаючи їм емоційного тепла, довіри, толерантності. Тому хочеться вірити, що 

інтерес дітей до точних наук буде зростати. 
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Чугуєва Н.В., 

вчитель української мови та літератури 

Інтерактивні технології на уроках української мови та 

літератури 
 

Інтерактивні технології на уроках  української мови та літератури є важливим 

складником особистісно орієнтованого навчання. 

Найхарактернішою ознакою такого способу пізнання (інтерактивних 

технологій) є те,що активними співтворцями навчально- виховного процесу 

стають самі учні.Вони є суб’єктом пізнання.Кожен школяр долучається до 

співпраці в колективній, груповій діяльності. 

Інтерактивні методи навчання забезпечують активну взаємодію учнів і вчителя 

в навчальному процесі.Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного 

учасника процесу над іншим ,так і однієї думки над іншими.У ході 

інтерактивного навчання школярі навчаються спілкуватися,не лише слухати,а й 

чути співрозмовника,критично мислити,приймати обмірковані рішення,учні 

формують власне світобачення,орієнтовно визначають життєву позицію,своє 

місце в сучасному світі.Вони навчаються пояснювати і вмотивовувати,а де 

треба- обстоювати свою точку зору.А це дуже важлива риса, необхідна в 

сучасному світі. Особливо ефективним інтерактивне навчання є у формуванні 

комунікативних і мовленнєвих компетенцій школярів. 

Інноваційна ж компетентність учителя, що полягає в системі його мотивів, 

знань ,умінь і особистісних якостей, які мають забезпечити ефективність 

застосування ним інноваційних педагогічних методів і технологій, набула 

сьогодні особливо важливого значення. 

Готуючись до уроку, шукаю найбільш ефективні форми роботи,щоб роль 

учителя була непомітна, а діти творчо ,із задоволенням працювали. 

Форми роботи на уроках словесності 

1.Піймай помилку 

2.Дубль-диктант «Доберіть приклад» 

3.Лінгвістичний експеримент 

4.Ти - редактор 

5.Конструювання 
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6.Лінгвістичний аукціон 

7.Супермаркет знань 

8.Снігова грудка(Слово-речення-запитання 

Метод «Піймай помилку» використовую для закріплення матеріалу,контролю 

знань. Завдання учнів полягає в тому,щоб виявити й пояснити помилку у 

процесі колективного обговорення.Це може бути виявлення орфографічних 

помилок у тексті,написаному на дошці або надрукованому на аркуші.Цей метод 

сприяє формуванню вміння самоконтролю під час вивчення теоретичного 

матеріалу.Учні можуть відчути себе експериментаторами, 

дослідниками,експертами. 

Знайти помилки у постановці розділових знаків. 

Наприклад 

Грицю ти зізнався в дома,що одержав двійку,ну то й що.Та, нічого.В дома ні 

кого не було. 

Метод «Слово-речення-запитання-відповідь» 

Учитель вказує на учня й каже слово або показує картинку.Учень прмовляє 

слово,яке йому подобається.Наступний учень складає словосполучення.Третій-

речення,четвертий ставить питання до речення,п’ятий відповідає на поставлене 

питання.Роль учителя може взяти на себе будь-хто з учнів.Можна продовжити 

ланцюжок- шостий пояснює значення слова, сьомий підбирає синонім,восьмий- 

антонім. 

Наприклад 

Учитель.Що зображено на малюнку? 

Учень1.Калина 

Учитель.Придумай  словосполучення зі словом калина 

Учень2.Розлога калина 

Учитель.Склади речення зі словосполученням 

Учень3.Навесні розлога калина зацвітає запашним білим цвітом. 

Учитель.Постав питання 

Учень.4На що схожий цвіт калини? 

Учень5.Калинова квіточка, ніби дівчина в білій хустині 

Учитель.Охарактеризуйте кущ калини ,використовуючи слова шкільного 

сленгу. 
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Учень6.Кльовий, прикольний,класний. 

Учитель.Підбери літературні синоніми до цих слів 

Учень7.Гарний,рясний,чудовий,розлогий. 

Учитель.Підбери фразеологізми до цих прикметників. 

Учень8.Хоч картину малюй-гарний 

 Як намальований-гарний 

 Хоч з лиця воду пий-чудовий 

 

Такі методи роботи виховують допитливість,інтерес до теми,яка 

вивчається,розвивають пам’ять і мовлення, сприяють розвитку логічного 

мислення. 

Використання на уроках інноваційних методів навчання потребує особливого 

підходу до оцінювання знань учнів.Тому найчастіше для поточного оцінювання 

використовую тести, експрес- опитування,самооцінку,метод «Так-Ні».Уведення 

самооцінки в педагогічний процес вимагає тривалої роботи,проте знання 

колективу класу,індивідуальних особливостей конкретних учнів дає змогу 

користуватися досить складним прийомом- учні не лише виставляють собі 

оцінки в балах,а й виконують змістовий аналіз- оцінювання своєї діяльності на 

уроці.З метою активізації само оцінювальної діяльності учнів застосовую 

прийоми «Уявний мікрофон», «Незакінчене речення» 

Кожен урок справді можна зробити неповторним, якщо використовувати різні 

форми і методи ,а також створювати власні.Такі уроки будуть дійсно 

орієнтованими на особистість учня, вони зможуть якнайповніше сприяти 

реалізації інтелектуального потенціалу кожної дитини. 
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Юркевич М.І., 

вчитель хімії  

Інтерактивні технології на уроках хімії 

 
Інтерактивне навчання – форма пізнавальної діяльності, яка створює 

комфортні умови для навчання учня, за яких учень відчуває свою необхідність, 

розвиває свої здібності і таланти, набуває впевненості, виробляє навички 

спільної роботи в групі, колективі. 

Робота в парах або групах, рольові ігри тощо. Такі  форми роботи значно 

збільшують інформаційний обсяг уроків, а невимушена ігрова атмосфера сприяє 

кращому засвоєнню інформації. 

Часто на своїх уроках використовую проблемний виклад матеріалу. Адже, 

розв'язуючи поставлену проблему, учні не тільки здобувають знання із 

різноманітних джерел інформації, а й аналізують їх, творчо осмислюють, роблять 

висновки і, як наслідок, запам'ятовують надовго. Цей підхід використовую на 

різних етапах уроку.  

Вивчення нового матеріалу намагаюся зробити активним процесом, 

залучити учнів до більш інтенсивної розумової роботи. Проблемні питання при 

постановці хімічного експерименту змушують учнів будувати гіпотези, 

вирішувати теоретичні питання, робити правильні висновки, прогнозувати 

властивості речовин тощо.  

Для якісного засвоєння знань з хімії велика роль відводиться всім типам 

хімічних задач. Їх розв’язування являється одним із шляхів об’єднання теорії з 

практикою, активізації навчальної діяльності учнів при вивченні основ хімії. 

Працюючи над підвищенням якості знань учнів, використовую 

додаткові завдання під час розв’язування задач, розв’язування задач різними 

способами, індивідуальну роботу з розвиваючим навчанням  на уроках, творчі 

задачі, практичні та лабораторні роботи. 
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Царик М.М., 

вчитель початкових класів  

Філологічний експрес: використання сенкану на уроках в 

початковій школі 
 

Доповідач: 

Царик Марія Михайлівна,

вчитель початкових класів
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Геометрична пауза
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Остафійчук О.К., 

вчитель початкових класів  

Посібник для вчителя  

«Використання кросвордів на уроках 

 природознавства у 3 класі» 
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Вороніна Л.А., 

вчитель зарубіжної літератури  

Сучасні форми роботи на уроках зарубіжної літератури  
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