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Замість вступу 
 

Методична декада «Галерея методичних здобутків освітян 

Глибоцької гімназії»  в 2018/2019 н.р. 

 

Вороніна Л.А.,  

заступник директора Глибоцької гімназії 

з навчальної, науково-методичної роботи  

 

   Методична   декада «Галерея методичних здобутків освітян Глибоцької гімназії»  

проходила згідно плану роботи освітнього закладу з 18.02 по 1.03.2019 року  з 

метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, 

пропаганди ефективного педагогічного досвіду.  

Проведенню декади  передувала певна робота. На засіданні науково-методичної 

ради був розроблений та затверджений  план проведення декади, призначені 

відповідальні за проведення даних заходів та відкритих уроків в рамках 

окресленої теми. Заступник директора з навчальної , науково-методичної роботи  

Вороніна Л.А. провела методичне консультування для вчителів , які атестуються  

щодо їх участі у методичній декаді.     Протягом двох тижнів проведення декади 

методичної роботи у школі панувала атмосфера піднесеності, зацікавленості, 

відповідальності, підвищеної активності та дружелюбності. 
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№з

/п 

Назва заходу  Дата  

проведення  

Відповідаль

ний  

1. Випуск «Методичного бюлетеня»  «Галерея 

методичних здобутків освітян  Глибоцької 

гімназії  » 

18.02.2019 Вороніна Л.А. 

 

2. Ярмарка методичних ідей вчителів , що 

атестуються «Творчі сходинки  освітян 

Глибоцької  гімназії» 

19.02.2019 Члени 

атестаційної 

комісії ; 

вчителі , що 

атестуються  

3. Поповнення  «Віртуальної методичної 

скарбниці вчителів Глибоцької гімназії» на 

сайті гімназії 

18.02-

1.03.2019 

Вороніна 

Л.А.,керівник

и Ц(П)К 

4. Єдиний методичний день «45 хвилин 

інноваційних технологій»  

26.02.2019 Вороніна Л.А., 

члени 

атестаційної 

комісії ; 

вчителі , що 

атестуються 

5. Участь вчителів гімназії , які атестуються у 

освітньому проекті «На урок»  

18.02-

1.03.2019 

Вчителі  , що 

атестуються 

6. «Педагогічна  гостина»  

Дні  відкритих дверей вчителів, що 

атестуються 

Згідно 

графіка 

18.02.2019-

1.03.2019 

Члени 

атестаційної 

комісії ; 

вчителі , що 

атестуються 

7. Створення відеотеки  відкритих уроків, 18.02- Дудко О.О.,  
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фрагментів уроків   1.03.2019 вчителі, що 

атестуються 

8. Показові засідання  циклових (предметних) 

кафедр, методичних об′ єднань)  

25.02.2019-

1.03.2019 

Керівники 

Ц(П)К 

9. Презентація друкованих видань Глибоцької 

гімназії «Методичний альманах №9, 10»  

-Методичний альманах №9 (Науково-

методичне порт фоліо : літопис методичних 

надбань вчителів Ц(П)К естетичних 

дисциплін)  

-Методичний альманах №10 (Науково-

методичне порт фоліо : літопис методичних 

надбань вчителів англійської мови) 

 

1.03.2019 Вороніна Л.А. 

10. Методичний  релакс. Поїздка на виставу  

Чернівецького муздрамтеатру імені 

О.Кобилянської  

 

2.03.2019 

 

Вороніна Л.А., 

члени 

педколективу 
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 Мета проведення методичної декади «Галерея методичних здобутків освітян 

Глибоцької гімназії»  : 

- підвищення результативності колективних та індивідуальних форм методичної 

роботи підготовки учнів з реалізації єдиної методичної теми; 

- створення умов для професійного самовдосконалення педагогічних працівників, 

самоосвіти та удосконалення  педагогічної майстерності, а також для аналізу та 

узагальнення досвіду методичної роботи; 

- формування індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності в  процесі 

роботи. 

       Основні завдання методичної декади  «Галерея методичних здобутків 

освітян Глибоцької гімназії»: 

     Основними завданнями методичної декади «Галерея методичних здобутків 

освітян Глибоцької гімназії»» є розвиток ініціативи та творчого пошуку 

педагогічних знахідок, демонстрування та обмін перспективним педагогічним 

досвідом, секретами власної педагогічної майстерності, упровадження в 

практичну діяльність передового педагогічного досвіду і організація обміну 

досвідом роботи , виявлення та максимальне розкриття творчого потенціалу 

кожного педагогічного працівника;  удосконалення інформаційного забезпечення 

педагогічних працівників ; створення умов для професійного самовдосконалення; 

надання допомоги педагогічним працівникам в оволодінні  інноваційними 

формами та методами роботи. 

Програма проведення методичної декади поєднала різні напрями роботи 

педагогів.   Декада розпочалась з ознайомлення педагогічних працівників з 

планом  проведення . Декада методичної роботи проводилася у відповідності до 

затвердженого плану проведення заходів у її рамках. 

Методична декада  представила собою калейдоскоп відкритих уроків, 

інноваційних фрагментів ,  круглих столів, методичного ярмарку , під час яких 

педагоги прагнули показати свою майстерність і знання опанованих особистісно 
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зорієнтованих , інтерактивних, проектних та інформаційно-коммунікативних 

технологій .  

Згідно плану декади на сайті Глибоцької гімназії поповнено  «Віртуальну 

методичну скриньку» матеріалами , розробками уроків , позакласних заходів 

вчителів , що атестуються ; створено відеотеку кращих уроків вчителів гімназії. 

Творча група вчителів попрацювала над випуском «Методичного бюлетеня»  

«Галерея методичних здобутків освітян  Глибоцької гімназії», який оформлено на 

стенді методичного кабінету гімназії та на сайті. 

Чітко та організовано 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 2018-2019 н.р. Цікавими були фрагменти уроків у вчителів Коваль 

Ю.С. («Лінгвістична візуалізація») , Бошелюк А.О. («Кросенс»), Осіпової А.І. 

(«Мовне  рекламне агентство») , Максимюк Л.І. («Веб-квест», « QR-КОД») , 

Писарук Г.П. ( робота з конструктором  LEGO), Білоус І.В. (практикум «Будуємо 

басейн»), Заяц В.П. («Хрестики - нулики»), Крючко І.П.  (мовний тренінг  ), 

Стругарь Л.П.( кінезіологічні  вправи "Кілечко", "Кулак-ребро-

долоня","Лезгинка"),  

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

тих шкільних дисциплін, які вони викладають. Творчим підходом відзначалися 

уроки у вчителів:   Коваль Ю.С. (українська література , 6б  клас)  «Світ природи у 

повісті «Тореадори з Васюківки» .Образи Яви і Павлуші»» ,  Алєксєєвої 

В.П.(математика , 2б клас)  «Харчування. Розвязування прикладів і задач» , 

Бошелюк А.О.( українська література , 9а клас) «Оглядове вивчення історичної 

теми у творчості Кобзаря» , Максимюк Л.І. ( технології , 6б клас) 

«Електропобутові прилади», Сидоряк О.І. (фізична культура , 7а клас) « Модуль 

«Волейбол».  Дуже насиченими і цікавими змістовно та емоційно були відкриті 

уроки  Осіпової А.І. ( українська література , 8б клас) «Кохання Остапа і Соломії . 

Час і вічність у повісті» ; Крючко І.П. (українська література , 8а клас) урок прес-
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конференція «Основні етапи життя та творчості Олександра Довженка» , Заяц 

В.П. ( англійська мова , 8а клас) «Music in our Life», Стругарь Л.П. ( логопедичне 

заняття , 1 б клас) «Автоматизація звука [ ж ] у прямих складах і в словах  з  

прямим   складом», Писарук Г.П. ( англійська мова, 1б клас) « Навчання 

читанню». 

Високу креативність  у  організації та проведенні позакласних заходів  показала  

педагог - організатор Леонтій М.М., яка  спільно з учнівським самоврядуванням 

провела свята «День рідної мови» та «Гімназійна весна». 

Під час «Педагогічної гостини» вчителі гімназії продемонстрували  педагогічну 

майстерність , широке застосування інтерактивних та комунікаційних 

педагогічних технологій . Варто також відзначити демократичний стиль 

спілкування і взаємин, атмосферу порозуміння між усіма учасниками освітнього  

процесу – сприятливі умови для досягнення позитивних результатів у процесі 

навчання і виховання учнів. 

 Вже традиційним у Глибоцькій гімназії став «Ярмарок методичних ідей та 

інновацій » , під час якого вчителі презентували свої напрацювання , ділились  

своїми «методичними родзинками». 

  Так , вчитель Заяц В.П. на «Ярмарку методичних ідей та інновацій» презентувала 

власне портфоліо та індивідуальний журнал рефлексії  , який розроблено в рамках 

пілотування  спільного проекту Міністерства освіти та науки України та 

Британської ради; Осіпова А.І. поділилася своїми результативними  методиками 

роботи з обдарованими дітьми ; Коваль Ю.С. розповіла про власні «родзинки» 

пошуково-дослідницької діяльності ; Крючко І.П. поділилася своїми методиками 

розвитку комунікативних вмінь на уроках української мови; Бошелюк А.О. 

розповіла про сучасні форми роботи: мнемонічні   картки, ментальні карти, 

кросенси тощо; Леонтій М.М. поділилася своїми здобутками у діяльності 

учнівського самоврядування гімназії ; Максимюк Л.І. представила 

шляхи  формування творчої особистості учня через проектну діяльність ; 

Алєксєєва В.П. розповіла про цікаві види робіт на уроках читання в початковій 
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школі; Писарук Г.П. , Сидоряк О.І. також  презентували індивідуальний журнал 

рефлексії  .  

Під час методичної декади  презентовано нові видання видавничого центру 

гімназії: 

-Методичний альманах №9 (Науково-методичне портфоліо : літопис методичних 

надбань вчителів Ц(П)К вчителів естетичних дисциплін )  

-Методичний альманах №10 (Науково-методичне портфоліо : літопис методичних 

надбань вчителів Ц(П)К іноземної філології) 

Завершилася методична декада «Галерея методичних здобутків освітян 

Глибоцької гімназії»  педагогічним флеш-меседжем  вчителів , що атестуються , їх 

своєрідним творчим звітом за міжатестаційний період. Було цікаво , креативно , 

незвичайно! На педагогічний флеш-меседж були запрошені всі члени 

педагогічного колективу, щоб запозичити для себе цікаві ідеї та методи навчання 

своїх колег.    

Своєрідним методичним  релаксом стала поїздка членів педколективу Глибоцької 

гімназії  на виставу Чернівецького муздрамтеатру імені О.Кобилянської  «Енні». 

Перегляд вистави  на педагогічну та родинну тематику , де піднімаються 

проблеми дитини у соціумі , став органічним доповненням методичної декади 

«Галерея методичних здобутків освітян Глибоцької гімназії». 

      Робота,   проведена під час методичної  декади , сприяла фаховому зростанню 

педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, досягненню більш 

високих показників якості особистісного розвитку учнів, а головне – надала 

можливість здійснювати порівняльний аналіз своєї роботи з роботою інших 

педагогічних працівників. 
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вчителя української мови та 

літератури  А.О.Бошелюк 

 

Фрагмент уроку 

«Створення кросенсів на уроках 

української мови» 
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Вчитель: Сьогодні ми спробуємо закріпити отримані знання за допомогою 

створення кросенса. Ви вже добре знаєте, що кросенс– це перетин смислів, 

своєрідна асоціативна головоломка. Він складається  з квадрата, який в свою чергу 

поділяється на 9 квадратів, які логічно та послідовно з‘єднані .  

Щоб розпочати роботу над цим унікальним та креативним методом, треба чітко 

усвідомити навчальний матеріал. Звичайно, ви розумієте ,що кросенс з української 

мови дещо відрізняється від кросенса з літератури чи мистецтва( тут більше 

понять,які легко замінити зображенням чи символом), але ми обов‘язково 

спробуємо. З чого ж почати? 

Насамперед уважно опрацювати матеріал, далі виділити мікротеми. Також слід 

звертати увагу на додаткові рубрики, аби не пропустити головного. Щоб 

правильно оформити роботу, слід дотримуватися правил його створення: 

1. Вибрати тему, наприклад, звертання. 

2. Підібрати 8 ключових фраз, мікротем. 

3. Замінити їх картинками або символами, або зберегти якнайменшу кількість 

слів. 

4. Встановити послідовність між ними та логічні зв’язки. 

5. Вставити зображення у встановленому порядку. 

   Запитання до учнів: чим саме подобаються вам кросенси? 

-Легше запам`ятовувати матеріал. 

- Зручний та цікавий у створенні. 

А зараз запропонуйте свої варіанти. 

Учениця: У першому квадраті  я вставила хмарку- тег ( територія України, 

заповнена іменами людей) для того, щоб показати, що звертання позначає 

особу або групу осіб, до яких звертаються з мовленням. 

У другому – займенники ТИ, ВИ звертаннями не бувають, тому я їх 

перекреслила  . 3 – А ще звертання членами речення не виступають, тому я 

знову застосувала  знак перекреслення; 4 – О, ОЙ також не входять до складу 

звертання. 5 – маємо можливість побачити звертання , яке складається з одного 

слова – це непоширене, - та те, яке складається з двох або більше – це 

поширене. 6 – будь – яке звертання на письмі виділяється розділовими знаками. 

7 – після знака оклику речення пишемо з великої букви. 8 – звертання 

вимовляються з окличною інтонацією, тому я використала зображення рупора. 
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вчителя української мови та 

літератури Ю.С.Коваль 

"Лінгвістична візуалізація" 

Це сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу. Термін 

«візуалізація» походить від латинського visualis – сприймається візуально, 

наочний. Візуалізація – це процес представлення даних у вигляді зображення з 

метою максимальної зручності їх розуміння; надання форми будь-якому об‘єкту, 

суб‘єкту, процесу тощо. Будь-яка форма візуалізації інформації містить елементи 

проблемності. Завдання вчителя – використовувати такі форми наочності, які не 

тільки доповнили б словесну інформацію, але й самі були носіями інформації. 
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Метод «лінгвістичної візуалізації» можна використовувати  на будь-якому 

етапі уроку. Особливо ефективним він є тоді, коли необхідно створити цілісну 

картину, не втративши індивідуальні риси кожної  її складової.  

     Для даного методу характерно:  залучення власного досвіду учнів, емоційне 

співпереживання, високий ступінь зацікавленості, вияв творчого «Я», робота зі 

словником, проводиться фронтально.  

 ВІДОМЕ НОВЕ 

1 Зима  

2 Земля,  

пагорби 

 

3 Хати  

4 Тин   

5 Сніг  

6 Дерева, 

 кущі 

 

7 Калина  

8 Стежка  

9 Річка  

10 Птахи  

11 Небо  

12 Сонце  

13 Мороз, 

Хуртовина 

бурульки 
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Організація роботи: 

 Учні об’єднуються в групи . 

 Кожна група обрає один з елементів поняття чи явища. 

 Робота над презентацією обраного елемента.  

 Презентація обраного елемента. 

       Використання методу "Лінгвістична візуалізація" на уроці української мови. 

Урок розвитку зв‘язного мовлення «Твір-опис місцевості  на основі особистих 

спостережень і вражень у художньому стилі».  

       Етап уроку, під час якого використовується даний метод:  сприйняття та 

усвідомлення нового матеріалу. 

Учні об‘єднались в групи та отримали випереджувальне завдання: презентувати 

один з елементів картини «Село взимку» за такими параметрами: 

 Синоніми до даного поняття. 

 Епітети та метафори, що характеризують обрану складову. 

 Уривки з художніх творів, де описано елемент. 

Також кожна група ілюструє обраний елемент за допомогою малюнків, фото чи 

інших матеріалів. 

Для кращого засвоєння матеріалу варто підготувати таку табличку. 

Учні записуватимуть у дану таблицю вподобані  епітети, порівняння, метафори 

та синоніми, які згодом зможуть використати в творчій роботі. До того ж 

розташування елементів впорядкує почерговість презентацій, що значно полегшить 

роботу вчителя, і дасть змогу уникнути хаосу. 

14 Дитячі 

розваги 
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вчителя української мови та 

літератури А.І.Осіпової  

Тема уроку: Звертання 

Форма проведення : Рекламне агентство «Звертання» 

 

Слово вчителя. Сьогодні на уроці ми практично узагальнимо свої знання про 

звертання, удосконалимо вміння знаходити їх у тексті, усному мовленні, 

правильно розставляти розділові знаки, будувати речення зі звертанням. 

 Безперечно, без звертань людина прожити не може, адже воно постійно 

перебуває в стосунках з іншими, і відповідно, завжди до когось звертається. Не 

вживайте звертань, які виражають зневагу, зверхність, бо недаремно ж Сократ 

стверджував : «Заговори, щоб я тебе побачив». Отже, від того, як ви звертаєтеся 

до людей, залежить те, що подумають про вас! А добру пораду будь-кому завжди 

дасть у цьому рекламне агентство «Звертання». 

 Пам‘ятайте! Слово реклама – з латинської означає викрикувати, 

стверджувати. Реклама являє собою інформацію, мета якої – привернути увагу до 

послуг, цікавих ідей. 

 Людина, яка дивиться телевізійний рекламний ролик, не повинна говорити: 

«Яка прекрасна реклама», необхідно, щоб він подумав: «Я не знав про це раніше. 

Я повинен обов‘язково звернути увагу на це». 

 А якщо у вас виникнуть якісь труднощі, вам на допомогу прийде рекламне 

агентство «Звертання». 
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Рекламне агентство «Звертання» 

Сценка  

Звертання: Я – звертання. Це саме я звертаюсь до особи, яку ви кличете. Коли ви 

вставляєте мене у речення, мова стає милозвучнішою. Ось послухайте: «Моя 

пташко, мій маковий цвіте, рости, розвивайся, поки серце твоє не розбите!». 

Звертатися можна до будь-кого й по-різному. 

Учениця: Подруго, зачекай, у нас ще є час до вистави. 

Учень: Друже, ми ж сьогодні йдемо на футбол, правда? 

Ведуча: Звертання бувають дружелюбними, а бувають і не дуже. 

Звертання: Знаєте, друзі – це завжди радість, навіть для звертання. 

Всі разом: Шановне товариство, дружімо зі звертанням! 

   

Зустріч з друзями звертання 

Учениця: Увага, увага! Лише сьогодні, лише ви і лише раз. Зараз ви маєте змогу 

познайомитися з найкращими друзями звертання! Так – от! Зустрічайте оплесками 

– неймовірний та чудовий Знак Оклику! 

Учень: Я – Знак Оклику! Мій найкращий друг – Звертання. Якщо звертання стоїть 

на початку речення, його вимовляють з окличною інтонацією. І тут, як завжди, 

після нього я на варті, а наступне речення починається з великої літери. А тепер 

найкраща подруга Звертання – Кома! 

Учениця: А ось і я! Куди ж без мене! Я – Кома, найкраща подруга Звертання. Коли 

Звертання стоїть на початку, я завжди стою позаду нього. Також я дуже люблю 

обіймати звертання з обох боків, але тільки тоді, коли Звертання стоїть в середині 

речення. А якщо воно стоїть в кінці речення, то стоїть воно за мною, як за 

кам‘яною стіною. 

Учень: Я вважаю, що всі ми друзі звертання, тому давайте дружньо знайдемо 

сонячне, веселкове, місячне та зоряне звертання. 

Учениця: Але будьте уважними та запам‘ятайте: сонце – це правило, а саме: якщо, 

звертання стоїть на початку речення, то після нього ставимо кому. Місячне 

правило: якщо звертання стоїть у кінці речення, то перед ним ставимо кому. Зірка 

– це таке правило: якщо речення стоїть у середині речення, то на письмі виділяємо 

його комами. Ну і веселкове правило - якщо звертання стоїть на початку речення і 

вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставимо знак оклику, а наступне 

слово в такому разі пишемо з великої букви. 

Учень: Отож - бо, є бажаючі стати також найкращими друзями Звертання? 
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Веселкове речення: О мово рідна! Їй гаряче віддав я серце недарма. 

Сонячне речення: Україно, я для тебе на світі живу. 

Місячне речення: Ти у світі одна, батьківщино моя. 

Зоряне речення:Вшануйте, друзі, рідну річ, назвіте голосно своєю та розженіте над 

землею непереможну, темну ніч! 

Учениця: Але скажу я по  секрету, що люблю повередувати і тому не виділяю ТИ 

та ВИ. А ще я така проказниця, тому що не виділяю О та ОЙ! 

Учень і учениця: Отже, давайте будьмо всі друзями Звертання! 

 

Книжковий ярмарок 

Учениця: А як без книжкового ярмарку?! Головним гостем на ньому є творчість 

відомої буковинської поетеси – Олександри Приходько – Возняк. Любов, щастя, 

милосердя – ось головна вісь її творчості. 

 Яку б збірку ми не відкрили, нас усміхнено зустрічає звертання: 

Олександра Приходько – Возняк, збірка «Світло чистої зорі», вірш «Світло чистої 

зорі» 

«Мамо, горлице, струнка вишенько, 

Ясне сонечко вгорі!» -  

Діти горнуться, 

Радо тішаться 

Світлом чистої зорі. 

Олександра Приходько – Возняк, збірка «Таємниці букових лісів», вірш «Наш 

світ» 

Птахи, звірі, море, квіти, 

Сонце, блискавки та вітер – 

 

Все було це, є і буде 

Вам на радість, добрі люди!  

Отож, спішіть купити книги ласки, доброти, любові – це буде найкращий 

подарунок долі. 

 Слово вчителя. Діти, а як же без «сміхотерапії»? Сміх – це ліки для душі. 

Сміхотерапія допомагає зміцнити імунні функції організму. 
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Догадлива дитина 

Син: 

- Мамо! Чи Ви знаєте, яка в нас оказія була? У діжку з квасом миша впала. 

Мати: 

- Ох, Боже мій! Чи ж ти її витяг? 

Син: 

-Еге! Буду я витягати! Щоб вона мене вкусила? Я піймав кота і вкинув у діжку, 

щоб він мишу з‘їв! 

Мати: 

-Ой розумний ти ж у мене, синочку! 

Син: 

-Весь у тебе, мамо! 

 

-Ало! Швидка? Моя дитина проковтнула авторучку! 

-Зараз виїжджаємо. 

-Лікарю, а що мені робити до вашого прибуття? 

-Пишіть, жіночко, поки олівцем… 

 

Отож, ми шлемо Вам вітання наші гречні, 

Теплом зігріті та сердечні. 

Учениця: А побажання – шани мовні. 

Учень: Бо теплі, щирі, від душі. 

Учениця: А в спілкуванні людям личить 

Учень: Те, що народ від серця зичить: 

Учениця: Здорові будьте, як вода, 

Учень:Багаті будьте, як земля, 

Учениця:Веселі будьте, як весна! 

Учень:І ви, добродію, і пане, 

Учениця: Учнівський – пане капітане. 

Учень: І ви, добродійко, і панно, 
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Учениця: Берегине слова рідного 

Учень:Хіба звучить не бездоганно? 

Учениця: Й звертання кожне не єдине: 

Учень: Шановні і вельмишановні вчителі 

Учениця: Звучить яскраво і ласкаво. 

Учень: Але чому? Для вас цікаво? 

Учениця: Тому, що ввічливо, пристойно, 

Учень:Велично, гідно і достойно! 

Звертання:Реклама – це дійсно цікаво, корисно і пізнавально! 
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вчителя української мови та 

літератури І.П.Крючко 

Есисмент “Перевіряю себе”  
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вчителя англійської мови  

В.П.Заяц 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cross and Noughts Game” (10 minutes) 

The Noughts and Crosses board is a square grid containing nine squares arranged in 

threes. There is a number in each square. The number means the number of the question. 

Students should choose one number and answer the question. If the first team doesn‘t 

know the answer,  the second team has a chance to answer it. Each team takes it in turn 

to place their X or O into one of the squares in the grid. To win the game get three of 

your symbols in a line horizontally, vertically or diagonally. For the first game, X 

begins. 
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«Хрестики і нулики» 

«Хрестики – нулики» - квадрат розділений на сектори по три віконечка 

вертикально та горизонтально. У кожному віконечку – цифра, яка відповідає 

номеру запитання вчителя. Учні діляться на дві команди «Хрестики» та «Нулики». 

Учні називають число, вчитель зачитує запитання, протягом 2 секунд команда  має 

відповісти, якщо команда не знає відповіді, то команда- суперник має шанс 

відповісти і отримати бал (хрестик чи нулик). Перемагає та команда, яка швидше 

перекреслить лінію (вертикальну, горизонтальну чи діагональну).  

Questions for game: 

1. A person who composes music is … (a composer) 

2. To use a music instrument to make music means … (to play) 

3. A person who plays music is … (a musician) 

4. A place where people perform is … (theatre) 

5. A person who sings is … (singer) 

6. A very popular song is … (hit) 

7. A group of musiciants is … (a band) 

8. The most popular songcontents in Europe is (Eurovision) 

9. A list of the most popular songs at the moment … (a chart) 
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вчителя математики Білоус І.В. 

Проект «Відсотки» 
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ЗАДАЧІ ПРОЕКТУ

 

 Формувати підприємницькі і бізнесові якості; 

 розвивати обчислювальні навички учнів;

 самостійність мислення; 

 поглибити та систематизувати знання учнів про 

відсотки та їх застосування; 

 розвивати у дітей здійснювати вибір навчально –

пізнавальних завдань, 

 осмислювати й використовувати інформацію з 

різних джерел;

 співпрацювати в групах, виявляти ініціативу,  робити

висновки;

 виробляти у школярів практичні навички під час 

розв’язування задач. 
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 Необхідність розширення знань про 

відсотки, вироблення обчислювальних

навичок та умінь;

 Використання відсоткових розрахунків

при вивченні природничо-математичних

дисциплін; 

 Практичне застосування набутих знань

про відсоткові розрахунки у 

повсякденному житті.

 

1
•Об'єднання в групи

2

•Опрацювання інформації з додаткових джерел

•Проведення дослідження

3

•Створення інформаційно-аналітичних продуктів

•Презентація результатів діяльності
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Відеозвернення керуючого  

банку
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Задача  від 

Що вигідніше?

Покласти на депозит на 1 рік 

1 000$ чи цю суму переведену на 

гривні, тобто на даний момент 27 

500 грн. 
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 Кооператив «Добрі газди». Тут купують молоко в тутешніх селян, 
переробляють і постачають до місцевих навчальних закладів та лікарні.

 У селі Михайлівка тримають 87 дійних корів. У середньому, корова дає 7 
літрів молока щоранку. Тільки ранішнє молоко використовується у 
виробництві якісних сирів.

 Зараз роблять лише три сорти: Маздам, Едам і Ементаль, але згодом
лінійка розшириться. 
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 Обчисліть, скільки зароблять «Добрі газди», реалізовуючи сир 

за ціною 200 грн за кілограм,  за період: весна-літо-осінь.

 Дослідіть, на скільки відсотків зросте виробнича потужність 

молочарні, якщо до кооперативу долучаться селяни Червоної 

діброви(28 господарств)

 Побудуйте діаграми

Вихід твердого сиру розраховується за

формулами відповідно для весни, літа, осені:

1,07 • 2,82 + 2,6 • 2,42 - %; ВЕСНА

1,07 • 3,97 + 2,6 • 2,54 - %; ЛІТО

1,07• 4,84 + 2,6• 2,91 - %. ОСІНЬ
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 Для підтримки здорового стану кісток, нервової системи, 

різних тканин організму і активного обміну речовин

потрібно регулярно вживати молочні продукти.

 Сир є одним із найцінніших продуктів харчування.Він

містить майже всі необхідні для організму людини

речовини у легкозасвоюваній формі. Засвоюваність білків

сиру складає 95 %, жирів - 96 % і вуглеводів - 97 %.

 Сир практично повністю перетравлюється. Вже під час 

його визрівання відбуваються процеси, близькі до тих, що

проходять у травній системі людини.

 Сир також має високий вміст кальцію і фосфору, 

необхідних як для організму, що росте, так і для дорослих

людей.

 

 Який сир містить найбільше кальцію, як 
краще забезпечити себе настільки
необхідним елементом? 

 Дослідіть лінійку сирів нашої сироварні 
на вміст кальцію у відсотках

 Розробіть буклет на тему: «Як боротися з 
дефіцитом кальцію в організмі»
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ПРОЕКТУ 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Відсоток 

 http://mathab.com.ua/algebra/chisla-i-

virazi/vidsotki-osnovni-ponyattya-ta-bazovi-

zadachi.html 

 http://school.xvatit.com/index.php?title=Ма 

тематика

 

 Зміст

 Взаємодія учнів у процесі роботи

 Грамотність викладу і достовірність інформації

 Оформлення

БУДЕ ВРАХОВАНО: Самооцінка

 Оцінка членів групи

 Міжгрупова оцінка

 Оцінка вчителя
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вчителя початкових класів  

Алєксєєвої В.П. 

Розвиток зв’язного мовлення.   

Фрагмент  уроку.  2 – А клас 

 

Тема: Текст-опис «Калина під моїм вікном»  

Мета: формувати вміння складати тексти-розповіді (з елементами опису) за 

планом і  словником, закріплювати знання про будову тексту, розвивати зв‘язне 

мовлення,  вміти аналізувати, виховувати  спостережливість, прищеплювати 

любов до природи. 

Обладнання: робочі зошити, картки для індивідуальної роботи, малюнки 

калини,   цеглинки «Лего», презентація до теми. 

         

                                            Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Прошу взятися всім за руки і будемо уявляти сонячний дощ. 

Сонячний дощик уявіть дітвора. 

Діти разом 

Просімо у сонця добра і тепла 

Промінчики сонця в долоньки візьмемо 

В голівки, в серденька їх покладемо 

Гаряче тепло розлилося по тілу 

Тепер нам під силу будь яке дело. 

- Хочу з вами привітатися. 
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Зі мною разом прийшло усміхнене, гарне сонечко, яке дарує нам добро і 

тепло. 

 

ІІ. Оголошення теми уроку. 

Зараз у нас урок розвитку зв‘язного мовлення. 

Потрібно об‘єднатися у групи. Виберіть кольоровий олівець, який вам 

найбільше до вподоби. 

Гра «Шифрувальник» 

У кожного з вас є таблички з буквами. Закресліть букви, які повторюються. 

З букв які залишилися складіть слово. 

Сонце    Весна   Калина 

- Яка зараз пора року? 

- Що відбувається з сонечком? 

- Як змінюється природа? 

- Що зацвітає весною? 

Щоб урок пройшов продуктивно ми повинні бути 

  К мітливими 

  А ктивними 

  Л логічно  

мислити 

  Н наполегливими 

  А ртистичними 

За правильні відповіді будете отримувати ягідки калини. А в кінці уроку 

кожна група складе грона калини. 

            

         Загадка 

У вінку зеленолистім , 

У червоному намисті, 

Видивляється у воду 

На свою хорошу вроду. 

Отже, сьогодні ми будемо складати текст-опис «Калина під моїм вікном». 



МЕТОДИЧНИЙ  АЛЬМАНАХ №11 Матеріали методичної декади  «Галерея методичних 
здобутків освітян Глибоцької  гімназії»  2018-2019 н.р. 
 

44 

 

  

ІІІ. Актуалізація опорних знань,  життєвого досвіду. 

 

1.Гра «Лего» 

Зі слів, які написані на різнокольорових смужках , ви повинні скласти 

речення. Розташувати цеглинки «Лего» у правильному порядку - зверху вниз. 

 

Без верби і калини нема України. 

Калина – це пишний і невисокий кущ. 

Посадіть кущ калини біля своєї домівки. 

 

2.Розгляд схеми побудови тексту-опису. 

                                       Опис 

Частина в якій передається загальне враження  про предмет. 

Частина в якій розкриваються ознаки предмета. 

Висновок. (Його може й не бути). 

  

Розгляд малюнка з кущем калини, розповідь учнів про калину. 
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вчителя трудового навчання  

Максимюк Л.І, 

Web – Quest  

«Побудові електроприлади» 
 

 

 

 

 

 

Web-Quest 

«Побутові електроприлади» 

 

Web-Quest - це інтерактивна навчальна діяльність, яка включає в себе три 

основні елементи, які відрізняють її від простого пошуку інформації в Інтернеті: 

1. Наявність проблеми, яку потрібно вирішити. 

2. Пошук інформації з проблеми здійснюється в Інтернеті групою учнів. 

Кожен з членів групи має чітко визначену роль і вносить вклад у вирішення 

загальної проблеми у відповідності зі своєю роллю. 

3. Рішення проблеми досягається шляхом ведення переговорів і досягнення 

згоди всіма учасниками проекту. 

http://i.myenglish2012.ru/u/48/f8e7b2aac59baa9cf218ebe7970622/-/webquest1.gif
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Головна особливість веб-квесту полягає в наступному: замість того щоб 

змушувати учнів нескінченно блукати по Мережі в пошуках необхідної 

інформації, вчитель дає їм список web-сайтів, які відповідають тематиці 

проекту і рівню їх знань. 

Використання веб-квестів на уроках сприяє: 

1. Підвищенню мотивації  до самонавчання; 

2. Формуванню нових компетенцій; 

3. Реалізації креативного потенціалу; 

4. Підвищенню особистісної самооцінки. 

 

 Метою проведення даного квесту є закріплення та структурування знань 

учнів по даній темі, а також уміння знаходити та опрацьовувати потрібну 

інформацію для вирішення поставлених завдань. 

 Завчасно для проведення даного квесту учнівський колектив способом 

жеребкування було поділено на три команди які отримали назви «Жовті», 

«Червоні», «Зелені». Кожна із команд створила Viber-групу із відповідною 

назвою. Вчителя трудового навчання як керівника квесту було додано до кожної 

із цих груп.  Це було зроблено задля коригування дій кожної команди під час 

проведення одного із етапів квесту. Також учням було рекомендовано 

встановити на своїх мобільних телефонах  із Play Маркет додаток Rozetka 

(чомусь тільки саме цей інтернет-гіпермаркет дає змогу створювати QR-коди на 

свої товари). Однією із умов проведення квесту була наявність у команд 

навушників для мобільних телефонів. 

 Оскільки даний квест рекомендовано проводити для учнів 5-6 

класів(мається на увазі, що для  дітей даного віку рекомендовано обмеження у 

часі на користування мережею Інтернет), то не всі завдання були пов'язані із 

пошуком у Всесвітній павутині. Половина із них була логічного спрямування. 

 Під час проведення квесту  кожна із команд отримала дорожню карту із 

номерами завдань, які вони могли отримати запакованими у пронумеровані 

конверти у координаторів, роль яких грали учні старших класів. Кожній із 

команд пропонувалося по 6 завдань різного спрямування. Виконуючи завдання 
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квесту, учасники команд отримували назви електроприладів, із яких в свою 

чергу було складено кросворд. Відгадавши назву, команді потрібно було 

вписати її по буквах у квадрати кольору своєї команди та з допомогою 

координаторів вклеїти їх у загальний кросворд формату А1, що висів на класній 

дошці. Це давало змогу не тільки працювати над своїми завданнями, а також 

слідкувати за тим, як просуваються справи у суперників. Таким чином, у 

командах чітко розприділялися обов'язки кожного. Треба було принести 

завдання, віднайти його у Інтернеті, відгадати, вписати по буквах, вклеїти у 

кросворд.  Перемагала та команда яка першою «зафарбувала» своїми 

відповідями відповідні слова у кросворді. 

 

Типи завдань: 

 

 Звуковий файл. Отримавши  завдання команда повідомляла про це 

керівника квесту. Той, в свою чергу, відправляв через Viber-групу 

завдання і пропонував учасникам одягнути навушники і відгадати по 

звуку побутовий електроприлад. 

 

 Анаграма. Потрібно відгадати слово, переставляючи у ньому букви. 

 Пазл. Потрібно скласти розрізаний на 8-10 частин QR-код, відсканувати 

його з допомогою сканера, який є у налаштуваннях Viber. 

 

 Ребус. Потрібно відгадати зашифровану назву. 

 

 Зашифрований орнамент. Команда отримувала зображення орнаменту 

української вишивки. Учасникам пропонувалося відвідати сайт 

vyshyvka.ukrzen.in.ua На даному сайті будь яке слово можна перетворити у 

орнамент. Командам потрібно було вводити назви побутових 

електроприладів певної групи до тих пір, поки вони  не знаходили 

аналогічний орнамент. 
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 Головоломка «Відгадай слово». У квадраті, який складається із 15х15 

букв, віднайти назву  побутового електроприладу 

 

 

Додатки 

 

Дорожна карта  команди ЗЕЛЕНИХ 

 

ВІТАЮ! 

Для виконання завдань veb-квесту вам потрібно відгадати слова. Зробити це ви 

зможете з допомогою ваших мобільних телефонів та інтернету . Дізнавшись 

правильну відповідь, ви спочатку вписуєте її у кольорові  квадрати ( по одній 

букві у квадрат) і наклеюєте їх на загальному кросворді. Перемагає та команда, 

яка швидше справилась із завданням. 

Вашій команді дісталися завдання під номерами: 

 

4)  Прилад для механізації кухонних робіт  (головоломка «Знайди слово»); 

8)  Прилад для особистої гігієни та здоров'я  (звуковий файл); 

9)  Прилад для приготування їжі  (анаграма); 

13) Прилад для підтримання мікроклімату (ребус); 
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16) Прилад для приготування їжі  (пазл); 

17) Прилад для нагрівання рідини  ( зашифрований орнамент ); 

 

 

Дорожна карта команди ЧЕРВОНИХ 

 

ВІТАЮ! 

Для виконання завдань veb-квесту вам потрібно відгадати слова. Зробити це ви 

зможете з допомогою ваших мобільних телефонів та інтернету . Дізнавшись 

правильну відповідь, ви спочатку вписуєте її у кольорові  квадрати ( по одній 

букві у квадрат) , а потім наклеюєте їх на загальному кросворді. Перемагає та 

команда, яка швидше справилась із завданням. 

Вашій команді дісталися завдання під номерами: 

 

1)  Прилад для прання та догляду за одягом (головоломка «Знайди слово»); 

2)  Прилад для підтримання мікроклімату (пазл); 

3)  Прилад для приготування їжі  ( зашифрований орнамент ); 

6)  Прилад для пошиття одягу (ребус); 

10) Прилад для механізації кухонних робіт  (анаграма); 
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12) Прилад для догляду за житлом (звуковий файл); 

 

Дорожна карта команди ЖОВТИХ 

 

 

ВІТАЮ! 

Для виконання завдань veb-квесту вам потрібно відгадати слова. Зробити це ви 

зможете з допомогою ваших мобільних телефонів та інтернету . Дізнавшись 

правильну відповідь, ви спочатку вписуєте її у кольорові  квадрати ( по одній 

букві у квадрат) і наклеюєте їх на загальному кросворді. Перемагає та команда, 

яка швидше справилась із завданням. 

Вашій команді дісталися завдання під номерами: 

 

5)  Прилад для нагрівання рідини  (анаграма); 

7)  Прилад для приготування їжі  (головоломка «Знайди слово»); 

11)  Прилад для підтримання мікроклімату  (звуковий файл); 

14) Прилад для особистої гігієни та здоров'я  

 ( зашифрований орнамент ); 

15) Прилад для приготування їжі  (ребус); 

18) Прилад для зберігання продуктів (пазл)  
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у вчителя української мови та 

літератури  

Коваль Ю.С. 
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Конспект уроку з  української літератури  

  6 клас 

 

Тема: Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього – головних героїв твору 

Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»  

Мета уроку: викликати інтерес до самостійного читання художніх творів; 

розкрити особливості твору, його пригодницький характер; формувати вміння 

аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, вміння толерантно й аргументовано 

доводити свою думку; розвивати предметні компетентності, навички виразного 

читання, комунікативні навички, емоційний інтелект, критичне мислення; 

виховувати позитивні риси характеру, активну життєву позицію, оптимістичний 

світогляд , бажання творити добро.  

Тип уроку: урок узагальнення матеріалу з елементами дослідження. 

Форми: колективна, групова, індивідуальна. 

Методи: частково-пошуковий, творчий. 

Міжпредметні зв’язки: зарубіжна  література, історія. 
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Обладнання: фрагмент кінофільму «Тореадори з Васюківки», презентація,   текст 

повісті, виставка творів В.Нестайка портрет автора, таблиці, ключ для перевірки 

результатів вправи «Коректор», картки самооцінювання. 

 

                                          Перебіг уроку 

І.  Організаційний момент 

 Слово вчителя. Рада вітати всіх, хто готовий поринути у «чарівний, кришталево 

чистий та дзвінкий світ дитинства». Адже саме так назвала твори Всеволода 

Нестайка Ліна Костенко.  

ІІ. Мотиваційний етап. 

1.Актуалізація суб`єктного досвіду й опорних знань.   

Слово вчителя. Звичайно, кожен читач по-своєму читає і уявляє зображені у 

творі події, запам‘ятовує найкращі моменти. А з чим асоціюється для вас  твір 

Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»? 

2. Робота над асоціативним кущем 
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Слово вчителя. На минулому уроці ми ознайомилися з історією написання, 

темою та проблематикою твору, визначили реальне та фантастичне. І одним із 

домашніх завдань було дослідити речі чи вчинки, які для сучасного читача 

видаються фантастичними, хоча для героїв повісті вони  були нормою.     

Вправа «Місток часу» 

(Учні презентують результати дослідження.  Наприклад, дати потримати 

годинника незнайомим хлопчакам, участь дітей в рятувальних роботах під час 

повені, наполегливість у пошуках власника годинника….) 

 

ІІ. Мотиваційний етап. 

1.Проблемне питання 

Слово вчителя. як бачимо, «Тореадори з Васюківки» стали читацьким надбанням 

уже не одного покоління. То чому ж у 1966 році в журналі «Піонерія» ( зараз 

відомий нам під назвою «Однокласник») було надруковано  статтю, в якій 

наголошувалось на шкідливості популяризації твору                        В. Нестайка, 

який вихваляє хуліганську поведінку хлопчаків. «З кого брати приклад?! Ким тут 

захоплюватися? Як можна дозволяти дітям таке читати?!!»- волав критик. 

- Та чи В.Нестайко першим почав писати про бешкетників? 

- Чи погоджуєтесь ви з думкою критика? 

  2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

Слово вчителя. Пропоную стати учасником детективного агентства «Холмс», і 

детально розглянути образи головних героїв твору.  

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Слово вчителя. Насамперед, героїв потрібно знати в обличчя.  У 1965 році 

було знято короткометражну дитячу комедію за одним з епізодів твору 

«Тореадори з Васюківки». Фільм отримав Гран-прі на Міжнародному фестивалі в 
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Мюнхені, Німеччина, 1968 року і головну премію на Міжнародному фестивалі в 

Олександрії, Єгипет, 1969 року. 

1.Демонстрація фрагмента фільму «Тореадори з Васюківки». 

- Чи тотожними є образи хлопчаків: описані в творі та показані у кінострічці? 

- Як характеризують самі себе хлопчаки?  

2. (Робота з текстом) 

Слово вчителя. Ми почули, що говорять про себе Ява та Павлуша.  Однак варто 

послухати і людей, які знали хлопців. До нас завітала Ганна Гребенючка. Дівчинка 

готова розповісти чимало цікавого, та ми як справжні детективи будемо 

співставляти все, що казатиме дівчинка з фактами, які вже нам відомі. Всі 

неточності нотуватимемо та виправлятимемо. 

3. Вправа «Коректор» (Дівчинка розповідає, а учні записують хибні факти до 

зошита, паралельно вказуючи правильну відповідь) 

                             Привіт. Я - Ганна Гребенючка. 

Чую, що ви цікавитесь    моїми друзями. А хто ж як не я найкраще їх знаю.  

Ми навчаємось в одному класі і навіть живемо на одній вулиці.  

Ява і Павлуша дуже вірні друзі, вони ніколи не б’ються. Ява навіть заповідав 

свій новенький велосипед Павлуші.  

Хлопчаки ще ті фантазери: що не день – то пригода. Ява вигадує, а Павлуша 

втілює. Частенько допомагає їм однокласник Собакевич. Наприкдад, разом вони 

зірвали уроки в усій школі. Через цю витівку хлопці  

не змогли поїхати до Києва. Вчителька частенько називає їх знайдибіди, 

авантюристи шмаркаті. 

Ява і Павлуша -  нерозлийвода –разом навіть на безлюдний острів втекли. Вони 

дуже спостережливі і підозрілі. Саме це й допомогло їм викрити Бурмила і Книша. 

За це, щоб ви знали, їх нагородили медалями.  
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Хлопці знімались в 

кіно і один з акторів 

подарував їм 

годинника. Ява мене 

часто обзиває 

тюлькою, це , певно, 

тому, що він дальтонік. 

А ось Павлуша 

закоханий в мене і 

любить, коли я граю на скрипці.  

Коли вони посперечались, я вирішила їх помирити і запросила їх на свій день 

народження. Та завадила повінь, під час якої хлопці були справжніми 

рятувальниками, а Павлуша навіть ногу підвернув.  

А  в цілому, вони ще ті романтики: коли прощались з учителькою, то 

виготовили серце з надписом «Слава Галині Сидорівні». 

( на різних вулицях, часто чубляться, сестрі, цуценя Собакевич, дід, лише Ява, 

не дарував, малює, підкинула записки, Ява, повітряного змія) 

Слово вчителя. В наш час роботу детективам полегшують соціальні мережі. 

Пропоную об‘єднатися в групи та попрацювати над анкетою головних героїв, 

створюючи  сторінку Facebook. 

  

Підсумовуючи здобуту для досьє інформацію, пропоную визначити позитивні та 

негативні риси Яви та Павлуші (аргументуючи прикладами з твору), фіксуючи їх 

на дошці різними кольорами. 
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Слово вчителя. Ми вже зауважували, що В. Нестайко не першим робить 

головними героями «неідеальних» хлопчаків. З яким твором зарубіжної 

літератури ми могли б провести паралель? («Пригоди Тома Сойєра» Марка 

Твена).  Що об‘єднує, а що вирізняє хлопців?  

 

5. «Хвилинка мудрості»                                      .                                                                                                        

Поясніть, будь ласка, народне прислів‘я: «Кожна пригода – до мужності 

дорога».(Учні пояснюють прислів‘я) Так, у пригодах, у різноманітних приємних і 

неприємних ситуаціях гартується воля, характер людини і справжня дружба. А чи 

хотіли б ви мати таких друзів, як Павлусь і Ява? Чому? 

6. Вправа «Прогнозування подій» 

– Пофантазуйте, які професії оберуть Ява і Павлуша в майбутньому? (Вони 

можуть бути рятувальниками, пожежниками, військовими, міліціонерами тощо. 

Вони, очевидно, оберуть мужні професії, щоб творити добро  людям. Павлуша, 

може, буде художником). 

– Чи залишаться хлопчаки й надалі друзями? 

 

VІ. Рефлексія  
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1.     Технологія незакінчених речень. 

- Я вважаю, що твір Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» варто читати, 

оскільки ... 

- Я хотів б мати такого товариша, як Ява (Павлуша ), тому що... 

- Я усвідомив, що трилогія «Тореадори з Васюківки» … 

VІІ     Підсумок уроку 

1.Слово вчителя. Хлопчики – ваші однолітки. Вони здатні на вигадку, 

бешкетують, завдають клопотів оточуючим. Але ми розуміємо, що все це вони 

роблять  на зі зла, це – так би мовити, плоди їхньої бурхливої фантазії. Вони 

мріють, пізнають життя, і ми, читаючи твір, не засуджуємо їх, а сміємося і 

захоплюємося їхніми пригодами. Тож ми впевнено можемо рекомендувати всім, 

не залежно від віку, читати трилогію Всеволода Нестайка.                                            

Чому ж критик не радив читати цей твір.  Як виявило, статтю замовили, а критик 

просто не встиг прочитати трилогію, а прочитав лише кілька сторінок. Однак, 

прочитавши згодом твір повністю, він вибачився перед автором та читачами, 

визнавши свою помилку. 

            Сподіваюся, всі ви отримали задоволення від уроку. Бажаю, щоб ваше 

дитинство було таким же яскравим і різноманітним, як у Павлуся з Явою, щоб 

кожен з вас був непересічною особистістю, яка не забуває про закони моралі та 

етики. 
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 2.     Оцінювання. 

Учні підраховують бали в картках самооцінювання 

Картка самооцінювання 

______________________________________________                               Оцінка ______________ 

 ВИД РОБОТИ max КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 

1 Асоціативне гроно, в «Місток часу» 1  

2 Сторінка з соц. мереж 2  

3 Вправа «Коректор» 6  

4 Участь в підбір  матеріалу для досьє  3  

 

VІІІ. Домашнє завдання. 

1 Створити рекламу до повісті або написати «Лист другові» (до 6 речень) за 

початком «Дорогий друже______. Раджу тобі прочитати повість Всеволода 

Нестайка «Тореадори з Васюківки»…..(далі аргументи, чому важливо прочитати 

цей твір). 

2. Переказувати улюблений епізод з повісті. 

 Індивідуальне 

За часів незалежної України книжку перевидавали видавництва «Навчальна книга 

— Богдан» (спільно з «Веселкою») та «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Останнє 

видання дещо відрізняється від оригінальної редакції, автор видалив ідеологічні 

нашарування та деталі, що незрозумілі сучасним дітям, і додав нові сюжети.  

Проаналізувати які саме нові сюжети є в новому виданні. 
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у вчителя української мови та 

літератури  

Осіпової А.І. 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНИЙ  АЛЬМАНАХ №11 Матеріали методичної декади  «Галерея методичних 
здобутків освітян Глибоцької  гімназії»  2018-2019 н.р. 
 

65 

 

 
Тема уроку: Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Час і 

вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі героїв 

повісті «Дорогою ціною». 

Мета уроку: Допомогти учням усвідомити центральний мотив повісті – кохання 

Остапа та Соломії; удосконалювати вміння аналізувати образи повісті;розвивати 

навички робити власні висновки,аналізуючи вчинки героїв, формувати 

усвідомлення, необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку; 

виховувати розуміння краси кохання, мужності, сили волі як рис характеру 

необхідних для боротьби зі злом. 

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок. 

Обладнання: підручник, схеми, ілюстрації до твору, сценки,мультимедійна 

презентація. 

    Хід уроку 

І. Організаційний момент(звернення до гостей). 

  Добрий день, діти! 

  І ще один урок прийшов до нас за розкладом сьогодні. 

  Отож, давайте зробимо ще крок, 

  Щоб знов пірнуть в літератури творчую безодню. 

 А урок наш, я б хотіла, щоб ми провели ось за такою формулою. Отже, 

давайте разом розшифруємо її. 

(У+О+В)×Р=З 

У – увага; О-організованість; В-взаємодопомога; Р-робота (клопітка, 

цілеспрямована), З-знання. 

Користуймося цією формулою, щоб успішно працювати на уроці. 
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ІІ. Емоційне налаштування на урок. 

Ми вам раді, люди добрі, 

І вітаєм щиро Вас 

Та запрошуєм ласкаво 

На урок, урок творчості у 8-Б клас. 

Поетична «п'ятихвилинка» (Учень читає вірш) 

Пора настала справжньої любові, 

Й прийшов той час, який буває раз. 

Коли для двох все ніжне в кожнім слові, 

І вірне, й тепле навіть образ 

Їх почуття завжди такі гарячі, 

А їх  серця від радості тремтячі. 

Так у житті буває кожен раз, 

Коли приходить ніжності той час, 

Що в небі хмурнім навіть сонце світить 

Для них обох. 

Й ніхто так не помітить, 

Як вони вдвох 

Щасливі у житті ту мить, 

Коли вони прощатися не хочуть 

Що їм окремо вже не існувати 

Що в них в душі – то їм це тільки знати –  

Про їх кохання, що прийшло ще на зорі. 

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. 

І як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про кохання, час і вічність. Отже, 

тема уроку: кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. 

Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії. Час і вічність у 

повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків. 

Мета: виховувати інтереси доісторичного минулого рідного народу; сприяти 

вихованню активного ставлення до життя; удосконалювати навички аналізу 

сюжету та композиції повісті, формувати кругозір, світогляд школярів. 
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IV. Мотивація навчальної діяльності. 

Слово вчителя. Кохання двох. Таємниця життя. Сумна чи весела, історія кохання 

– найзахоплююча з усіх історій. Т.Шевченко теж шукав свою таємницю кохання й 

писав: 

Мені ж, мій Боже, на землі 

Подай Любов, сердечний рай 

І більш нічого не давай. 

А П'єру Абеляру, відомому французькому філософу і поету, його кохана Елоїза, 

ще на початку ХІІ ст. писала у листі: Сказати: «Я тебе кохаю» - означає сказати: 

Ти не вмреш».  

Саме ці слова я обрала епіграфом сьогоднішнього уроку, який з них більш 

доречний, з'ясуємо наприкінці нашої розмови. 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

Слово вчителя. 

Вже кожен із вас, мабуть, зрозумів, що М.Коцюбинський неперевершений знавець 

людської душі і природи. Михайло Михайлович дуже любив життя. Любив у 

ньому те, що має красу і світло, радість і ланку. Любив сонце, весну, літо і тому 

називали ще Сонцепоклонником. Тому і герої його творів – це люди, які закохані у 

життя, які прагнуть бути вільними, щасливими, які вміють по – справжньому 

кохати. До речі, шведський літературознавець А.Єнсен переклав повість 

«Дорогою ціною» шведською мовою і був від неї у захопленні. 

Отож, помандруємо і ми з цими героями сторінками захоплюючого твору. 

1. Інсценізація уривку із твору. 

(звучить ніжна мелодія) 

З'являються головні герої повісті Остап та Соломія, автор. 

Автор:Діялось се в тридцятих роках минулого століття. Українське поспільство, 

поборене у класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою 

долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого 

паша й спочинок могли зробити щасливим… 

Соломія: То ти, Остапе? 

Остап: Я, Соломіє… 

Соломія: Що ж воно буде? 
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Остап: А що ж буде?.. Хай воно загориться без вогню й диму… Втечу… Піду за 

Дунай, може, ще там люди не пособачились… От бачиш – сакви… Бувай здорова, 

Соломіє… 

Соломія: Тікаєш…покидаєш мене… І отеє лишуся сама з тим осоружним 

чоловіком… Ні, тікай, тікай, Остапе… Коли б ти знав, що робиться у горницях: 

пан біга по хаті, мов скажений. «Бунтар, кричить, гайдамака! Він мені людей 

баламутить!..» Покликав осавулу: «Веди мені зараз Остапа Мандрику…» 

Остап:Так… 

Соломія: «З живого шкуру здеру, чисто оббілую… Я ж йому пригадаю, гайдамаці 

Кодню…» 

Остап:Так… 

Соломія: «В некрути, каже, оддам…» А паня, біла, біла, трясця трясе її, а вона 

руки заломила та: «Ромцю,каже, тікаймо звідси, бо ті хлопи заб‘ють нас, як мого 

дідуся в Умані…» Тікай, Остапе, тікай, серце… Спіймають – катуватимуть 

нелюди, живого не пустять… 

Остап: Враг його бери… Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших 

людей: застромив віл шию в ярмо та й байдуже йому, тягне, хоч ти що… Ех, піду, 

де воля, де інші люди… Бувай здорова, Соломіє… 

Автор:…Тільки Остап звернув із дороги, як йому причулося, що щось немов 

гукає. Він озирнувся: прискорюючи ходу, подорожній махав рукою на нього, 

бажаючи очевидячки, спинити його. Що за мара? 

Остап: Соломіє!..Чи ти здуріла? 

Соломія:Може, й здуріла.. 

Остап:Пек тобі, маро… Чисто парубок… Куди ти й по що? 

Соломія: За Дунай, у Січ із тобою… Приймаєш товариша чи не приймаєш? 

Остап:Чи ти знавісніла, молодице, чи тебе нині жарт узявся?.. 

Соломія: Які там жарти… Скоро ти пішов, я як стала на човні, так і задубіла. 

Холодна, холодна, мов завмерла!.. Далі прокинулась і чую, що все мені противне, 

все гидке: і чоловік, і панщина, й життя моє безщасне… Пропадай воно все 

пропадом… Піду і я світ за очі… 

Остап: Ха-ха-ха! От козак – так козак! Голова молодиці, а ноги парубочі… Що ж 

воно буде? Таж як хто підгледить твій очіпок, не мине нас халепа! 

Соломія: А ось що буде! На, ріж… 

Остап: Що ти кажеш? 

Соломія: Ріж, кажу… 
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Остап: І тобі не жаль, Соломіє? 

Соломія:Ані крихти… Ріж! 

Остап: Та в мене й ножиць чортма. 

Соломія: Ріж ножем! 

Остап: Ну, пора нам рушати… Гей ти, парубче, як тебе звати – Семеном чи як? 

Соломія: Про мене й Семене… 

VI. Інтерв‘ю з героями твору. 

Слово вчителя. Дорогі діти, вам випала велика нагода поспілкуватися з героями 

повісті. Питання, які вас цікавлять ви маєте змогу задати нашим героям. 

До Соломії:  

1. Чому ти вирішила втекти з села? 

2. Чи не жаль тобі обрізаного волосся? 

3. Чи не було в тебе сумнівів, що ти втекла? 

4. Що допомагало тобі перебороти труднощі? 

До Остапа: 

1.Що ти найбільше цінуєш у житті? 

2. Чи не жаль тобі було покидати рідну землю, домівку, рідних? 

3. Чим мрієш займатися, будучи на волі? 

4. Що чуєш в душі все своє життя? 

VII.Створити асоціативний кущ до слова «Кохання». 

Слово вчителя. Дійсно, кохання – це вірність і відданість, взаємодопомога і 

взаєморозуміння, саме вони, як бачимо, допомагають долати будь – які 

перешкоди. Багато з цих рис характеру притаманні і нашим героям. 

VIII.Тому скористаймося діаграмою Ейлера Венна. Тобто порівняємо, що 

спільного та відмінного у героїв повісті. 

Як бачимо, у наших героїв багато спільних рис. Про що це нам говорить? Кого 

автор поважає більше і чому?  
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Отже, Соломія – справжня героїня, яка уособлює найкращі чесності української 

жінки. 

Образ Остапа – втілення вільнолюбних прагнень українського народу, взірець 

лицаря – козака. 

Простежуємо, що у Остапа і Соломії багато спільного. Мабуть, тому їм так добре 

було разом, а їхнє почуття було таким щирим. 

Слово вчителя.  У світовій літературі є приклади, коли справжнє почуття 

кохання переживають і ваші однолітки, саме воно допомагає закоханим долати усі 

перешкоди, і хоч дорогою ціною, але здобувати перемогу. Здогадуєтеся про кого я 

говорю? Так, це славнозвісні Ромео і Джульєтта Шекспіра.  

  

 

 

Сміливість, 

рішучість,сила в волі, пошана 

до славних  традицій предків, 

 патріотизм, мрії про 

 звільнення рідного села, 

 кмітливість, 

винахідливість,  почуття 

гумору, повага до 

діда 

                                                 

Щирість, душевність, 

рішучість, сміливість, сила 

волі, винахідливість, 

цілеспрямованість, 

наполегливість, вірність та 

відданість, життєвий оптимізм, 

почуття гумору, жертовність, 

оптимізм, товариськість, любов 

до життя, оптимістичність, 

енергетичність 

 

Соломія   Остап 
Кріпаки, 

 прагнули  

волі 
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XI.Давайте пригадаємо закохані пари літературних творів зі світової та 

української літератури, виконавши інтерактивну вправу «Знайди пару». 

Том – Беккі,     Люба – Михайлик, 

Кай – Герда,    Ігор – Ярославна, 

Остап – Соломія,              Ромео – Джульєтта, 

Мирослава – Максим,             Джим – Дема, 

Лаура – Петрарка,       Ассоль – Грей. 

Безперечно, ми можемо зробити висновок, що кохання непереможне, що 

виявляється сильнішим за смерть. 

X. Давайте спробуємо назвати 5 ключових слів, які можуть 

презентувати повість. 

Це вже, як зрозуміло, кохання. Учні доповнюють: боротьба, життя, воля, 

вічність. 

 - Що означає бути вільним? 

- Що ви розумієте під словом «воля»?( це свобода людини, здатність 

розвиватися, робити все, що не суперечить моральним цінностям людства). 

- А чи дозволяє воля робити все, що заманеться? (Ні, адже в кожному 

суспільстві є певні етичні правила й закони). 

-Чи може сьогодні людина почуватися повністю вільною?(Свобода сьогодні 

обмежується необхідністю працювати, виконувати певні обов'язки). 

Отже, воля там – де не принижується людська гідність. 

Слово вчителя. Початок ХІХ ст.. позначений небувалим зростанням 

антикріпосницької, антифеодальної боротьби. Кріпаки і селяни, які століттями 

страждали від надзвичайних економічних і політичних утисків, почали піднімати 

голову, протестуючи проти існуючих умов життя. 

Антикріпосницькі протести селян виявлялися в різних формах. Кріпаки 

спалювали садиби панів (гнобителів), псували знаряддя праці, вбивали панів, їхніх 

управителів, відмовлялись відробляти панові, навіть виступали зі зброєю проти 

царських військ. Це був час Устима Кармелюка. Це була велика битва, яка 

наближувалася до скасування кріпацтва, що й сталося в 1861р. 

Однією з форм протесту проти кріпаччини була втече від пана. На початку 

ХХ ст. це явище набуло масового характеру. Так, тільки в Київській губернії на 

березень 1816р. налічувалось  25 тисяч селян – утікачів, які ховалися на території 

Донського і Чорноморського війська. В результаті таких утеч у деяких селах 

кількість кріпаків зменшувалося удвічі, а то й більше. Царський уряд вживав усіх 
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заходів для розшуку втікачів і жорстоко їх карав. Упійманим бунтівникам 

призначали від 1000 до 12000 ударів шпіцрутенами. Більшість не витримувала 

цього. А того, хто вижив, могли заслати ще й у Сибір. Тільки в 1822-1833 роках за 

втечу і вислано в Сибір 12 тис. 428 чоловік. 

ХІ. Група «Літературознавців» прошу скласти карту сюжетного маршруту 

подорожі персонажів повісті «Шлях до волі». 

ХІІ. Група «Юні психологи».  

На мою думку, кожна людина психолог. Ви теж вже юні психологи, повинні 

відчути складний світ почуттів головних героїв твору.  

Завдання для психологів: створіть ланцюжок почуттів, настроїв Соломії 

після того як поранили Остапа, тобто продемонструйте лінію психологічних змін 

в душі героя.  

Приступаємо до роботи. 

ХІІІ. Скласти сенкан зі словами воля, життя. 

1.Воля 

2.Бажана, гірка 

3. П‘янить, убиває, плаче 

4.Воля – мрія мого життя 

5.Доля 

Слово вчителя. Одним із секретів повісті М.Коцюбинського «Дорогою 

ціною» є його час. Це ще один своєрідний невидимий герой – час.  

Основні події, що відбуваються з головними героями  Остапом і Соломією, 

укладається в меті кількох типів, але за змістом повість охоплює великий 

історичний проміжок – близько двох століть і, відкриваючи кожну нову площину, 

відображену у творі, ми все глибше поринаємо в історію українського народу, її 

славетні трагічні сторінки. 

Евристична бесіда: 

-Пригадайте, з яких слів починається повість? 

-Як вони вплинули на вас?  

Справді, письменник звернувся до лихих часів, в які зміг перенести читача. 

-А якими ж словами він розпачав епілог повісті?(Чимало води утекло в 

Дунай з того часу) 

-Які відчуття вони викликали?(Відчуття плинності життя його 

перетворюючої сили. 
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Слово вчителя. Бачимо, що авторові вдалося створити своєрідний  часовий 

простір, наснажений бурхливими подіями, які мали вирішальне значення в житті 

героїв. Остап і Соломія виявили себе справжніми поборниками зла, насильства та 

неволі. Однак подвиг героїв залишився жити у вічності. 

-А що ж таке вічність? Заглянемо до тлумачного словника. 

(Вічність – 1. Плин часу, що не має початку й кінця. 2.Про дуже довгий час, 

віки\\ Пам'ять про когось у віках. 

Слово вчителя. У творі є багато описів, зокрема поля, ночі, плавнів, 

пожежі. Остап і Соломія весь час неначе летять у безкінечному космосі природи. 

Образи природи створюють «романтичну атмосферу, яка не тільки передає 

почуття героїв, а й стає узагальненим образом трагічності, минущості й вічності 

життя й кохання». 

-Які символічні образи осягнули ви у творі? 

-Який символічний образ найдоречніше використав автор, щоб передати 

вічність? Кохання та Вітер!  

Перегляд презентації «Символічні образи у повісті «Дорогою ціною»,  

створеною групою «Літературознавців» 

  Сценка: 

Автор: 

-Чимало води утекло в Дунаї з того часу. На високій бессарабській полонині, 

де удень котиться брудна хвиля овечої отари, а по ночах сумно гуде вітер, стоїть 

одиноко високий пам‘ятник, поставлений на згадку розливу людської крові. Там 

колись бились турецькі яничари з московським військом. 

Тьмяно світяться вікна у маленькій хатинці, де сторож варить собі убогу 

вечерю. Весело, з тріском палає в печі сухий комиш і гуготить у комині. В печі 

щось булькає. Сивий дід гріє свою бороду біля вогню і слухає розмову вітру. 

Треба тільки уміти слухати. А дід навчився. Довгі роки самітнього життя 

серед розлогих просторів, у цьому царстві вітру, навчили його розуміти таємну 

розмову. Ось і тепер приносить йому той вірний товариш усякі звістки світу і 

кидає, мов цінний дарунок, у комин хатинки. 

Дід піднімає кудлаті брови і слухає. Його мутні очі дивляться в простір, а 

усмішка розсуває зморшки. 

Дід Остап: 

-Чую, чую… Знов мене кличеш, Соломіє? Почекай, швидко прийду, не 

забарюся вже… 
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Автор:  

-А вітер гуде, розвіває дідові бороду і приносить йому тихий, ледве чутний, 

мов із Дунаю, Поклик: 

-Оста-а-пе-е!.. 

Дід Остап: 

-Отак вона мене часто кличе, як тільки вітер загуде – так і кличе до себе… 

то в комин гукне, то на дворі покличе… а  часом серед ночі збудить… А не 

приходить, ні… Та й хвала Богу, бо засмутилась би небіжка, коли б прочитала моє 

життя, як вона списане на спині… Оце  ззаду пам‘ятка від пана, а спереду, між 

ребрами, маю дарунок від москаля… Кругом латаний… З тим і до Бога піду… 

Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав… Половина мене лежить на дні Дунаю, 

а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею… 

Висновок. За кілька хвилин пролунає дзвоник, отже, час робити підсумки. А 

допоможе нам у цьому метод шести капелюхів Едварда де Бона. Отже, час 

приміряти капелюхи. 

Білий капелюх: інформація 

Детальна та необхідна інформація. Тільки факти. 

-Які часові періоди згадуються в творі?  

-Хто головні герої повісті? 

-Про які події з життя героїв ми дізнаємося? 

Жовтий капелюх: логічний позитив 

-Символічне відображення оптимізму. 

-Що у цій історії було прекрасного? 

-Що допомагало героям іти до своєї мети? 

Чорний капелюх: критика 

-Що пішло не так? Критична оцінка дійсності. 

- Чи такого фіналу ви очікували? 

- У цьому хтось винен? Чому? 

Зелений капелюх: креативність 

Придумуємо нові ідеї, модифікуємо вже існуючі, шукаймо альтернативи, 

досліджуємо можливості. 

-Про які доленосні зміни в житті головних героїв ви хотіли б прожити? 
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-Як, на вашу думку, мала б закінчитись повість «Дорогою ціною»? 

-Чому автор назвав твір саме так? 

-Чому автор у назві використав іменник «ціна»? Про яку ціну тут іде мова? 

Червоний капелюх: почуття та інтуїція 

-Які почуття в мене виникли, коли я читала цю повість? 

-Що найбільше вразило? 

-Що засмутило, порадувало? 

-Інтуїтивно ви відчували такий фінал твору? Чому? 

-З якими почуття ви читали епізоди перебування у плавнях? 

-Чи хотілось би вам,щоб фінал був саме таким? 

Синій капелюх: управління процесом 

Керування розумовими процесами, підбиття підсумків. 

-Чому фінал твору саме такий? 

-Чи виправдано це? 

-Чи актуальна проблема волі сьогодні? 

-Які уроки життя ви отримали для себе з цієї повісті? 

-Чи сподобався вам твір? Чому? 

Експрес-мікрофон: 

-Якби ви мали змогу висловити автору враження від повісті, що б ви 

сказали? 

Слово вчителя. Тож пам‘ятаймо, що життя – це мить, коротка мить, яку 

треба прожити гідно, залишивши по собі світлу пам‘ять, приємні спогади, а ніжне 

почуття любові варто леліяти й оберігати, бо, як сказав Володимир Канівець 

«…від нещасливого кохання є багато ліків, та виліковує тільке щасливе кохання». 

Домашнє завдання. 

1.Написати власне висловлювання «Кохати – значить жити»(10-12б.) 

2.Виписати цитати  із пейзажем(7-9 б.) 

3.Дібрати прислів‘я та приказки про волю(4-6 б.) 
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Оцінювання. 

У кожного з вас на парті лежить «картка самооцінки учня». Оцініть свою 

роботу на уроці виставивши бали в цих картках. Загальний бал і буде вашою 

оцінкою. 

 

Карта самооцінки учня 

Критерії Оцінка (0-3) 

1.Підготовка до уроку(опрацювання змісту повісті « 

Дорогою ціною») 

 

2.Активна участь на уроці  

3.Увага до нового матеріалу, запам‘ятовування  

4. Виконання всіх поставлених завдань  

Загальна оцінка:  

 

Підсумкова вітальня: 

Учень: 

Життя- це можливість, 

Скористайся ним. 

Учениця: 

Життя- це краса, 

Милуйся нею 

Учень: 

Життя – це мрія, 

Здійсни її 

Учениця: 

Життя- це виклик, 

Прийми його 

Учень: 

Життя- це пісня,  
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Доспівай її до кінця 

Учениця: 

Життя- це кохання,  

Насолоджуйся ним сповна. 

Учень: 

Життя- це фортуна, 

Шукай цю мить. 

Життя таке чудове, 

Не згуби його, 

Це твоє життя, 

Борись за нього! 
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у вчителя української мови та 

літератури 

Крючко І.П. 
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Тема уроку: Олександр Довженко – видатний український кінорежисер і 

письменник.   Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч 

перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. 

Мета уроку:  

- ознайомити учнів із найголовнішими фактами з біографії митця, зі зразком 

малої прози О. Довженка- оповіданням «Ніч перед боєм», навчити їх 

визначати роль образів-персонажів у розкритті ідейного змісту твору та 

авторської позиції; 

- розвивати уміння сприймати й осмислювати художній твір, зв язне 

мовлення, виявляти основні проблеми, порушені в оповіданні; 

- виховувати почуття патріотизму, мужності, відданості своїй Батьківщині. 

Тип уроку: комбінований. 

Наочність: портрет О.П. Довженка, ілюстрації до його творів, презентація  

« О.П. Довженко. Етапи великого шляху» 

 

Хід уроку: 

 

І. Організація класу. 

Слово вчителя: 
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Кажуть, коли народжується людина, на небі спалахує нова зірка. Від земних діянь 

тієї людини залежить світло зорі: якщо людина не просто живе, а палає, на небі 

яскраво світить її зірка, а якщо вона своє життя марнує, то на небі бачимо тільки 

мутну пляму, яка згодом пропаде у космічному мороці всесвіту.  

ІІ.  Оголошення теми і мети уроку: 

На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про людину, іменем якої названо зірку, 

яку у Греції називають «Гомером кіно 20 століття», в Італії називають 

«українським Мікеланджело», а для нас він – Людина, Громадянин, Митець. Наше 

слово про Олександра Петровича Довженка. Він стояв біля витоків українського 

кіно, створив новий літературний жанр – кіноповість. 

Ми маємо ознайомитися з найголовнішими фактами з біографії митця, зі зразком 

малої прози О. Довженка — оповіданням «Ніч перед боєм»; навчитися  визначати 

роль образів-персонажів у розкритті ідейного змісту твору та авторської позиції; 

розвивати вміння сприймати й осмислювати художній твір, логічне мислення, 

зв'язне мовлення, виявляти основні проблеми, порушені в оповіданні; упевнена, 

що це оповідання сприятиме вихованню почуття патріотизму, мужності та 

відданості своїй Батьківщині. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Удома ви ознайомилися з біографією О. Довженка та прочитали оповідання «Ніч 

перед боєм». Як це вам вдалося, перевіримо за допомогою рольової гри. 

Уявіть собі, що ви- журналісти,  знаходитеся на прес- конференції творчої групи  

кіномитців, яка готується до зйомки кінофільму «О. Довженко. Етапи великого 

шляху», приуроченого 75 річниці визволення України від фашистської навали, яке 

ми будемо відзначати цьогоріч 28 жовтня. Група має певні напрацювання, це 

відеопрезентація, з якою вас ознайомить. «Кіносценаристи»   відповідатимуть на 

ваші запитання, поділяться творчими планами і розкажуть про дитинство митця, 

його освіту, роль у становленні українського кіно, про творчу діяльність 

письменника у роки Великої Вітчизняної війни . 

Прошу творчу групу зайняти місця в уявній фан - зоні. Прес – конференцію 

розпочинаємо. 

IV. Робота над змістом оповідання «Ніч перед боєм». 

Слово вчителя про Велику Вітчизняну війну. 

 Фронтальна бесіда: 

1.Чи має колір війна? Назвіть її кольори і розкрийте їх символіку. 

2. Які зорові образи виникають у вас при слові «війна»? 

3. Які слухові образи виникають при слові «війна»? 
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Війна не обійшла стороною жодну родину. Моя мама родом з Харківщини і їй та її 

родині довелося перебувати під окупацією. У нашій сім' ї є пожовтілі від часу 

старі фото моїх тоді ще юних дядьків Івана та Федора і тітки Наді, свідків тих 

жахливих років. 

На цьому фото мій дядько Іван та тітка Надія 

Дядько Іван ( у сім ї його називали Ваньком) був мобілізований до лав Радянської 

Армії перед війною. Додому він не повернувся –  у 1941 році під час відступу 

армії десь під Житомиром він був важко поранений, взятий в полон, в полоні й 

помер. Бабуся Векла отримала коротке і дуже страшне повідомлення: пропав без 

вісти.  

Тітці Наді було 17 років, коли її вивезли на примусові роботи до Німеччини. 

Чотири довгих роки вона перебувала на чужині у німецькому місті Кіль, не маючи  

змогу передати звісточку про себе  батькам. Вона не знала довгих 5 років про те, 

що улюблених братиків уже нема.  

 

 

 

Дядько Федір на той час мав 16 років. Партизани вбили фашистського офіцера. У 

село прибув каральний загін: нелюди влаштували облаву . й усе чоловіче 

населення зігнали за село. Там розстріляли  й спалили і чоловіків, і хлопців. і мій 

дядько Федір.  
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Моя буковинська бабуся Тодосія залишилася вдовою у 26 років з чотирма дітьми, 

бо дідусь Георгій загинув при визволенні польського міста Томашов – 

Мазовецький у січні 1945 року. 

Це трагічна історія однієї родини, а їх було мільйони! Ми не повинні забувати 

свою історію , маємо пам 'ятати про тих, хто загинув, не допускати повторення тих  

страхіть і жахів. Глибоку пошану і вдячність маємо відчувати до ветеранів та дітей 

війни. 

Оповідання О. Довженка – це важка розповідь про початок Великої Вітчизняної 

війни. Про гіркоту поразок і відступів армії та поряд з цим і про патріотизм, 

героїзм,віру  українського народу в перемогу. 

Групові завдання: 

I. Скласти паспорт оповідання. 

II.Визначити композицію твору та його особливості. 

III.Довести, що цей твір – оповідання. 

IV.Установити відповідність: 

1.  Експозиція                           А. Розповідь про подальшу долю дідів 

2.  Зав' язка                               Б. Прощання з дідами. 

3.  Кульмінація                         В. Зустріч з дідами Савкою та Платоном. 

4.  Розв' язка.                             Г. Розмова з командиром. 

5.  Післяслово                           Д. Розмова дідів, які впевнені в перемозі. 

Перевірка завдання. 

Робота над текстом оповідання: 

Фронтальна бесіда. 
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1. Якими видалися бійцям діди  Савка і Платон  спочатку? Знайдіть у тексті і 

зачитайте портрети дідів. 

2. Чому відступаючі потім сердилися на них? 

3. Підтверджуючи текстом, дайте відповідь на питання :чим найбільше 

дошкуляли діди бійцям?  

4. Чи вони мали право на це? 

5. Савка і Платон у свій час воювали і виробили свою філософію війни. 

Зачитайте ці рядки. 

6. Яке твердження дідів ви б обрали  девізом свого життя? 

7. Як ставився Колодуб до слів дідів спочатку і згодом?Чому помінялася його 

думка 

8. Ким насправді є діди Савка і Платон в оповіданні? Яку роль відводить їм 

автор в оповіданні? 

 

VI.Підсумки уроку. 

VII. Оцінювання 

VIII.Домашнє завдання: підготувати характеристики образів дідів та 

командира Колодуба, 

скласти і записати внутрішні монологи бійців у ніч перед боєм . 

підготувати розповідь «Народжені захищати Україну : герої сьогодення» 
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у вчителя української мови та 

літератури 

Бошелюк А.О. 
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Урок : Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван 

Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).  

Вісь неперервності  історичного часу     ( «До Основ`яненка»). 

Мета: спираючись на набуті учнями теоретичні знання, розкрити теми творів, 

розвивати вміння сприймати літературні твори в історичному контексті; 

виховувати любов і  повагу до історичного минулого. 

Обладнання: портрети Т .Г. Шевченка та ватажків повстання, ребуси,  ілюстрації, 

рушник.         

                                                                                      Кобзар дав нам історичну 

програму на всі віки. 

                                                                                                                                             

Богдан Лепкий. 
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Хід уроку: 

 І. Організаційна частина. 

2.Повідомлення теми, мети, завдань 

Вчитель : Сьогодні ми продовжимо вивчення творчості  Т. Г. Шевченка, а 

точніше – зупинимось на творах поета, у яких він цікавиться і захоплюється  

історією свого  народу;  возвеличує волелюбний і незалежний характер 

славних його представників.  Протягом уроку ми розглядатимемо 

літературні твори в історичному контексті,  визначатимемо їхні характерні 

особливості, постараємось відчути атмосферу, у якій творив Кобзар.   

 

3. Актуалізація опорної і навчальної  інформації. 

А що ж таке історія України у вашому розумінні? Підберіть асоціації до цього 

поняття,                    ( на партах у вас є наліпки,  на яких ви можете це написати )  

та приклейте до основного слова на дошці. На підготовку відводиться  2 

хвилини. 

                                                                                      

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-  Київська Русь, козаки, гетьмани, Руїна , Гетьманщина, 

кріпацтво, Богдан Хмельницький, повстанці, Запорізька Січ, ватажки. 

Дякую всім! Ви правильно підібрали асоціації  - ці  слова стануть ключовими при 

вивченні  творів,   у яких зображено  славні сторінки нашого минулого, боротьбу 

українського народу проти ворогів.  А щоб дізнатися, які саме, спробуйте 

розгадати ребуси. 

, ЛІВАН  

                                                                                   

                                                                        Гайда          
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                                                                             До            

 

 

                                                                            Тарас ,нова  

 

Саме так, ви правильно відгадали ребуси -  це поема «Іван Підкова», вірш - 

послання «До Основ`яненка» ,  поема « Тарасова ніч» (до речі, перший з творів 

поета на героїко - історичну тематику)  та найбільший за обсягом твір у творчому 

доробку Шевченка - поема « Гайдамаки». 

4. Початкова мотивація навчальної діяльності. 

Вчитель : 

— Як  іще можна назвати історію кріпацького хлопчика, круглого сироти, якому 

вдалося піднятися не те що з дна — з «піддону» тодішнього суспільства, стати 

визнаним художником, великим поетом, закохувати в себе аристократок, 

відчувати особисту неприязнь самого російського царя, а на додачу ще й стати 

національним пророком! Це, насправді, сюжет для «мильної опери» . Зрештою, 

кожна людина мусить платити за свій успіх із власної кишені. Власне, сама 

біографія Шевченка дає мало підстав для заздрості. Із 47 років життя — 24 у 

рабстві і 10 — на солдатській службі на Мангишлаку. І лише сім років відносно 

нормального життя — правда, без власного житла, без родини. Стіл та стільці «з 

простого дерева», диван, оббитий клейонкою, мольберт і два ящички «с 

принадлежностями для рисования» — ось майно, що залишилося по смерті 

Шевченка. Такою була ціна його успіху. Він сам зробив свій вибір, і був згоден її 

заплатити. Тарас Шевченко терпляче і настирливо вибудовував творчий проект 

під назвою «Тарас Шевченко» —. Інакше, без свідомого зусилля, покладаючись на 

щасливий випадок на зразок міфу про земляка Сошенка, що зустрів юного Тараса 

десь там у Літньому саду, — Шевченко, швидше за все, так і залишився б 

кріпосним маляром, не позбавленим обдарування, але... 
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Треба було працювати, вчитися, треба було бути адекватним тодішнім 

аристократом від мистецтва, треба було стати особистістю. Треба було  зацікавити 

— Жуковського, Брюллова, Вільєгорського, щоб змусити їх інтригувати при 

царському дворі, писати портрет, влаштовувати лотереї — щоб отримати нарешті 

волю.  Ореол героя й мученика випадає не кожному — і не випадково. А 

Шевченко — він же був генієм і знав про себе і про інших набагато більше за них 

самих... Зрештою, як писав Томас Манн, «талант — це перш за все здатність 

знайти власну долю».  Тому зануримось  у поезію  цієї талановитої  людини, 

постараємось усвідомити ту історичну програму, яку залишив нам у спадок.  

 

5. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Розглянемо ще раз ребуси. Зверніть увагу : підкова, маки, дівчина в 

національному вбранні, маленька хатина  тихої , місячної ночі  - це символи 

України, старожитньої України. Запам`ятайте  ці деталі і подумайте, яким чином  

вони стосуються  назв твору або можуть бути пов‘язані з ними. 

 

Для конструктивного засвоєння  навчального матеріалу учні отримали 

випереджувальні завдання. Для цього вони об`єдналися у групи ,щоб презентувати 

окремий твір за поданим планом:  

а) коротко про твір ( загальне  ознайомлення) ; 

б) виразне читання уривків ; 

в) за допомогою інноваційних методів доступно і лаконічно 

охарактеризувати  поему. 

 

                                     І група - поезія « Іван Підкова»  

Увагу багатьох людей привертало славне минуле України. Не один митець 

присвятив свої твори тому ж феноменові Запорозької Січі. Але, на мій погляд, 

ніхто так поетично не оспівав "славу козацьку", як Тарас Шевченко. У минулому 

рідного краю увагу Великого Кобзаря привертав перш за все героїзм народу, його 

безмежна відвага, сміливість. 

Тяжкою була доля українського народу за часів турецько-татарської навали. 

Скільки беззахисних людей було вбито, полонено в рабство! Єдиним захисником 

українців від хижацьких нападів ворога було січове козацтво. З метою 

попередження набігів орд та визволення полонених влаштовували запорожці 

морські походи на Крим і Туреччину. Один з таких походів покладено в основу 

поеми "Іван Підкова" Тараса Шевченка. 

Іван Підкова був одним із керівників визвольної боротьби українського 

народу проти турецько-татарських загарбників. І хоча ніяких відомостей про його 

участь в морських походах немає, Тарас Шевченко припустив, що він міг бути не 

тільки учасником, а й ініціатором такого походу. 
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У творі не змальовано власне битву запорожців з ворогом, немає картин 

покарання загарбників чи визволення полонених. Але сам факт походу на Царград 

у відносно спокійний час говорить про мужність народних месників. Не лякають 

козаків ні "чорні хмари", ні синє море, що "звірюкою то стогне, то виє", ні "хвилі, 

як ті гори: ні землі, ні неба", не мліють їхні серця, бо "тільки того й треба.  

 

Два учні виразно читають напам`ять поезію. 

 

Два учні презентують ментальну карту  «Іван Підкова». 

 

                           1839- Санкт- Петербург 

                           Козаки- турки 

                           Спогади діда про героїчне минуле 

                           Було колись… було колись… 

                         Запорозький козак- молдовський господар 

                         Морський похід 

                         Могила, слава, воля 

                          Царгород    

                          Чорне море стогне 

                          Підкова на щастя 

                          Львів, Канів 

                          Перлина українського романтизму 

                          Невмирущість колишньої слави 

 

ІІ група  - « Тарасова ніч» 

                                         1 учень 

Підносячи тему визвольної боротьби українського народу проти зовнішніх 

ворогів Т.Г. Шевченко пише поему  « Тарасова ніч», у якій відтворена   боротьба  

проти  польського панування в Україні. В основу поеми  покладена історична 

подія – перемога козаків над військом польським 1630 року під Переяславом. 

Поет радіє перемозі запорожців, він уславлює гетьмана Тараса Трясила, його 

перемогу над  ляхами.   

Сценка: кобзар розповідає дівчатам та хлопцям  про славне минуле України. 

Учні презентують кросенс  для ознайомлення  з твором 

 

1.Тарас ( з гр. – бентежу, турбую, бунтівник). 

2. Трясило взявся віру рятувати. 

3. Ніч- символ  суцільного мороку. 
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4. Місяць, зірки- джерело світла.                             «ТАРАСОВА НІЧ» 

5. Спогади про славетне минуле. 

6. Северин Наливайко, Павлюга (Павло Бут). 

7. Конецпольський. 

8. Переяслав 1630. 

 

ІІІ група -  « До Основ`яненка» 

    1 учень. Найбільшим болем Т. Шевченка була поневолена, пригноблена 

Україна, в минулому – батьківщина славного запорозького козацтва. Поет думає 

над тим, як наштовхнути народ на думку про активніший опір, про 

неприпустимість покірного існування у панському ярмі. Тому звертається до 

свого старшого товариша по перу Г. Квітки-Основ‘яненка із закликом писати про 

минулу славу козацьку, будити серця людей, адже ―все гине, – Слава не поляже; 

Не поляже, а розкаже. Що діялось в світі. Чия правда, чия кривда І чиї ми діти. 

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине…‖ Вірш починається романтичною 

картиною природи із згадками про колишню Україну, яка протиставляється 

сучасній, коли країна  

Обідрана, сиротою 

Понад Дніпром плаче; 

Тяжко-важко сиротині, 

А ніхто не бачить… 

 

Т. Шевченко називає Основ‘яненка отаманом, батьком, орлом сизокрилим, 

сподіваючись, що до його авторитетного слова люди прислухаються. 

2 учні виразно читають фрагменти твору. 

Учні презентують поезію у вигляді  пантбука (питання - прихована  

відповідь) 

 

Нарис Г. Квітки – Основ`яненка про Антона Головатого вплинув 

на….створення  вірша – послання. 

  

1839……..рік написання 

 Громадянська……. лірика 

 Ця поезія увійшла до……… першого «Кобзаря» 1840 р. 

 

Відтворення спогадів поета про …… старожитню Україну, запорозьке козацтво, 

колишню славу рідного краю. 

Україна -  обідрана ………сиротина, яка плаче над своєю долею. 

Українська минувшина після…….зруйнування Запорізької Січі. 

Шевченко звертається до……… однодумця, творчої людини. 
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Поет звертається із закликом……… оспівувати Січ і тим самим відроджувати 

давню славу України. 

Автор переконаний, що козацька доблесть не може…….. бути знищена. 

 

ІV група -  поема « Гайдамаки» 

 

1 учень : Проти польської шляхти , їх знущання над народом України спрямована 

одна з кращих  поем Т. Шевченка на історичну тему « Гайдамаки , в основі якої 

події 1768 р., відомі під назвою Коліївщина. Поет відтворює силу народу, його 

роль в історії. Гайдамаки для Шевченка – це нескорені, волелюбні патріоти. 

 

Пропонуємо вашій увазі словничок незнайомих слів, тлумачення яких вам 

допоможе краще зрозуміти текст твору:  

Гайдамак – розбійник, 

Колій - повстанець, 

Конфедерати - учасники  тимчасових  збройних  об єднань польської шляхти, 

невдоволених політикою, за якою православні зрівнювались у правах з 

католиками. В Україні конфедерати знущалися з народу. 

Коліївщина (1768)  була відповіддю українського народу на нелюдську 

експлуатацію і знущання польської шляхти. 

 

2.  Учні декламують фрагменти поеми 

3. Далі учні представляють твір у вигляді стрічки таймлайн.  Двоє школярів  

розмотують  стрічку – мотузку, на яку згодом послідовно прикріплюватимуть  

аркуші  - події  у хронологічному порядку. (Використовуючи  онлайн – сервіс   

Time. Graphics , можна створити  електронну версію  з додавaнням фото, аудіо та 

відеоматеріалів.) 

Для кращого розуміння твору пропонується  ментальна карта та мнемонічна версія 

уривку поеми. 

                                                       

6.    Рефлексія 

Опитування учнів у вигляді  гри «Вірю  – не вірю». 

 

1.Поема « Гайдамаки» - це найбільша за розміром поема Шевченка. ( Так) 

2. Северин Наливайко, Павлюга (Павло Бут) -  персонажі поеми «Гайдамаки» 

(Ні) 

3. Боротьба українського народу проти польської шляхти - це тема твору « Іван 

Підкова» (Ні) 
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4.Т. Шевченко звертається до Г. Квітки – Основ`яненка  в однойменному творі  

із закликом оспівувати Січ і тим  відроджувати давню славу України. ( Так) 

5. Перемога козаків над військом польським 1630р. під Переяславом – ця 

історична подія покладена в основу поеми « Тарасова ніч». (Так) 

6. Морський похід козаків зображено в творі  « До Основ`яненка» (Ні) 

7. У поемі «Гайдамаки» оспівано велике народно – визвольне повстання, 

відоме під назвою Коліївщина. (Так) 

8. Вбивство й поховання Гонтою власних дітей – кульмінація твору 

«Гайдамаки». (Так) 

9. Конфедерати – це повсталий народ. ( Ні) 

10. Іван Підкова похований на Чернечій горі у Каневі. ( Так) 

11. У всіх опрацьованих сьогодні творах  згадуються реальні історичні постаті. 

( Так) 

12. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» - це рядки з поезії                                        

«До Основ`яненка».(Так) 

Правильні відповіді на аркушах(0,5 б.- правильна відповідь) 

 

 

7.А зараз увага: чорна скринька! 

 

Здавна в українців скриня була символом благополуччя, збереження 

сімейних та родинних традицій, атрибутом пам`яті про предків. 

Скриня вчить: лише зберігаючи та шануючи минуле попередніх поколінь можна 

сподіватися  сучасному поколінню на розквіт, добробут, примноження тлінного й 

нетлінного багатства. Тільки   зберігаючи матеріальне, можна сподіватися на 

прирощення духовного. Вона вчить жити теперішнім з пам‘яттю про минуле.  Як 

правило,  в скринях дівчата зберігали придане. А що ж у нашій скрині? Спробуйте 

відгадати, який твір із опрацьованих сьогодні знаходиться всередині  нашої чорної 

літературної скриньки -   і вас чекає сюрприз! Для цього треба правильно 

відповісти на ряд запитань: 

- Головним героєм цього твору є повсталий народ;  

- У творі згадуються події на Правобережній Україні 1768 року; 

- У першодруку ( окреме видання 1841р.) поема мала присвяту конференц 

– секретареві Академії мистецтв В. І. Григоровичу на пам'ять про 22 

квітня; 

- Працювати над твором автор почав під час навчання в Академії мистецтв 

1839р.; 

- У творі використано розповіді дідуся про найбільше народне повстання 

18 ст.; 

- Особливістю твору є два прологи; 

- Цим твором Шевченко започатковує нову національну концепцію історії; 
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- Це перший український історичний роман у віршах. 

Про який твір іде мова? Так, звичайно, це поема «Гайдамаки», а сюрприз, 

який вас очікує,- солодкий,   гайда на «Маки»!  (Вчитель роздає шоколадні 

цукерки). Сьогодні всі ви молодці, хай у вас залишиться солодке приємне 

враження після  вашої роботи до і після уроку. 
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у вчителя початкових класів 

Алєксєєвої В.П. 
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Інтегрований урок з математики і основ здоров’я  

2 – А клас 

 

Тема: Харчування. Розв‘язування прикладів і задач. Повторення вивченого 

матеріалу. 

 Мета: Формувати навички розв‘язування прикладів і задач, які включають 

дії різного ступеня; перевірити знання учнів із теми «Множення»;   

формувати поняття про раціональне харчування;  вчити розрізняти корисну та 

шкідливу їжу,розвивати логічне мислення, самостійність; виховувати почуття 

відповідальності за збереження здоров‘я, естетичні смаки. 

Тип уроку: Інтегрований урок. 

Інтеграція предмету: Математика. Основи здоров‘я. Трудове навчання. 

Обладнання: таблиця усних обчислень, схеми задач, малюнки, 

індивідуальні картки, презентація до уроку, тістечка, математичні салати. 
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                                            Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Витягніть праву руку вперед. 

Зігніть мізинчик, кого зранку розбудила мама. 

Зігніть другий пальчик, якщо ви усміхнулись свої рідним. 

Зігніть третій пальчик,хто зранку поснідав. 

Зігніть вказівний пальчик, якщо ви привіталися по дорозі до школи , хоч з 

одною людиною. 

Що у нас вийшло? 

- Клас ! 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Сьогодні на уроці ми повинні бути 

К мітливими 

Л логічно мислити 

А ктивними 

С таранними. 

Я запрошую вас у затишне математичне кафе. Візит до нього дасть нам 

відповідь на запитання: 
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-  Як стати здоровими і активними ? 

Програма перебування у математичному кафе 

- Правила харчування 

- Салат з числами 

- М‘ясна задача 

- Десерт «Запечені грушки з прикладами» 

- Розваги 

- Арт - кафе 

- Гостинці у торбинці 

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань. 

1. Каліграфічна хвилинка. 

Відкрийте зошити і запишіть дату. 

Зошит свій я відкриваю 

І під нахилом кладу. 

Ручку правильно тримаю, 

Сяду рівно, не зігнусь, 

За роботу я берусь. 

– Якого правила ви дотримувались, коли писали цифри? 

Пишіть каліграфічно. 

 

ІV. Повторення і закріплення вивченого матеріалу. 

1.Правила харчування ( учні одягнені в одежу кухарів) 

Кухар 1 

За стіл сідайте акуратно із чисто вимитими руками. 

Кухар 2 

Їжа має бути різноманітною і складатися з різних продуктів. 

Кухар 1 

Їсти слід 4 – 5 разів  в один і той самий час. 

Якщо дотримуватися цього правила то увас буде хороший апетит. 

І обов‘язково снідайте. 

Кухар 2 
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Корисно їсти молочні продукти, мясо, рибу, багато овочів і фруктів. Не 

захоплюйтеся надмірно солодощами, виробами з борошна, жирною та солоною 

їжею. 

 

2. Ви знаєте, що риби не вміють говорити, тому завдання мовчазне–

 математичний диктант. 

3.  Усний рахунок. Салат з овочами і числами 

« Ланцюжок».           2 8 14 9 9 2 9 

 

Вправа «Знайди помилку» 

2 ∙ 8 + 4 = 20               2 ∙ 5 + 20 = 30 

2 ∙ 7 – 8 = 5                 2 ∙ 6 – 7 = 6 

2 ∙ 3 + 7 = 13               2 ∙ 4 + 9 = 17 

Задачі-вірші. 

До зайчати на обід                               Йшли 4 їжаки 

Завітав дружок-сусід.                          І несли по 4 грибки. 

На пеньок зайчата сіли                       А ви їм допоможіть –  

по 2 морквинки з‘їли.                          ті грибочки  полічіть 

Хто нам скаже одним словом, 

Скільки з‘їдено морквинок. 
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Фізхвилинка 

4. Робота з підручником. М’ясна задача. 

 № 637. 

Уважно вивчайте умову задачі. 

Після аналізу задачі учні самостійно записують розв‘язування і відповідь у 

зошитах. 
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Задача за малюнком. 

Перш ніж розв‘язати цю задачу, потрібно уважно прочитати і запам‘ятати, 

що потрібно їсти дитині щодня. 

Задача. Усно 

Порція тушкованого м‘яса складається із 30 г. свинини і 60 г. яловичини. Чи 

задовольнить ця порція потребі дитини в м‘ясі? 

Рахуйте уважно, без помилок. 

6. На десерт я підготувала запечені грушки з прикладами. 

Самостійна робота. 

І рівень 

1.Обчислити 

3 ∙ 8 – 9       5 ∙ 4 + 8 

2 ∙ 6 – 8       2 ∙ 5 + 9 

4 ∙ 3 + 5       3 ∙ 7 – 6 

2. Поставити знаки: <, >, =. 

5 ∙ 3 … 16 

2 ∙ 4 … 7 

ІІ рівень. 

1. Обчислити. 

2 ∙ 9 + 22       5 ∙ 7 – 13 

4 ∙ 6 + 36       3 ∙ 4 + 29 

2 ∙ 2 + 47       2 ∙ 8 – 15 

2. Знайти значення виразу 2 ∙ а, якщо а = 8; а = 6 

Не заважайте працювати іншим. 
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ІV Підсумок уроку. 

Закінчується урок. Що корисного для себе взяли? 

Арт – кафе – це заклад незвичайний. Особлива увага приділяється інтер‘єру 

приміщення та розважальній програмі. 

Прикрашення тістечок. 

Гостинці в торбинці 

 І на згадку про наш урок я хочу вам подарувати солодкі гостинці і листівки 

з   побажаннями. 

Працюйте завжди залюбки, 

Діліться радощами з другом. 

Ходіть до школи, малюки, 

І хай вона вам домом буде. 
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у вчителя математики та 

інформатики Білоус І.В. 
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Тема уроку: Узагальнення теми 

«ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ» 
Мета уроку: 

 Повторити і систематизувати матеріал із теми «Застосування властивостей 

подібності трикутників» шляхом розв‘язування прикладних задач, показати 

важливість отриманих для подальшого навчання, а також для практичного 

застосування їх у повсякденному житті. 

 формувати вміння і навички застосовувати ознаки подібності трикутників 

до розв‘язування задач, вміння пояснювати поняття властивостей, методів, 

подій елементів керування в режимі виконання програми; 

 удосконалювати навички розв‘язування практичних задач;  

 розвивати вміння узагальнювати, виховувати культуру усного 

математичного мовлення та пізнавального інтересу учнів;  

 розвивати пізнавальну творчу діяльність та креативність учнів, вміння 

аналізувати й долати складні моменти;  

 сприяти виникненню в учнів інтересу до вивчення геометрії, усвідомлення її 

краси та значущості; 

 Виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної 

техніки. 

 виховувати дисциплінованість, повагу один до одного, свідомі мотиви 

навчання, позитивне відношення до знань. 

Обладнання: мультимедійне обладнання, картки для оцінювання, презентація до 

уроку, презентації  учнів.  

Тип уроку:  комбінований 
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                                                           Хід уроку 

 

I. Організаційний момент 
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Вчитель звертає увагу учнів на вислів 

Якщо ви хочете навчитися плавати, то сміливо ступайте у воду, а якщо 

ви хочете навчитися розв’язувати задачі, то розв’язуйте їх! 

Дьордь Пойа 

Вступне слово вчителя  

Видатний філософ і психолог Евальд Ільєнков сказав, що розв'язання задач – 

зовсім не привілей математики. Усе людське пізнання – це не що інше, як 

постійна постановка і розв‘язування все нових питань, проблем. А «навчання 

мистецтву розв'язувати задач – це виховання волі». Ці слова належать Д. 

Пойа – угорському, швейцарському і американському математику. 

1.Повідомлення теми уроку. 

2. Постановка разом з учнями цілей і завдань уроку. 

I. Актуалізація опорних знань  
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II. Застосування подібності трикутників до розв’язування прикладних 

задач. Захист мікропроектів. 

 

1. «В минуле на машині часу»  Фалес Мілетський 

          Використання подібних фігур зустрічається в Вавілоні та Єгипті 

раніше, ніж було визначено подібність. Ідея подібності розвивалась в різних 

країнах паралельно і виникла з потреби розв‘язувати задачі на визначення 

розмірів недоступних предметів і відстаней до них. Відомо, що в кінці VII- 

поч. VI ст. до н. е. в м. Мілет, що в Греції, жив відомий астроном і 

математик Фалес Мілетський. Він вперше довів теореми про рівність кутів 

при основі рівнобедреного трикутника, рівність вертикальних кутів, про 

пропорційні відрізки . Фалес першим почав гру «Доведи», яка тягнеться і 

досі, і в яку грають всі математики. Він знайшов спосіб визначення відстані 

від берега до корабля , визначив висоту Єгипетської піраміди за довжиною її 

тіні , використавши подібність трикутників. Фалес міркував так. Сонце від 

Землі дуже далеко, тому промені від нього можна вважати паралельними. 
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Поряд з пірамідою він встановив вертикально жердину. Фалес стверджував , 

що довжина тіні піраміди відноситься до довжини тіні стовпа, як висота 

піраміди до висоти стовпа. 
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2. Вимірювання висота дерева за допомогою тіні 
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3. Вимірювання висота дерева за допомогою дзеркала 
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Задача 3. Спосіб Жуля Верна  

 

Звукове супроводження слайда - шум моря. 

З уроків зарубіжної літератури ви знайомі з відомим французьким 

письменником Жулем Верном. Він написав чудові романи. Один з них - 

«Таємничий острів». 
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Задача4 .За способом лісорубів визначення висоти дерев, доступ до 

яких недоступний.  

 

Звукове супроводження слайда  - співи птахів. 

Іноді неможливо виміряти великий об‘єкт, або він недоступний. Існує 

спосіб, який використовують лісоруби для визначення висоти дерев. 

Вони використовують прилад для побудови кута зору - висотомір. 

Людина два рази, відповідно до малюнка, напрямляє кут зору для 

сполучення кінця приладу із верхівкою дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Від. З подібності  BFA і  MFN => AF=H;  ВСА ~  DCE => АС = 

2Н 

= FC = 2Н - Н = Н => ВС = FC + h, де h - ріст людини). 
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5.«Подібність трикутників у нашому житті» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Підведення підсумків  
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Підрахунок балів на картках самооцінювання. 

 

 

IV. Домашнє завдання  

Задача . Які завбільшки повинні бути букви на класній дошці, щоб учні, сидячи за партами, 

бачили їх так само виразно, як букви в своїх книжках (на відстані 25см від ока)? Відстань 

від парт до дошки взяти 5м, ширина букви в книжці дорівнює 1мм. 
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у вчителя англійської мови 

Заяц В.П. 
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MUSIC IN OUR LIFE 

(Lesson Plan for the 8-th form students) 
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Topic: Music in our Life 

SWAT: - discuss musical tastes and trends; 

- describe  favourite music; 

- speak about favourite singers; 

- practise reading for gist and specific detail 

Equipments: SB ―English – 8‖ O.Karpiuk, croos and noughts greed, scheem ―Genres of  

                     Music‖, posters, quotation, the list of adjectives, checklist of paper. 

 

PROCEDURE: 

Warmer (5 minutes) 

Students look at the quotation ―Life without 

music is a mistake‖ and say how they 

understand it.  

Teacher asks them some questions about the 

quotation:   

- What do you think about this 

quotation? 

- Do you agree or disagree with it? 

- What is your attitude to music? 

 

Speaking (5 minutes) 

Students speak about their favourite styles of music and describe them using  the list of 

adjectives (beautiful, touching, serious, cheerful, relaxing, sad, simple, traditional, 

pleasant, romantic, energetic). 

F.e.: S. I enjoy listening to … music, because it is … 

 

Cheking on homework (5 minutes) 

―A small conference with the stars‖  

Teacher split the class into two teams ―Stars‖ and ―Journalists‖. The task for 

――Journalists‖ is to put as many questions as possible. The task for ―Stars‖ is to answer 

the questions. 
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Pre – Reading Task (1 minute) 

Teacher asks Ss about the last consert they‘ve 

ever visited. 

 

Role - Reading (5 minutes) 

Ss read the dialog, role – play and discuss it 

(ex.1 p.p. 155-156). 

 

After- Reading Tasks (5 minutes) 

Task 1. Read and choose the preper item (ex.1b p. 157) 

Task 2. Answer the questions (ex.2 p. 157) 

 

Relaxing. “Cross and Noughts Game” (10 minutes)   

The Noughts and Crosses board is a square grid containing nine squares arranged in 

threes.There is a number in each square. The number means the number of the question. 

Students should choose one number and answer the question. If the first team doesn‘t 

know the answer,  the second team has a chance to answer it. Each team takes it in turn to 

place their X or O into one of the squares in the grid. To win the game get three of your 

symbols in a line horizontally, vertically or 

diagonally. For the first game, X begins. 

 

Questions for game: 

10. A person who composes music is … (a 

composer) 

11. To use a music instrument to make music 

means … (to play) 

12. A person who plays music is … (a musician) 

13. A place where people perform is … (theatre) 

14. A person who sings is … (singer) 

15. A very popular song is … (hit) 

16. A group of musiciants is … (a band) 
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17. The most popular songcontents in Europe is (Eurovision) 

18. A list of the most popular songs at the moment … (a chart) 

 

Speaking. “Find someone who…” game. (5 minutes)   

Students use a checklist as they walk around 

the room trying to find a person who has a 

certain characteristic. When students find 

―someone who plays a musical instruments‖ 

or ―someone whoplays in a band,‖ they 

write that person‘s name on their checklist 

of paper and move on to the next person 

with the hope that that person meets one of 

the other characteristics on the master list. The goal is to meet and talk to as many people 

as possible within the time limit in order to put one name by each of the characteristics. 

 

 

Feedback (2 minutes) 

 

Homework (1 minute) 

Ex.9 p. 161 (project work) 

 

Marking (1 minute) 
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у вчителя фізичної культури 

Сидоряк О.І. 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНИЙ  АЛЬМАНАХ №11 Матеріали методичної декади  «Галерея 
методичних здобутків освітян Глибоцької  гімназії»  2018-2019 н.р. 
 

128 

 

7 клас 

Урок фізичної культури . Модуль волейбол. 

 

Підготувала:   Сидоряк Олена 

Іванівна,  

вчитель фізичної 

культури 

                                                    Глибоцької   гімназії                                              

Тип: навчально-тренувальний 

 

Мета:  сприяння вихованню в учнів потреби у систематичних 

заняттях фізичною культурою і спортом; 

 розвиток морально-вольових якостей засобом гри у 

волейбол. 

 

Завдання: 1. Повторити прийом та передачу м‘яча двома руками 

зверху та знизу. 

2. Удосконалювати техніку передачі до зони 3. 

3. Сприяти розвитку швидкості, спритності, координації 

та точності рухів учнів. 

 

Інвентар: М‘ячі  волейбольні ,  секундомір, свисток, форма 

(1 комплект),магнітофон для музичного супроводу 

уроку. 

Місце 

проведення: 

 

спортивний зал. 
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№ 

з/п 
Зміст уроку 

Дозу- 

вання 

Організаційно-

методичні вказівки 

1 2 3 4 

Підготовча частина (10 хв.) 

1. Шикування. Привітання. 

Повідомлення завдань уроку. 

1 хв В одну шеренгу. 

Перевірити наявність 

форми та самопочуття 

учнів. 

2. Вимірювання ЧСС за 10 с 

Нагадати про дотримання ТБ 

 

30 с Перевірити 

функціональний стан 

організму учнів 

(пульс)звернути увагу на 

учнів з високим пульсом 

 

3. Стройові та організуючі вправи. 

Перешикування у русі в колону по 

чотири 

 

30 с Звернути увагу на чітке й 

одночасне виконання 

вправ.  

Дистанція 2 кроки,чіткі 

виконання поворотів 

4. Комплекс ЗРВ на місці 

Вправа №1  

В. п.   ноги нарізно, руки на поясі, 

нахили голови  

1-нахил голови ліворуч 

2- в.п. 

3-нахил голови праворуч 

1 хв 

 

6-8 

разів 
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Вправа№2 

В.п. руки до плечей, зігнуті в ліктях 

1-4 кругові оберти вперед 

5-8 кругові оберти назад 

Вправа№3 

В. п.  ноги нарізно, кругові оберти 

прямими руками  

1-4 кругові оберти вперед 

5-8 кругові оберти назад 

 

 

Вправа №4 

Руки в «замок» перед грудьми 

1-2 поворот тулуба ліворуч 

3-4 поворот тулуба праворуч 

Вправа №5 

1-2права в горі, В. п. права рука в 

горі ліва знизу,зміна положення рук 

                    3-4ліва в горі 

Вправа №6 

В. п.  ноги нарізно, руки на 

поясі,кругові оберти тулубом 

Вправа №7 

В. п.   ноги нарізно, руки на поясі 

1-встать на носки, 

2-руки підняти до гори, 

3-нахилитись , 

 

6-8 

разів 

 

 

6-8 

разів 

 

 

 

 

 

6-8 

разів 

 

 

6-8 

разів 

 

 

6-8 

разів 

 

 

6-8 

разів 
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4-присід руки вперед, 

5-в.п.  

Перешикування в колону по одному в 

русі. 

 

 

 

 

5. Вправи для формування правильної 

постави та профілактики 

плоскостопості. 

Ходьба та її різновиди: 

- на носках; 

- на п‘ятах; 

- на внутрішній стороні стопи; 

- на зовнішній. 

 

1 хв. 

 

Дистанція – 2 кроки. 

Стежити за правильною 

поставою 

6. Біг : 

 легкий біг; 

 з високим підняттям стегна; 

 з закидом гомілки назад; 

 приставними кроками лівим  та правим 

боком; 

 спиною вперед 

Ходьба з одночасним виконанням 

відновлюючи дихальних вправ,перехід 

до місця занять.  

3 хв. Стежити за дистанцією 

Темп повільний 

7. Вправи на відновлення дихання 

Вимірювання ЧСС за 10с 

 

30 с Темп виконання – 

повільний 

Основна частина (32 хв.) 

1. Повторити прийом та передачу м’яча 

двома руками зверху та знизу. 

  

 1. Передача м‘яча зверху двома 5 хв. Дистанція між 
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руками  в парах або в трійках партнерами 3 м 

Передача чітко партнеру 

Працюють ноги та руки 

 2. Передача м‘яча зверху над собою 

потім партнеру 

3 хв. Робота в парах. Відстань 

до 5 м.  

 3. Прийом передачі м‘яча знизу 

двома руками з передачі зверху 

від партнера 

  5 хв. Руки прямі на місці, ноги 

розгинаються в колінах 

підчас передачі 

Чітко доводити м‘яч до 

партнера 

 4. Передача м‘яча знизу дома 

руками    

3 хв. 

 

 

 

Робота в парах 

 

 

 

 5. Передача  та прийом м‘яча двома 

руками зверху та знизу через 

сітку 

5хв. Вправа розрахована на 

точність передачі 

 

4. Розвиток фізичних якостей та 

рухових здібностей під час гри. 

 Вимірювання ЧСС за 30 с. 

 

 

 Двостороння навчальна гра з 

волейболу за спрощеними правилами 

 

 

30с 

 

 

10хв 

Перевірити реакцію 

організму на 

навантаження 

Гра у волейбол за 

спрощеними правилами 

Передача м‘яча після 

прийому  доводиться до 

зони №3 

Під час гри 

використовується прийом  

та  передача м‘яча двома 

руками зверху або знизу 
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Заключна частина (3 хв.) 

1. Ходьба з виконанням вправ на 

відновлення дихання. 

 В колону по одному, темп 

повільний 

2. Підбиття підсумків уроку. 1 хв Відзначити кращих учнів 

3.  Вимірювання ЧСС. 30 с Визначити ступінь 

відновлення 

5.  Домашнє завдання.  Підйом тулуба в сидячі за 

30 с. 

Підготувати доповідь про 

виникнення волейболу в 

Україні 

6. Організований вихід із залу.  В колону по одному 
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у вчителя фізичної культури 

Лупуляка М.М. 
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у вчителя –логопеда 

Стругарь Л.П. 
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Логопедичний висновок: 

„Фонетико-фонематичне недорозвинення 

мовлення” , 1 кл. 

 

Тема. Автоматизація звука [ ж ] у прямих складах і в словах  з  

           прямим   складом. 

 

Мета: закріплювати навички правильної вимови звука  [ ж ] у прямих  

           складах  і в словах  з прямим   складом; 

           розвивати рухливість мовленнєвого апарату, фонематичний слух,  

           слухову увагу, пам‘ять, мислення, уміння виділяти звук [ ж ] у словах; 
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           виховувати уважність, уміння працювати у парі. 

 

Обладнання: відеопрезентація, демонстраційні таблиці, роздаткові матеріали  

                       та картки для індивідуальної роботи та роботи у парі,  

                       набори „6 цеглинок‖. 

 

 

                                                       Хід заняття 

 

І. Організаційний момент. 

   1. Привітання.  

     Діти утворюють коло. Промовляють віршовані рядки, виконують         

     відповідні рухи. 

     Руку другу простягни, 

     Посмішку усім пошли. 

     Посміхнись тому, хто зліва, 

     Посміхнись тому, хто справа. 

- Добрий день! Добрий день! 

     Ми заняття розпочнем. 

2. Вправа „Зарядись позитивом”. 

    Діти прикладають свою долоньку, щоб „зарядитися позитивом‖ для  

    роботи під час заняття. 
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ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

     Хлопчик Женя і дівчинка Жанна вирушили до Язичка на гостину. На 

     галявині зупинилися, щоб поспостерігати за жуками.  

     Вправа „Назви першу літеру”. 

    Діти повторюють імена дітей, виділяють і називають перші літери у 

словах. 

 

ІІІ. Повідомлення теми і  мети заняття. 

      Отже, сьогодні ми будемо закріплювати навички правильної вимови 

звука 

      [ ж ] у прямих складах  і в словах  з прямим   складом; розвивати   

      рухливість мовленнєвого апарату, фонематичний слух, слухову увагу,  

      пам‘ять, мислення, уміння виділяти звук [ ж ] у словах; виховувати  

      уважність, уміння працювати у парі. 

 

ІV. Актуалізація опорних знань. 

1. Вправа „Щоб язичок був слухняний”.  

   Діти промовляють слова і виконують відповідні вправи . 

- Де ж наш пустун-язичок? 

- Заховався за білий тинок. 

- А ми його зараз розбудимо: 

- Поплямкаймо губками, 
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- Поклацаймо зубками, 

- Посичимо гускою, 

- Пошумимо вітерцем, 

- Подирчимо трактором. 

2. Виконання підготовчих артикуляційних  

         вправ для язика за відеопрезентацією „Веселий язичок”. 

3. Фонетична зарядка.  

          Виконанння фонетичних вправ для розвитку мовленнєвого дихання. 

4. Повторення відомостей про положення мовленнєвих органів при 

вимові звука [ ж ]. 

         Губи  заокруглені, між нижніми і верхніми зубами утворюється  

         невеличка щілина, язик піднімається вгору за верхні зуби. 

         Відчуваємо теплий струмінь видихуваного повітря, вібрацію голосових  

         зв‘язок. 

5. Закріплення  правильної вимови звука [ ж ]. 

- Колективно. 

- Індивідуально. 

- Вправа „Звукова доріжка‖ .  

Промовляння звука відповідно до схеми : 

Ж ____  __ 

Ж __  __  ____ 

Ж__   ____   __ 

 

6. Виконання кінезіологічних вправ "Кілечко", "Кулак-ребро-

долоня","Лезгинка". 
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   V. Закріплення правильної вимови звука [ ж ]. 

1. Вправа „Що робить буква „же‖ ? 

       Діти у парі складають речення за відповідною карткою. Визначають  

       місце звука у словах. 

2. Вправа „Умілі пальчики‖ . 

        Діти викладають букву із вушних паличок, жолудів, кришок від  

        пляшок. 

3. Звуко-буквений аналіз слова ЖУК.  

        Робота виконується колективно. 

4. Вправа „Допоможи жабенятку Жабо‖. 

        Читання відкритих складів у парі. 

5. Фізхвилинка .  Виготовлення жука-сонечка із паперу. 

6. Вправа „ Збудуй вежу‖. Слуховий диктант з використанням  

        „6 цеглинок‖. 

7. Вправа „Знайди зайве‖. 

       Діти називають слова із буквою „же‖ і прищіпкою позначають картку, 

       у  назві якої немає відповідної літери. 

 

VІ. Підсумки заняття. Рефлексія. 

1. Вправа „Мій успіх‖ 

2.Вправа „Я обираю лайк...‖ 
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у вчителя трудового 

навчання Максимюк Л.І. 
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Тема уроку: Безпечне користування побутовими електроприладами. 

Мета уроку: 

 розвиток пам'яті, уваги, просторової уяви; 

 виховання громадянської свідомості та інтересу до праці.  

Опорні поняття: електрична енергія, електричний прилад, електричний дріт, 

джерело електричної енергії, побутовий електроприлад. 

Обладнання та матеріали:  мультимедіа проектор, електронна презентація, 

набір технічних паспортів побутових електроприладів. 

Тип уроку: Комбінований. 

План уроку. 

I. Організаційна частина (1-2 хв.) 
Рапорт чергового учня. 

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (5-7 
хв.) (мікрофон): 

Що ви знаєте про електропостачання та електричні прилади? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: сьогодні на уроці  ми вивчимо 

поняття види побутових електроприладів та загальні правила користування 

ними, навчимося визначати пошкодженні електроприладів та знаходити 

необхідну інформацію про них у технічних паспортах. Набуті знання та 

вміння допоможуть нам у повсякденному житті та побуті. 

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку: 

- ознайомитись з видами побутових електроприладів та правилами їх 

використання; 

- навчитися виявляти несправності побутових електроприладів; 

- навчитися читати технічні паспорти електроприладів. 

V. Вивчення нового матеріалу за планом (30 хв.): 

1. Поняття електроенергії та електропостачання. 
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Уявіть, що в усьому вашому будинку раптом припинилося постачання 

електричної енергії, мабуть кожен з вас хоча б раз був свідком такої 

неприємності. За таких обставин починаєш розуміти, як багато електричних 

приладів нас сточують і як їх робота підвищує загальний рівень комфорту в 

побуті. 

Без перебільшення можна сказати, що електрична енергія і явища, пов'язані з 

її виробленням, передачею та споживанням, зумовили розвиток сучасної 

цивілізації. 

Чому саме електрична енергія отримала таке широке застосування в 

побуті? Головна перевага електричної енергії полягає в простоті, з якою її 

можна перетворити на інші види енергії. 

Електрична енергія надходить до нашого дому по проводах подібно до того, 

як вода — по трубах. Електричну енергію виробляють великі потужні 

електростанції, для цього вони використовують енергію потоку води, який 

обертає, турбіни генераторів, теплову енергію пари, отриману в результаті 

спалювання вугілля, газу або нафти, та атомну енергію. Найкраще 

електрична енергія передасться по металевих проводах, виготовлених із міді 

та алюмінію, які ззовні вкривають шаром ізоляції, тобто матеріалу, що не 

пропускає електрику (гума, пластмаса). 

Коли ви натискаєте на вимикач лампи або я кого-не будь прилад то 

електрична енергія, що надійшла від електростанції, надходить у прилад, і 

він починає працювати. Споживання електричної енергії відбувається 

завдяки налагодженій системі електропостачання. 

Система електропостачання складається з машин та пристроїв, призначених 

для передавання енергії від електростанції, де вона виробляється, до місць її 

споживання. 

Технічний пристрій, що виробляє електричну енергію, називають джерелом 

електричної енергії. На електричних станціях джерелами електричної енергії 

є потужні електрогенератори, за своєю будовою вони подібні до 

мініатюрного електрогенератора в ручному ліхтарику або велосипедного 

генератора. 

У багатьох електричних пристроях використовуються хімічні джерела 

електричної енергії, які зазвичай називають хімічними елементами, або 

просто батарейками 
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 Хімічні джерела електричної енергії мають на корпусі позначки «+» 

(центральний вивід) і «-» (вивід внизу на корпусі). Підключаючи батарейку 

до якогось приладу, треба, щоб її виводи відповідали таким самим позначкам 

на приладі. 

Споживач електроенергії — пристрій, що працює від електричної енергії. 

Пристрій керування — пристрій, призначений для вмикання та вимикання, 

а також для зміни режимів роботи приладу. 

Перш ніж потрапити із зовнішньої мережі в квартиру, електрична енергія 

проходить через запобіжники, які перегоряють при надто великому 

споживанні електричної енергії, припиняючи при цьому її подачу до 

споживачів. Якщо не встановлювати запобіжник, то дроти, по яких вона 

проходить, можуть перегрітися і спричинити пожежу. З метою ощадливого 

використання енергії та її обліку вона після запобіжника проходить 

через лічильник. Цей прилад фіксує кількість спожитої електроенергії. 

Слідом за лічильником стоїть загальний вимикач, за допомогою якого можна 

від'єднати від мережі всю квартиру, наприклад у разі перевірки електриком 

стану проводки або під час її ремонту. 

Отже, всі прилади, і побутові в тому числі, які працюють на електричній 

енергії, є споживачами. 

2. Класифікація побутових електроприладів. 

Мабуть, важко знайти ту сферу нашої повсякденної діяльності, де б нам на 

допомогу не приходила побутова техніка. Ми довіряємо їй приготування їжі, 

прання і прибирання, управління мікрокліматом у приміщеннях, догляд за 

власною зовнішністю, вона допомагає організувати наше дозвілля, зв'язує нас 

з нашими близькими та друзями. 

Ознайомимося з побутовими електроприладами, розподіливши їх на групи за 

певними ознаками, наприклад, за призначенням. 

До нагрівальних належать такі прилади. 

Прилади для приготування їжі: плити та печі; кавоварки; грилі і 

шашличниці; духовки; 

Прилади для нагрівання води: електрочайники, самовари і кип'ятильники. 

Опалювальні прилади: каміни; калорифери. 
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Праски та паяльники. 

Кухонні електроприлади: кухонні машини (комбайни); соковижималки; 

кавомолки, м'ясорубки; міксери; посудомийні машини; морожениці; 

картоплечистки; хліборізки. 

Прилади для зберігання харчових продуктів:       холодильники та 

морозильники. 

Прилади для прибирання приміщень: пилососи, натирачі та електрощітки. 

Прилади для створення мікроклімату: вентилятори і тепловентилятори; 

зволожувачі; іонізатори; очищувачі повітря; кондиціонери. 

Прилади індивідуального користування: фени; масажні прилади; бритви; 

машинки для стрижки волосся. 

Електроприлади для виконання побутових технологічних операцій: 

пральні машини, швейні машини. 

Освітлювальні прилади: люстри, бра, світильники. 

Електронні прилади: телевізори, магнітофони, відеомагнітофони, 

програвачі, підсилювачі, комп'ютери. 

Електроінструменти: дрилі, точила, пилки. 

Лабораторно-практична робота: Визначення за технічним паспортом 

призначення та експлуатаційних характеристик побутового електроприладу. 

Вступний інструктаж: 

Кожен електроприлад має своє призначення, він розрахований на певні 

умови використання, має певні електричні характеристики. Ці дані 

записуються в технічному паспорті, а найбільш значущі у вигляді таблички 

кріпляться на корпусі приладу. На ній зазначають електричні 

характеристики, дату випуску, завод-виробник тощо. До кожного побутового 

електроприладу додається інструкція-паспорт, де зазначаються технічні 

характеристики, будова і принцип роботи, правила безпечної експлуатації та 

інші дані. Тож перш ніж використовувати той чи інший електроприлад, слід 

уважно ознайомитися з його характеристиками та правилами використання. 

Поточний інструктаж: цільові обходи робочих місць з метою надання 

допомоги учням у виконанні завдання практичної роботи. 
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3. Правила безпечного користування електроприладами. 

 Електронагрівальні прилади, такі як електрочайники, електросамовар, 

електропраска, електрокамін та інші, потрібно включати в 

електромережу справними. 

 Якщо ти дивишся телевізор, а екран погас або почав миготіти, ні в 

якому разі не можна по ньому стукати. Він може загорітися або навіть 

вибухнути. Його треба негайно вимкнути. 

Якщо щось потрапило до телевізора, радіоприймача та інших 

електроприладів, які працюють, треба в першу чергу їх вимкнути. Ні в якому 

разі не можна лізти туди олівцем чи іншим предметом, коли електроприлад 

увімкнутий. 

 Переважна кількість побутових електроприладів є переносними, і при 

цьому часто виникає пошкодження їх ізоляції. Також буває, що 

електричний дріт обірвався чи оголився. У таких випадках ні в якому 

разі не торкайся оголених місць, бо це може призвести до травми. 

 Не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади. 

 Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може 

обірватися і вразити електричним струмом. 

 Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники, 

кавоварки, каструлі. 

 Не торкайся мокрими руками та не витирай вологою ганчіркою 

електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, 

ввімкнені в електромережу. 

 Не можна підвішувати речі на кабелі. 

 Не можна бавитись із штепсельними розетками – це загрожує твоєму 

життю. 

 Коли ідеш з дому – всі електроприлади мають бути вимкнені. 

 Використання електричних приладів не за призначенням або невміле 

користування ними, може призвести до пожежі! 

Але якщо вже так сталося, що електричне обладнання загорілося, то перш за 

все потрібно: 

 вимкнути електрорубильник. (А ти знаєш, де знаходиться 

електрорубильник твого помешкання? Якщо ні, тоді негайно попроси 

своїх батьків показати тобі його і навчити, як ним користуватися!) 
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 Якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам‘ятати: не можна 

застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники, можна 

лише порошкові; 

 терміново телефонуй за номером 101 і викликай пожежників на допомогу. 

 Якщо електроприлад зайнявся, спробуй діяти за такою схемою: 

 обмотай руку сухою ганчіркою, висмикни вилку з розетки; 

 накрий палаючий предмет ковдрою; 

 повідом дорослих про пожежу. 

 Під час прогулянки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 підходити до оголених дротів і чіпати їх руками; 

 розводити багаття, запускати повітряних зміїв під лініями 

електропередач; 

 гратись поблизу підстанцій. 

  

VI. Заключна частина. 

1. Закріплення пройденого матеріалу: 

1. Назвіть основні групи побутових електроприладів. 

2. Як можна взнати інформацію про технічні характеристики 

електроприладів? 

2. Оголошення та мотивація оцінок. 

Домашнє завдання: 
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Мультимедійна презентація 

 

 

Побутові електроприлади. 

 Загальні правила користування побутовими електроприладами. 
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Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними приладами. 

 

 

У кожному будинку є електричнi прилади для користування у побутi. При 

неправильному використаннi цих електроприладiв може виникнути пожежа. 

Щоб цього не сталося, слiд знати i виконувати правила безпечного 

користування ними. 

 

 

 



МЕТОДИЧНИЙ  АЛЬМАНАХ №11 Матеріали методичної декади  «Галерея 
методичних здобутків освітян Глибоцької  гімназії»  2018-2019 н.р. 
 

158 

 

Причини виникнення небезпеки 

Основною небезпекою, що виникає при неправильному використанні 

електропобутового приладу або його несправності, є пожежа і ураження 

струмом. 

Із загального числа пожеж від електропобутових приладів приблизно 40% 

походить від електропрасок, така ж кількість від електричних камінів, 

рефлекторів, радіаторів і саморобних обігрівальних пристроїв, 10% від 

електроплиток, 4% від електричних чайників, кавоварок та інших 

водонаповнюючих приладів. 
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Правила користування електричними приладами 

 

 

 

1)Користуйтеся тiльки справними електроприладами. 

2) Не вмикайте одночасно велику кiлькiсть електроприладiв. Вiд цього 

перегрiваються електропровiдники, i може виникнути пожежа. 

3) Не ставте поблизу легкозаймистi предмети i матерiали: вiд нагрiтих 

електроприладiв вони можуть загорiтися. 
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4) Не можна на тривалий час залишати електроприлади без нагляду. 

5) Праски та iншi електронагрiвальнi прилади ставте на металевi та керамiчнi 

пiдставки. 

 

 

6) Перед вмиканням електроприладу необхідно візуально перевірити 

електрошнур на наявність механічних пошкоджень. 

7) Електроприлад повинен бути надійно заземлений згідно з правилами 

установки приладу. 

8) Забороняється працювати з електроприладом вологими руками. 
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9) Не можна залишати електроприлад без нагляду на довгий час, після 

закінчення роботи перевірити, чи все вимкнено. 

10) При виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно 

викликати електрика, що обслуговує прилад. 

11) Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи 

самостійно. 
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Надання першої медичної допомоги у разі ураження електричним 

струмом. 

 

Рятування життя людини, ураженої струмом, у багатьох випадках залежить 

від швидкості та правильності дій осіб, що надають допомогу. Передусім 

потрібно якнайшвидше звільнити потерпілого від дії електричного струму. 

Якщо неможливо відключити електричне обладнання від мережі, потрібно 

одразу звільнити потерпілого від струмоведучих частин, не торкаючись при 

цьому потерпілого. 

 

 

Заходи допомоги після звільнення потерпілого від струму залежать від того, 

в якому він стані. Допомогу потрібно надавати негайно, якщо можливо — на 

місці події, одночасно викликавши медичну допомогу. Якщо потерпілий не 

знепритомнів, потрібно забезпечити йому на деякий час спокій, не 

дозволяючи рухатися до прибуття лікаря. Якщо потерпілий дихає нечасто і 

судорожно, але прослуховується пульс, потрібно негайно зробити йому 

штучне дихання. У разі зупинки дихання, розширенні зіниць і посинінні 

шкіри потрібно робити штучне дихання і непрямий масаж серця. 
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у педагога-організатора 

Леонтій Е.М. 
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Сценарій заходу  

« Їх дух незламний і безсмертний подвиг накреслив шлях до 

мирного життя» 

                              

( Пісня   « Україна  » - Лена Бакрев ). 

Демонстрація відеокліпу «Україна».  

Ведуча: Шановні  вчителі, учні! Сьогодні ми зібралися тут, щоб схилити 

низько голови перед пам‘яттю людей різного віку, які захищали , захищають 

нашу країну, яких було вбито у мирний, цивілізований час ХХІ століття.І 

саме тут, сьогодні, скажемо «Люди, бережіть серця свої, щоб не стали 

каменем! Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх!» 

Ведуча: 
Тобі, Україно, мій мужній народе, 

Складаю я пісню святої свободи. 

Усі мої сили і душу широку 

Й життя я віддам до останнього кроку, 

Аби ти щаслива була, Україно, 

Моя Батьківщино! 

( Пісня « Діти України»- Саша Стрельчук) 

                           ВІДЕО МАЙДАН                 

Ведуча:2. 

Війна –це жах.. 

Ведуча:1 

.Війна – це руйнація... 

Ведуча:2.  

Війна – це смерть...                                                                                                

Ведуча:1.Офіційно її немає, та  вона поруч щодня 

Ведуча:2 : З березня 2014 року наша країна  знаходиться в стані 

неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей 
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час, але він проявив свій незламний дух.  Сьогодні на Сході України йдуть 

військові дії, точаться криваві бої.  Там вирішується доля і майбутнє України. 

Весь народ нашої держави об‗єднався нині проти російського агресора.  Сили 

АТО намагаються протистояти терористам. На полі битви – захисники, воїни. 

 

Ведуча:1 : Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власного життя, 

захищають неньку Україну. Це  бійці, що зі зброєю в руках захищають 

крихкий східний кордон України, лікарі, які в мирний час повертають 

поранених в АТО з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша 

армія. 

 

Ведуча:2: Багато синів, наших земляків, пішли виконувати свій обов‘язок  

перед  Батьківщиною.  Вони з гідністю несли і несуть бойову службу в лавах 

Збройних Сил України. 

 

Ведуча:1:  Серед них  колишні випускники нашої школи (мелодія ,слайди 

:називають учасників АТО) 

Ведуча:1.Для них Батьківщина більша за життя – герої, які не вмирають 

.Сьогодні наш захід присвячений воїнам, які захищають незалежність нашої 

держави. 

(Пісня « Біля тополі»- Дуся Лупу) 

Ведуча:2.В прагненні підтримати наших відважних воїнів єднаються і 

дорослі і діти . Так у нашій гімназії  проводять теплі зустрічі із своїми 

героями – земляками 

Ведуча:1.І сьогодні ми пишаємось ними та  скажемо  їм найщиріші слова 

вдячності за їх відвагу, мужність та героїзм:неодноразово ми зустрічались з 

нашими героями , вони розказали нам   і про «гібридну війну», і фронтова 

дружба, і бойові будні.  

 

Ведуча:2. ПРО них сьогодні вже ми відкрили в школі алею слави, подали 

матеріали на друк книги « Про них пам‘ятаємо» .Це ( ПРЕЗЕНТАЦІЇ) 

    Євчук Ігор Миколайович , народився 22 серпня 1975 року в 

мальовничому  селищі Глибока. Навчався в Глибоцькій ЗОШ- ІІІст.  з 1981 

по 1990 рік. Був старанним, дружнім , веселим, відвідував туристичний 

гурток . По закінченні  школи продовжував навчання в Глибоцькому  ПТУ 

№22 ,здобуваючи фах майстра сільського будівництва. Згодом  відслуживши 

півтора року в лавах Збройних сил України, підписав контракт з 

прикордонними військами. Певний час працював в службу охорони.  
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     Пройшов Майдан   з першого до останнього дня. Адже як справжній 

патріот  вважав, що байдужим до долі України не може бути. В березні 2014 

добровільно пішов захищати незалежність та соборність України.  Проходив 

службу в 8-му батальйоні територіальної оборони в Приазов‘ї, неподалік 

Маріуполя, а з 2015 року пішов у 4-ту хвилю мобілізації, воював у складі 

легендарної 128-ї гірсько- піхотної бригади у 15-му Ужгородському 

батальйоні на посаді головного сержанта розвідувального взводу, потім 

перекинули до Луганської області - станиця Луганськ, а у 2016 році в 

Донецьку область - шахта Бухта , неподалік від Донецького аеропорту. Був 

нагороджений орденами та медалями.  

      Воював заради своїх дорогих донечок, за щасливе дитинство всіх діток 

України, за сім‘ю та нашу Україну.  

     На даний час працює в Глибоцькому районному військовому комісаріаті.  

 

     Іліка Іван Миколайович - народився в селищі Глибока 25 червня 1966 

року в  робітничій сім‘і Миколи та Корнелії Іліки. Змалечку, за словами 

матері, він був «  дуже зразковим, у всьому нам допомагав, шанував нас, 

ніколи не посперечався з нами ,з братом і сестрою  були дуже 

дружними».Навчався в Глибоцькій школі №1,був прикладом для всіх , потім  

успішно закінчив  ПТУ-22, а в інституті за зразкову поведінку та відмінні 

успіхі отримав престижну на той час Ленінську степендію. Так було й під час 

служби в армії , батьки  отримали  численні подяки від командування за 

сумлінну службу сина. 24 роки свого життя присвятив  роботі на митницю. 

Як тільки почалась війна на Сході , Іван одразу заявив рідним, що піде 

захищати  нашу землю від терористичної навали.Вся родина була проти , але 

2 лютого 2015року отримав повістку, чотири місяці перебував на військових 

навчаннях,а потім потрапив у горнило війни, па передовій.   Іван Микола-

йович служив у 59-й окремій механізованій бригаді – 11 батальйоні 

«Київська Русь», був командиром інженерно-саперного взводу. Півтора року 

відвоював на фронті – на Луганщині та Донеччині. З честю і гордістю 

захищав державу. Вже оформляв документи на дембель, однак доля 

розпорядилася по-іншому… Іван та ще 4 військовослужбовців потрапили у 

масштабне ДТП 20 травня 2016 року поблизу селища Коротич, під Харковом. 

Старший лейтенант Іліка Іван Миколайович помер 24 травня 2016 року у 

Харківському військовому шпиталі, так і не вийшовши з коми.  

      «Він нам не командиром, а товаришем  був,  був  за маму й тата – у 

всьому допомагав , добре справлявся зі своїми обов‘язками. Справжній 

офіцер, любив справедливість… Йому залишалося 2 дні до дембеля… Іван 
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планував повернутися додому до сина на весілля, яке мало відбутися 11 

червня …», – розповіли бойові побратими.  

Поховали Івана Іліку на місцевому кладовищі .  

 Посмертно Івану Миколайовичу присвоєно звання капітана …Вічна йому  

пам‘ять і Слава Герою! Герої не вмирають!                                                     . 

 

Валерій Іванович Краснян - командир роти Добровольчого Українського 

Корпусу "Правий Сектор", учасник бойових дій на Сході України, «кіборг», 

позивний "Барс". Народився 20 лютого 1971 року.  Навчався в Глибоцькій 

школі №1 з 1978р. по1986 р. 

       На Схід Валерій пішов прямо з київського Майдану в 2014-му. Звісно, 

попервах у душі були вагання, але після того як він усвідомив, що на Сході 

України іде справжня війна, де росіяни через своїх поплічників-найманців 

ведуть жорстоку боротьбу за розчленування нашої держави, сказав собі: 

«Якщо не я, не ми всі разом захистимо Вітчизну, то хто?» Про своє тверде 

рішення поїхати добровольцем у батальйон «Айдар» глибочанин Валерій 

Краснян відверто повідомив дружині і вже дорослій дочці. Ніхто з них не 

став суперечити, зрозуміли чоловіка і батька з півслова. І лише, відійшовши у 

якийсь закуток хати, обидвоє спішно витирали з очей сльози. А невдовзі, 

спакувавши валізу з найнеобхіднішим, благословили дорогу людину у 

небезпечну путь. 

           Там, на Сході, ніхто не кликав його на ім‘я, називали за позивним –

 "Барсом". «Це псевдо "приліпилося" до мене ще в армії, де я служив у 

десантно-штурмовій бригаді. Хлопці жартували, що я, наче барс, всюди 

пролізу під час розвідки... Ніколи не думав, що доведеться захищати свою 

землю від російських окупантів. Коли ворог нападає на твою батьківщину, то 

обов‘язок кожного чоловіка стати на її захист, віддати свій борг. Хотілося 

мати свою незалежну державу, свою владу, чесні закони,»- пригадує Валерій.   

Воював в Щасті, Металісті, Веселій Горі. Майже місяць без води і 

боєприпасів, під шквальним вогнем противника утримував висоту Савур-

Могила. Потрапив в аеропорт під час другої ротації. Знаходився там вісім 

днів і дев‘ять ночей. «Хлопці трималися мужньо – співали, жартували, 

розповідали анекдоти. Нас виїхало 15 бійців, а повернулося вісім. Ми не 

ховалися, бо треба було стріляти. 24 години на добу велися бойові дії. 

Відступати не можна було. Бо якщо ти прийшов добровольцем, то повинен 

стояти до кінця. Прикривали відхід наших військ з Іловайська, вивозили 

поранених. На той час своєї армії у нас ще не було. Все витягували 

добровольці. Мене призначили комбатом штурмової групи. Ми обороняли 

Піски і шахту "Бутівка", де загинуло двоє наших бійців. Тут бої велися 

безперервно. Проти нас виставили танки і штурмову Псковську десантну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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дивізію. Від противника відділяли десятки метрів. Ми навіть бачили їх, чули 

їхні розмови. Деякі хлопці не витримували такого напруження і просили їх 

відпустити. В роті залишилися лише сміливці, які могли прикрити один 

одного. Я ще не бачив такого побратимства, як тут, на війні. Ми були єдиною 

родиною. Кожен виконував своє завдання: хтось ішов у розвідку, хтось 

готував їсти або опалював бліндаж. Мені як командирові треба було брати на 

себе відповідальність за прийняті рішення. Багато моїх побратимів 

загинуло… - з сумом  пригадує герой. - Залишилися їхні дружини та діти, які 

не були захищені державою. Я взяв на себе обов‘язок допомагати їм. Хоча 

розумію, що хлопці воювали не за ці земельні ділянки чи матеріальну 

допомогу. Однак вони віддали найдорожче – своє життя, і віддали заради 

щасливого мирного життя майбутнього покоління. Тому їхні родини треба 

було захистити. Дякувати Богу, вдалося це зробити. Хочеться, щоб мої та 

інші діти не знали, що таке війна, не втрачали своїх батьків, жили в 

нормальній державі, – висловив свою мрію Валерій. 

        І до речі, в Національному музеї історії України міста Київ 

представили експозицію "НАШІ", яка присвячена чотирьом "кіборгам"-

захисникам Донецького аеропорту та села Піски,  серед них є воскова 

фігура та  особисті речі нашого випускника Валерія  Красняна 

(псевдо"Барс"). Він  був на презентації проекту: "Я не можу сказати, що 

в захваті. Радітиму, коли буде перемога, - ділиться Валерій,  - єдине, 

справді можна подякувати людям, які бережуть цю історію, пишуть про 

ті події книги, роблять експозиції, а я лише виконував свій 

громадянський обов`язок".  

     Сьогодні Валерій Краснян  є керівником Центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей. 

 

КОСТЯ ЛУК,ЯНЮК 

«Щоб людина зрозуміла, що їй є для чого жити, у неї має бути те, за що варто 

віддати життя» -таким був життєвий дороговказ юного захисника рідної 

землі, вірного сина Буковини Кості Лук`янюка. 

     Сонячного осіннього ранку 26 листопада 1993 року в родині  військових 

Костянтина та Ольги  Лук‘янюків народився  Костик . 

Зростав енергійним, життєрадісним хлопчиком, із нестримною цікавістю та 

жагою пізнання. 

     Свою шкільну дорогу  розпочав у Глибоцькому ліцеї ,а потім перейшов в 

Глибоцьку ЗОШ І-ІІІст.. Хлопчина зростав вихованим та дисциплінованим 

учнем, фізично загартованим юнаком,  який успішно поєднував шкільне 

навчання, допомогу батькам по господарству та розваги з однолітками, 
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знаходив час для читання улюблених книг. Спокійним і доброзичливим  

запам‘ятали його вчителі та однокласники. Костя з дитинства вирізнявся з-

поміж ровесників: завдяки рідкісному аналітичному розуму завжди 

видавався старшим. «Він змалку знав, чого хоче, вирішив, що обов`язково 

буде військовим», - пригадує його мати Ольга Іллівна. Школу він закінчив у 

2011році і одразу підписав контракт на службу в армії. Почалися військові 

будні.  

         Проходив військову службу за контрактом у 24 механізована Самаро-

Ульянівській, Бердичівській, ордена Жовтневої Революції, Тричі 

Червонопрапорній, орденів Суворова і Богдана Хмельницького Залізній 

дивізія імені князя Данила Галицького (військова частина А0998, місто 

Яворів Львівської області).З весни-літа 2014 року брав участь в 

антитерористичній операції на Сході України.17 серпня 2014 року старший 

солдат Лук‘янюк загинув. Костика з Харкова забирав вітчим Валерій. 

Впізнав понівечене тіло за татуюванням - на лівій руці виднілося зображення 

хреста святого Костянтина - борця за справедливість. Мати  Ольга - погано 

пам`ятає, як зустріла «вантаж-200».  Згодом стали відомі обставини загибелі 

сина - це був артилерійський обстріл військової позиції поблизу Лутугиного 

на Луганщині. Їх було п`ятеро, хто щойно піднявся з підземелля. Вдарили 

«Гради». Троє бійців загинуло, двоє вижили. Одного з них Костя закрив 

своїм тілом… 

         Поховали юного бійця у селі Карапчів, на батьківщині матері, 24-го 

серпня 2014 року. У День Незалежності України, що дуже символічно, бо 

саме її, незалежність, він відвойовував там, на далекому буремному Сході. 

 Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (14.03.2015; посмертно). 

        8 травня 2015 року в селищі міського типу Глибока на фасаді будівлі 

загальноосвітньої школи (вулиця Небесної Сотні, 71), де навчався Костянтин 

Лук‘янюк, йому відкрито меморіальну дошку. 

      …Мати часто просить пробачення, що не вберегла, не зуміла захистити 

свою кровиночку. І бачить сина у снах. Якось він навіть оповідав їй, як 

боляче били «Гради», як вони впали, мов билинки, підкошені смертоносним 

ворожим вогнем. Жінка мовчки - бо що тепер слова - схиляє у скорботі 

голову. Щиро молиться та просить, аби Господь тримав її Костика біля себе. 

        Юні, молоді, мужні, завзяті, незламні та готові власними життями 

боронити наш мир і спокій. Такі різні долі бійців і волонтерів АТО об‘єднані 

в одну єдину фронтову долю. Об`єднані любов`ю до Батьківщини, 

боротьбою за цілісність і незалежність України, за наше щасливе майбутнє.  

 

 

Лупуляк Микола Карпович народився в селянській сім‘ї 8 грудня 1959 

року в смт. Глибока. Навчався в Глибоцькій школі №1 . В шкільні роки 

займався вільною боротьбою. По закінченні школи навчався у ПТУ №22, 
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потім пройшов військову  службу  в м. Миколаїв, а згодом у Севастополі  на  

морфлоті. Завжди мріяв стати військовим, захищати свою країну, але ніколи 

не думав, що війна проходитиме на території України. 

     Коли вперше він прийшов у райвійськкомат з проханням про те, що хоче 

добровільно влитись у склад воїнів АТО на Сході України, йому відмовили: 

«Тих, кому вже 55 років, до участі у бойових діях не залучають». Втім, через 

деякий час глибочанину Миколі Лупуляку повідомили, що є певні корективи, 

а тому має можливість вступити у загін добровольців. Так і зарахували 

Миколу Карповича до Луганського прикордонного загону, а місцем служби 

стала станиця Луганська-2, що безпосередньо примикає до передової. Коли  

приїхав у відпустку до рідного селища, що й сприяло нашій зустрічі, Микола 

Карпович розповідав: «Патрулюємо станицю, а ще несемо чергування на 

блокпосту «Макарово», котрий неофіційно прозвали «Сталінградом» ( саме 

така назва блокпосту охрестили так, бо обстрілюють його щодня  дуже 

інтенсивно , гатять терористи з танків гаубиць «Градів». Власне, щось більше 

розповідати про службу Микола Карпрвич не дуже охочий - не полюбляє  

ділитись важкими спогадами про ті гарячі події,де втратив не одного 

побратима.  Єдине ще підтвердив: «По закінченні відпустки, побачення з 

дружиною і дітьми, обов‘язково повернусь до станиці Луганської . Як не ми 

— то хто боронитиме Україну? Хто забезпечить її цілісність і незалежність, 

адже «путінська орда» суне нахабно і підло». Наприкінці нашої розмови 

М.К.Лупуляк щиро попросив висловити подяку усім небайдужим 

глибочанам за підтримку, завдяки якій волонтери, на чолі з Володимиром 

Шевченком, можуть доставляти захисникам України гуманітарну допомогу 

на Схід у зону АТО. У 2017 року повернувся в свою рідну 80 –у бригаду , у 

станиці Луганськоій як старший солдат-водій БТР. Нагороджений 

державними грамотами та нагородами, отримав статус учасника бойових дій. 

   Крючко Олександр Віталійович народився 18 вересня 1990 року в смт 

Глибока Чернівецької області. У 1996 році вступив до першого класу 

Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ст., яку закінчив у 2007 році. За роки навчання 

захоплювався спортом і пішохідним туризмом при Центрі туризму, спорту та 

краєзнавства Глибоцького району. Ці заняття навчили бути організованим, 

витривалим, зібраним, а найголовніше – виробили готовність допомагати 

тим, хто слабший, цінувати дружбу і не залишати того, хто поруч, у біді. 

                 У 2007 році став студентом першого курсу географічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича . Згодом у 2009 році перевівся на заочне 

відділення цього ж вузу, бо мріяв про службу в армії , тому  призвався до лав 

Збройних Сил України. Військову службу проходив в Автономній Республіці 

Крим, у військах спеціального призначення «Тигр». 
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 Після служби в армії закінчив навчання в ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Працював в службі охорони  с. Ворохта Івано – Франківської області. 

               У січні 2014 року вступив на службу до Збройних Сил України за 

контрактом, проходив службу в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді 

аеромобільних військ, яка дислокується у м. Чернівці. Девізом даного 

військового підрозділу є слова «Ніхто, крім нас», тому, коли на Сході 

почалася АТО, військовослужбовці - контрактники вирушили на оборону 

єдності і незалежності України, серед них був й Олександр. Неодноразово 

брав участь у бойових діях. 20 липня цього ж року при прориві ворожого 

кільця біля Луганського аеропорту, в бою під с. Георгіївка Лутугінського 

району Луганської області отримав поранення. 

              Після довготривалого лікування повернувся до мирного життя, але з 

бойовими побратимами не втрачає зв 'язку: часто зустрічається з ними, разом 

провідують сім' ї загиблих товаришів, відвідують могили  тих, які вже ніколи 

не повернуться до рідних домівок. Олександр разом з дружиною Крістіною, 

виховує донечку Владочку, мріє про мирне життя, про закінчення війни, щоб 

усі діти  зростали під мирним небом. 

           Народився Василь  Филимонович Ткачук 26 січня 1971 року  в смт 

Глибока. Закінчив Глибоцьку ЗОШ№1, навчався в ПТУ № 22 , по закінченні 

якого був призваний на строкову службу до республіки Латвія, де був 

старшим сержантом й замісником командиру взводу, спеціалістом по 

ремонту бронітехніки. Після служби працював охоронцем, створив 

Глибоцьку районну спортивно – технічну громадську організацію « 

Філікрос», працював керівником  гуртка з мотокросу при БДТЮ. Але хто міг 

подумати , що через 44 роки ця добросовісна, залюблена у свою справу та 

дітей людина змушена буде стати учасником  жорстокої, кривавої війни.  

Коли отримав повістку з військкомату про 4 –у хвилю мобілізації, він 

прийняв тверде рішення: йти до війська, боронити рідну землю. Схоже 

повістка не була для нього несподіванкою. Василь готувався до цієї події 

подумки, аналізуючи все, що відбувається у рідній державі. 

        Після навчання та  підготовки на полігоні м. Старічі Львівської області  

Василя Филимоновича, направили до м. Чернівці, а згодом, у  березні 2015 

року, перенаправили на Схід, в район станиці Луганської (с. Штормове та м. 

Біловодськ) до складу 80-ї аеромобільної бригаді  на посаду старшини ІІ 

гаубічної батареї , де його бойова частина знаходилась  протягом 8-ти місяців 

та  постійно перебувала під обстрілами.  

         У жовтні 2015року  на Чернівецькому автовокзалі   голова Глибоцької 

районної ради  Григорій Ванзуряк,  рідні, друзі,  колеги колективу 

Глибоцького БТДЮ радо зустрічали учасника бойових дій , мужнього героя-

глибочанина, спортсмена, керівника гуртків  і просто хорошу людину -

 Ткачука Василя Филимоновича.   
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         На данний час Василь повернувся до мирного життя та  продовжує 

заняття з вихованцями гуртка  «Мото» при  БДТЮ.  Він виховує молодь в 

дусі патріотизму , людянності. «Війна - це зараз не слово, а реальність. Але 

кожен з нас хоче миру. Мир, незалежність та цілісність держави 

завойовують для нас учасники АТО – справжні герої сучасності, гідні 

наслідувань. Про них варто знімати фільми, писати книжки та розповідати в 

школах. Ми повинні зробити все, щоб про них не забули,»-  стверджує  

Василь Филимонович. 

(Пісня « Ми за мир»- всі) 

Ведуча:А ще 13 лютого відійшов у вічність ще один випускник, учасник 

АТО   Трипадуш Ан атолій Павлович. Поки ще ми не встигли зібрати про 

нього матеріали , ми лише знаємо що йому 29 травня сповнилось би 55 років 

і він був чоловіком нашої вчительки зарубіжної літератури Дарини  

Михайлівни…  

 Ведуча: Низький уклін матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок! 

Згадаймо  всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу 

нашої з вами єдиної України! 

Ведуча:Вічна пам‘ять і Слава Героям! Герої не вмирають! Героїв АТО, воїнів 

та всіх впавших мертвими  за свободу, цілісність та єдність нашої держави, 

вшануємо хвилиною мовчання 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

 Ведуча:  Не плачте, мамо! Ваш син не прийде до Вас. Він прийде, коли Ви 

спатимете, і розкаже, як любить Вас… 

 

( Пісня «Мамо, не плач»-Козачук Аня) 

 

 Ведуча:  Сьогодні нам треба гартуватися, допомагати один одному та 

нашому війську і державі, не піддаватись провокаціям та чуткам, що 

розповсюджує пропаганда Кремля, який сіє злість, зневіру та брехню про 

нашу країну. Будьмо мужніми, збережімо державу, збережімо себе. Ми 

віримо, що скоро закінчиться  АТО на Сході нашої неньки. 

 

(Пісня“Молитва за Україну» - Панцир Евіліна)) 
 

 Ведуча: Україна – мирна держава, українці – толерантні, ввічливі люди, які з 

повагою ставляться до кожної нації  і мови.  Ми – єдина Україна! 

 

 Ведуча: Ми знаємо, що ми – єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна 
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– іншого шляху у нас немає. 

(ПІСНЯ « Україна _ ЦЕ Я»- всі) 

 Ведуча: 

По країні вже з‘являються перші вулиці, майдани, школи, названі на честь 

Героїв Майдану та АТО зведені пам‘ятники, відкриваться музеї… 

 Ведуча: 

А ще ми  маємо піклуватися про тих, хто залишився без найдорожчих 

людей… Без своїх дітей та батьків, сестер та братів, чоловіків і дружин, 

рідних і друзів… І щоразу, при кожній нагоді, не залишати їх з горем 

наодинці. Це найменше, що ми можемо зробити для них. Вічна пам‘ять 

героям! 

(Мелодія « Зажгите свечи») 

Ведучий:  

Сто життів – нанівець, 

Швидше б кату – кінець 

І початок новий Україні. 

Без вагань і прикрас 

Хтось вмирає за нас, 

А точніше – за наше прозріння. 

                              

Ведуч:  

Там де мир і тепло, 

Їм би краще було, 

Але доля героїв така є: 

Вмить усе – шкереберть, 

Перемога чи смерть. 

Бо ж - до Раю рабів не пускають. 

(Пісня  « Хай буде щастя»-Лена Бакрев) 
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Вони любили життя, родину, 
друзів та Україну!

 

 

КОСТЯ ЛУК’ЯНЮК
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Ми пам’ятатимемо про його подвиг , 
він завжди житиме в наших серцях.

Слава Герою!

 

 

 

Іліка Іван Миколайович 
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59-а окрема механізована бригада 
разом з волонтерами 

 

 

11 батальйон «Київська Русь»
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Довгоочікувана зустріч з родиною

 

 

 

Вічна пам'ять і Слава Герою!
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ТРИПАДУШ  
АНАТОЛІЙ  
ПАВЛОВИЧ

 

 

 

 

Герої  не вмирають! 
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Концертна програма « ГІМНАЗІЙНА весна-2019» 

  Пісня «ДІВЧИНА  – Весна» 

Я, ВЕСНА - чарівниця, немов би цариця,  найбільш обнадійлива, ,дуже 

романтична пора року. Мабуть саме весна спонукала художників малювати, 

поетів писати, а вас - когось любити. Весна - час починати усе з початку, час 

змін та нових пригод. І сьогодні своєю владою, я наказую:радіти; 

співати;танцювати; та один одному  побажати міцного здоров‘я , вірного 

кохання, сімейної радості,любові живодайної з весни до весни,  із року в рік – 

на весь вік. 

 

 ( Мелодія – вихід ведучої:))СЛАЙД №1  

 

 1/ ВЕДУЧА,Кожна пора року має свої особливості, свою красу, але жодна з 

них не оспівана так весело й ніжно, як весна. 

— Весна —це сонце і тепло. 

— Весна — це радість усьому живому, що прокинулось від зимового сну. 

- Весна - це перші квіти, зелена травичка, зелені листочки на кущах і 

деревах. 

2/ ВЕДУЧА  І навесні завжди радісний настрій! 

І знову починається весна! 

І знову починається життя, 

Швидкі шалені зміни на землі, 

Кінчається симфонія зими 

 і всі радіємо  « Гімназійної  Весни » 

СЛАЙД №2 

1/ Ведуча Усі ми хочемо щиро побажати, щоб на свої печалі дивилися у 

мікроскоп, а на радощі – у телескоп. Щоб у пустелі вам завжди таланило на 

оазис, а в морі – на острів. Щоб руки, простягнуті до вас, завжди були 

дружніми, а вуста коханими. Щоб ваш сон був глибоким, життя легким, а 

гаманець важким! 

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

СЛАЙД №3 
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2/Ведуча. Ми раді що сьогодні зібрались на свято весни наші любі 

вчителі!Ми вітаємо методоб.єднання вчителів початкових класів 

В цей день весняний, 

В цей день святковий 

Бажаємо щиро, бажаємо радо 

Безхмарного неба, сонця в душі 

Здоров'я міцного, дитячого слова 

Натхнення, кохання й краси! 

Дорогі вчителі початкових класів для вас співає________________  

 

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

 

 

1/Ведуча. Зі святом весни вітаємо, 

Щастя й успіхів бажаємо, 

Вдачі, здоров'я, тепла, 

Нехай всі незгоди згорають до тла, 

Щоб тільки добро у житті велося, 

Хай збудеться все, 

Що ще не збулося! 

 

( СЛАЙД №4) 

 

1/ Наших дорогих  вчителів кафедри української філології вітає________ 

 

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

2/Ведуча     Нехай цього дня вас пестить весна крихітними чарівними 

дзвониками променів і жовтими грудочками мімози, нехай сонячний промінь 
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увійде до вашого вчительського царства. Крутіть цього дня всім небосхилом! 

Щастя вам, усмішок, солодкого стану душі , дорогі вчителі кафедри 

іноземних мов.  

СЛАЙД №5 

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

1/ Ведучий     Земля зітхає ледве чутно 

І прокидається від сну... 

І березень дарує чудо, 

Розпочинаючи весну. 

Це чудо – в усмішках чарівних, 

У морі квітів навкруги. 

Ми Вас вітаємо хороші , 

Найкращі в світі вчителі  

СЛАЙД №6 

 Ці прекрасні рядки прозвучали для вчителів кафедри природничих наук.  

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

 

 

2/ВЕДУЧА,Вітаємо вас сьогодні  зі святом! 

Нехай життя буде багатим: 

На здоров"я і на силу, 

І на доленьку щасливу! 

На яскраві довгі роки 

Без турбот і без мороки. 

Словом-на усе прекрасне, 

На постійне й своєчасне! 

СЛАЙД 7 

Ці слова адресуємо вчителям кафедри суспільно- гуманітарних дисциплін 

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

СЛАЙД 8 

1/Ведуча. Вчителям кафедри фізико- математичних дисциплін  

В цей день, а також в день майбутній, 

Нехай всі  квіти не зів‘януть, 

Неначе сніг, хай сум розтане, 
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Добром і ласкою зігрітий, 

І біла смуга в долі стане - 

На все життя, у цілім світі! 

 

  

ХУДОЖНІЙ НОМЕР 

 

 

СЛАЙД 9 

2/Ведуча А вчителям кафедри оздоровчих дисциплін бажаємо щоб  

пролісок перший дарував  вам ніжність, 

А сонце весняне дарує тепло 

У березні вітер несе хай надію 

І щастя, і радість, і тільки добро! 

 

  

Худ. номер 

 

 

 

 СЛАЙД 10 

 

 1/Ведуча. Хай зігрівають душу вам красою 

Весни тендітні пелюстки, 

І розливаються джерельною водою 

Кохання й щастя гомінкі струмки..Ці слова адресуємо вчителям кафедри 

художньо - естетичних дисциплін 

 

ХУД. № 

 

СЛАЙД 11 
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2/Ведуча. Зі святом весни від душі привітаємо бібліотекарів 

Хай ластівка щастя дарує крилом, 

Недуга і горе розтануть із льодом,  

Здоров'я прибуде  

любов розцвіте й  

Удача з тобою назавжди буде! 

 

 Худ. № 

 

СЛАЙД 12 

1/ Ведуча .Не забудемо і про кафедру психологічної служби 

 

Нехай любов, натхнення, мрії 

Завжди в душі вашій живуть. 

Хай щастя серце ваше  гріє, 

бо ви  і є весна... мабуть. 

 

ХУД. № 

 

СЛАЙД 13 

 

 2/Ведуча. В цей день св'ятковий обслуговуючому персоналу 

 Ми бажаємо:  

Всміхатись так, 

Щоб сонце радісно всміхалось 

щоб квіти голови схиляли 

щоб усі вічливо вітались 

щоб на роботі вам співали солов'ї 

щоб мир і злагода були в сім'Ї 

ХУД ,№ 

 

СЛАЙД 14 
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ведучий – Для почуттів найкращих на землі 

  Створили люди сотні добрих слів. 

  Таких, як щирість, ніжність. 

  Їх багато. Це милосердя, спокій, чистота. 

 

ведучий – Це вірність, співчуття і доброта, 

  Любов, надійність. Всіх і не назвати1 

  Та і навіщо, коли є одне,  

  Що вмістить все це, слово головне – 

ВСІ: ДЯКУЄМО!     

 

ГІМНАЗІЙНА ВЕСНА -2019
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ВІТАЄМО!

 

 

МИ ВАС ЛЮБИМО!
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ВЧИТЕЛЬ – це не професія – це 

покликання

 

 

 

ВІД нас щирі вітання!
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with the Teacher’s Day

 

 

Ми ВАС поважаємо!
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Щиро вітаємо ВАС!

 

 

ЩАСТЯ та ЗДОРОВ’Я ВАМ!

 

 

 

 



МЕТОДИЧНИЙ  АЛЬМАНАХ №11 Матеріали методичної декади  «Галерея 
методичних здобутків освітян Глибоцької  гімназії»  2018-2019 н.р. 
 

192 

 

ВІТАЄМО!

 

 

ЗІ СВЯТОМ!
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Бажаємо Вам Радості  та 

Щастя!
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У нашої бабусі
Сидить дід в кожусі,
Проти печі гріється,
Без води умиється.

Гострі зуби, сильні лапи
Дуже схожий на собаку,
І полює дуже ловко,
Що, впізнали, друзі, ... ?

- Хто з них є хижим звіром?
- Чому кіт - домашня тварина?
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Гра « Відшукай паліндроми»

• Паліндром – слово, вислів, який 
читається однаково зліва направо й 
справа наліво.

• Дід                                  Вимив                                             
сів

• Кит                                 Вилив                                             
вив

• Біб                                  Вирив                                             
око

• Жар                                Виїв                                                
жир

 

Читання деформованих прислів’ їв

• дяЛюність родожча аз усе. 

Людяність дорожча за усе.

• браДо распва маас сееб тьлихва.

Добра справа сама себе хвалить.

• еН сясмій з ихал людськоог, щоб обіт єн лобу 
такого. 

Не смійся з лиха людського, щоб тобі не було 
такого.

• Як ви розумієте кожне з прислів'їв?
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Прочитай і знайди пари слів-антонімів.

добрий                                     боягузливий
сміливий                                  лінивий
щедрий                                     нечемний
працьовитий                           брехливий
чесний                                       байдужий
турботливий                             хвалькуватий
слухняний                                 злий
скромний                                  жадібний
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Гналися якось мисливці з собаками за вовком — от-от наздоженуть. 
Рятуючись, заскочив вовчисько на чиєсь подвір'я, побачив кота й ну 
благати його:
— Котику, голубчику, порятуй мене, допоможи сховатися від мисливців. 
Женуться за мною.
— Біжи до сусіди Криша,— каже кіт.— Він добрий, кожному допоможе.
— Не можна мені до нього бігти,— відповідає вовк,— якось по весні я в 
нього барана зарізав.
— Ну, тоді Юріса попроси.
— Не допоможе мені Юріс. Я в нього козу з'їв, він мені цього ніяк не 
забуде.
— Що ж,— каже кіт,— піди Клавса попроси.
— Що ти! Я йому й на очі боюся попадати — в нього я не одне ягня
вкрав.
— То, може, Яніс тебе порятує?
— Е, ні! Нема чого й сподіватися! Я в Яніса теля задушив.
— Добре ж ти всім насолив,— сказав кіт. Не буде тобі тут порятунку. 
Недарма кажуть: що посіяв, те й пожнеш.

 

— Кішка також "увійшла" в народні приказки. 
Складіть їх і поясніть, як розумієте.

• Влетіло,                                     кота мишами.

• Ласий,                                      кіт наплакав.

• Наробив,                як              коту за сметану.

• Покарали,                                 кішка з собакою.

• Живуть,                                    кіт на ковбасу.
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Робота над скоромовкою

- Прочитайте скоромовку мовчки.

- Прочитати скоромовку виразно, 
напівголосно у помірному темпі; швидко; 
дуже швидко. 
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• У містах і на селі, —

• Має книжку на столі.                      

• У кожнім домі, в кожній хаті —

• Хто навчився вже читати,             

(2)

(4)

(1)

(3)

 

 

• Пташка співає.

• Пташка співає___________.

• Пташка співає_________________   
__________________.

• ___________  пташка співає
_______________    _________________.

• ______________    _______________пташка 
співає ________________   
________________.
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Знайди відповідні уривки до малюнків
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Гра "Хто це? Що це?"

• Жовті, червоні, помаранчеві, золоті, осінні —

... 

• Солодке, соковите, крутобоке, червоне —

… 

• Білий, холодний, пухнастий, лапатий —

… 

• Фруктовий, зелений, квітучий — ... 

 

 

• П_П_Р

• Т_ЛЯЧ_  ШК_Р_ 

• П_П_РУС

• ГЛ_Н_НІ  ПЛ_ТК_ 

• ДР_КАРН_

• СТ_Н_  ПЕЧ_Р 

• П_ РГАМ_НТ

• ОКР_М_   Д_Щ_ЧК_

(папір) 

(теляча шкіра)
(папірус)

(глиняні плитки)

(друкарня) 

(стіни печер)
(пергамент) 

(окремі дощечки)

 

 

 

шурхотить                                вітер
шумить                                     трава
свистить                                   листя                       
гуркотить                                 сніг
рипить                                      птах
тріщить                                     дощ
співає                                        мороз
шелестить                                грім
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ 

АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ 

 

(індивідуальний творчий проект) 

 

 

 

                                          Білоус Інна Василівна, 

вища категорія, старший 

учитель , 

Глибоцька гімназія 
 

ВСТУП,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 

 

ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 

МЕТОД ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 

З ДОСВІДУ 

РОБОТИ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8  

ВИСНОВКИ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12 
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МЕТОДИЧНИЙ  АЛЬМАНАХ №11 Матеріали методичної декади  «Галерея 
методичних здобутків освітян Глибоцької  гімназії»  2018-2019 н.р. 
 

208 

 

ВСТУП 

        Сучасну практичну діяльність людства, науково-технічний та 

культурний прогрес у різних сферах суспільного буття неможливо уявити без 

проектуван і проектів. 

         Модернізація освіти, введення в освітній простір таких категорій як 

системний аналіз, інформаційні технології, припускають необхідність 

проектування освітньої траєкторії кожної дитини, включаючи її в гнучке 

динамічне середовище, відмінне по змісту й формі від традиційних уроків. У 

ньому проявляється індивідуальність дитини, вона може співставити свій 

вибір з різноманіттям способів діяльності. 

         Великі можливості відкриває проектна діяльність, спрямована на 

духовне й професійне становлення особистості дитини через організацію 

активних способів дій. Учень, працюючи над проектом, проходить стадії 

планування, аналізу, синтезу, активної діяльності. При організації проектної 

діяльності можлива не тільки індивідуальна, самостійна, але й групова 

робота учнів. Це дозволяє здобувати комунікативні навички й уміння. 

Постановка завдань, розв‘язок проблем підвищує мотивацію до проектної 

діяльності й припускає: цілепокладання, предметність, ініціативність, 

оригінальність у рішенні пізнавальних питань, неординарність підходів, 

інтенсивність розумової праці, дослідницький досвід. 

        Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів 

навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто 

навчається; підвищує мотивацію до навчання; сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей; дозволяє залучити кожного учня до активного 

пізнавального процесу; формувати навички пошуково – дослідницької 

діяльності; виявляти свої здібності у груповій співпраці, набуваючи 

комунікативних умінь; грамотно працювати з інформацією.  
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ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

        Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями 

знань у тісному зв‘язку з реальною життєвою практикою, формування в них 

специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно – 

орієнтованого навчального пошуку.  

        Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання 

вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального 

процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розробку 

оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз 

результатів.  

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів 

(індивідуальну, парну, групову) у відведений для неї час (від декількох 

хвилин уроку до декількох тижнів, а іноді й місяців). Це завдання особисто 

орієнтованої педагогіки. 

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає 

інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати 

запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну 

значимість. Головною складовою методу є самостійність учня. Дуже 

важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням 

поетапних результатів. Використання дослідницьких підходів у проекті є 

свого роду наріжним каменем технології. Причому послідовність цих методів 

можна поставити у такий ряд: визначення проблеми (визначення завдань, які 

випливають із дослідження) — висунення гіпотези вирішення завдань —

обговорення методів дослідження — оформлення кінцевих результатів — 

аналіз одержаних даних — підбиття підсумків — коригування — висновки. 
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Необхідною складовою методики здійснення проектної діяльності є 

складання загальної моделі, що розглядається як умовний образ, схема 

кінцевого результату проекту.  

Як приклад, можна навести модель підготовки учнів до проектної 

діяльності та безпосередню її реалізацію в контексті структурних етапів, 

базових форм та управління 

Залучення учнів до проектної діяльності спрямоване в першу чергу на:  

  досягнення конкретних цілей (розвиток аналітичного, критичного, 

творчого й проектного мислення, стимулювання мотивації на оволодіння 

знаннями, включення учнів у режим самостійної роботи, опрацювання різних 

джерел інформації з метою оволодіння новими знаннями, формування вмінь 

використовувати знання для вирішення нових пізнавально-практичних 

завдань або життєвих ситуацій тощо);  

  розвиток життєвих компетенцій (спільне прийняття рішень, толерантне 

регулювання конфліктних ситуацій тощо);  

  формування дослідницьких умінь (виявлення та формулювання проблеми, 

висунення гіпотези, збір необхідної інформації, здійснення різних видів 

дослідницької роботи, аналіз та узагальнення отриманих результатів тощо).  

Слід також наголосити на тому, що здійснення проектної діяльності 

може бути реалізоване з використанням різних підходів. Першим із них 

передбачено виконання завдань навчального проекту та здійснення 

презентації кінцевого інтелектуального (матеріального) продукту 

безпосередньо на уроці або під час проведення серії уроків з певної теми. 

Іншим варіантом передбачено проведення проектної діяльності в 

позаурочний час та презентацію кінцевих результатів безпосередньо на 

уроці. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

      Життя потребує від нас, щоб кожне нове завдання, яке ми даємо нашим 

учням, було б до якогось ступеня новим і для нас. Звернене до нас, воно 

повинне бути завданням на вдосконалення навчального процесу, на розвиток 

нашої здатності вирішувати нові педагогічні проблеми й переносити знайдені 

принципи рішення на інші об‘єктні області й проблемні ситуації. Проектний 

підхід в значній мірі задовольняє цим вимогам. Він може застосовуватись 

при вивченні будь-якої шкільної дисципліни та особливо ефективний на 

уроках, метою яких є встановлення міжпредметних зв‘язків. Тематика у 

різних ситуаціях може бути різною. В одному випадку тему проекту 

пропонує вчитель з розрахунком навчальної ситуації на своєму уроці. В 

другому – пропонується самими учнями, які орієнтуються на власні інтереси. 

«Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до 

знань і до уміння» — так говорив видатний чеський педагог Я. А. 

Каменський. 

       Метою державної політики щодо розвитку освіти, полягає у створенні 

умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 

України. Пріоритетним напрямом реформування освіти є досягнення якісно 

нового рівня у вивченні базового навчального предмета - математики. Ма-

тематичні знання і вміння розглядаються не як самоціль, а як засіб розвитку 

особистості школяра, забезпечення його особистої грамотності, як здатність 

розуміти роль математики у світі, в якому він живе, висловлювати 

обґрунтовані математичні судження і використовувати математичні знання 

для задоволення пізнавальних і практичних потреб. Відчути свою 

спроможність, успішність, комфортність на уроці дає використання сучасних 
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технологій, а саме — проектної. Сучасна назва — проект, уже підвищує 

інтерес учнів до вивчення математики. 

         «Знання з теми повинні бути «цілісною сукупністю знань, які одне 

одного підтримують, зміцнюють і збагачують», «Вивчати сукупне ціле, а не 

щось спотворене, уривчасте або розірване», «Виклад повинен бути повним, 

ґрунтовним і точним» — так говорив Я. А. Каменський. Досягнути цього дає 

можливість використання цієї технології навчання. Метод проектів має 

велике значення для розвитку життєвої, соціальної, інформаційної, 

предметної компетентностей учня.   

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ 

         Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, 

мета якого – пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, спонукало 

мене шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, 

урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через   використання 

проектних технологій 

        Будувати кожен урок так, щоб у всіх учнів був стійкий інтерес, 

навчальна активність і бажання творити й пізнавати, експериментувати, 

формулювати й перевіряти гіпотези — завдання сучасного вчителя.  

        Реалізовуючи поставлені мету та завдання,  працюю над проблемою:  

«Впровадження інформаційних технологій на уроках математики» 

Серед багатьох методів роботи у технології ОЗН, які стимулюють інтерес 

учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв‘язання проблем і 

застосування їх у конкретній діяльності, застосовую метод проектів 

   Метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх  

усвідомленого набуття. Його завжди орієнтовано на самостійну діяльність 

учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений 

термін. 
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        Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. 

Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка 

передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів 

навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, 

техніки, технології, творчих областей. 

         Мета проекту – опрацювати якомога більше матеріалу з теми, а не 

просто шукати правильні відповіді на поставлені вчителем питання. 

Проектно-орієнтоване навчання передбачає співпрацю учня та вчителя, учня 

та учнів для вирішення проблеми, яка виноситься на клас. Усі приймають 

рішення або приходять до певних висновків. Фінальним проектом може 

стати презентація, стінгазета, письмова доповідь, веб-сторінка і інше.  

        У  реальному сучасному світі дуже важко придумати і реалізувати щось 

принципово нове, найчастіше проекти стосуються удосконалення або 

реконструкції. 

Я використовую метод проектів як творчу , індивідуальну чи групову 

діяльність учнів на протязі одного уроку ,чи вивчення конкретної теми. Така 

робота складається із декількох етапів: 

 Пошуковий,  який пов‘язаний з формування теми, проблеми; 

 Аналітичний - обґрунтування її соціальної і практичної значущості, а 

також висунення гіпотез щодо її вирішення; 

 Практичний - планування роботи, визначення методів дослідження, 

розподіл обов'язків між розробниками проекту; 

 Презентаційний; 

Захист проекту – обговорення проекту та процесу його виконання. 

Для того, щоб оцінити проект,  повинні проаналізувати: 

 Мету проекту. Виявити основну функцію проекту; 

 Реалізацію даного проекту; 
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 Використання матеріалів. З‘ясувати, як функціонує проект або що 

необхідно зробити, щоб функціонував правильно; 

 Процеси, які використовуються для створення проекту. 

        Американські психологи Д.Гілфорд та П.Торренс, виділяючи основні 

параметри творчості, зупинилися на таких якостях мислення, як: 

оригінальність, гнучкість, швидкість(легкість) і, на мою думку, саме за 

допомогою проектно-орієнтованого навчання відбувається їх розвиток. Що 

дають сучасні педагогічні технології випускнику школи? – Випускники 

школи адаптуються у змінних життєвих ситуаціях, критично мислять 

грамотно працюють з інформацією, комунікабельні, постійно 

вдосконалюються. Метод проектно-орієнтованого навчання виховує 

успішних у житті людей, які вміють мислити. 

         Пропоную розглянути проект «Відсотки» для учнів 9 класу(додаток) 

 

Основна мета проекту: 

 Формувати підприємницькі і бізнесові якості;  

  розвивати обчислювальні навички учнів;  

 самостійність мислення;  

 поглибити та систематизувати знання учнів про відсотки та їх 

застосування;  

 розвивати у дітей здійснювати вибір навчально – пізнавальних завдань,  

 осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; 

 співпрацювати в групах, виявляти ініціативу,  робити висновки; 

  виробляти у школярів практичні навички під час розв‘язування задач.  

 

        Інформація для даного проекту  збиралася протягом створення проекту. 

Інформацію можна отримувати з ресурсів  Інтернету, за допомогою яких учні 

також набувають навиків правильно формувати запити для пошуку даних, 
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опрацьовувати отриману інформацію; з різних джерел готової інформації 

(допоміжна література: статті із журналів та газет, науково-технічна 

література, лекційні та практичні матеріали уроків) або ж проводити 

додаткові дослідження для здобуття відсутньої інформації. Інформація 

збирається безпосередньо від людей шляхом опитування, огляду, обговорень 

тощо. А також необхідно відібрати  лише те, що є суттєвим з точки зору 

реалізації проекту. 

        Після того, як вирішено приступити до роботи над проектом, слід 

визначити  ідею проекту. Під час проекту «Відсотки» учні об‘єдналися в три 

групи. Кожна група отримала  завдання. 

       Завданням І групи була задача від керуючого Глибоцьким відділенням 

Приватбанку. Дані результати оформити у вигляді презентації. 

      Завдання ІІ групи: обчислити, скільки зароблять «Добрі газди», 

реалізовуючи сир за ціною 200 грн за кілограм,  за період: весна-літо-осінь. 

Дослідити, на скільки відсотків зросте виробнича потужність молочарні, 

якщо до кооперативу долучаться селяни Червоної діброви(28 господарств), 

Побудуйте діаграми. 

       Завдання ІІІ групи провести дослідження: Який сир містить найбільше 

кальцію, як краще забезпечити себе настільки необхідним елементом? 

Дослідити лінійку сирів нашої сироварні на вміст кальцію у відсотках. 

Розробити буклет на тему: «Як боротися з дефіцитом кальцію в організмі» 

      Я вважаю, що математика  саме той предмет, де вдало можна 

використовувати метод проектів. Навчання учнів перетворюється в 

захоплюючу діяльність . А після закінчення школи , дає можливість їм , стати 

успішною, самодостатньою особистістю, яка постійно буде розвивати свої 

здібності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, метод проектів має великі педагогічно-психологічні можливості. Під 

час виконання проектів вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдання: 

• створення образу цілісних знань;  

  підвищення мотивації в отриманні додаткових знань; 

• вивчення методів наукового пізнання, здатність до рефлексії та  

  інтерпретації результатів; 

• розвиток дослідницьких і творчих якостей особистості; 

• формування комунікативних компетентностей, базового алгоритму  

  соціальної взаємодії, поведінки. 

      Застосування проектних технологій на уроках дозволяє зробити урок 

нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи його зміст знаннями з 

інших наочних областей, що перетворюють математику з об'єкту вивчення в 

засіб отримання нових знань. 

     Провідна ідея моєї діяльності – формувати та розвивати життєво важливі 

уміння і навички особистості, які дають змогу адаптуватися в соціумі. 
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Інноваційні технології на 
уроках української мови та 

літератури

Бошелюк А.О.
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Якщо учень у школі не 

навчився сам нічого

творити, то і в житті він

завжди буде тільки

наслідувати, копіювати…

Л.М.Толстой

 

 

Якщо ви заходите в клас , від 

якого важко добитися слова , 

починайте показувати картинки, 

і клас заговорить , а головне –

заговорить вільно…

К.Ушинський 
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К
р
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с
е

н
с Асоціативна

головоломка 

Перетин смислів

Асоціативний ланцюжок з 9 
картинок , замкнутих в 

стандартне поле 

 

 

2 3

4
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8

9
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Кросенс

Суб’єктивне
світосприйняття

Образ , явище , 
подію 

можна 
розглядати 

з декількох 

сторін 

Уникнення
однозначного 

тлумачення

образів,

вчинків ,

подій

Використання на 

будь-якому

етапі

уроку

 

 

Кросенс

• Слово ”кросенс” означає “ 
перетин смислів” і придумано 
авторами за аналогією зі 
словом “ кросворд”, яка в 
перекладі з англійської 
означає  “ перетин слів”.
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Як працює?

• Кросенс представляє собою асоціативний 
ланцюжок , стандартне поле з дев` яти
квадратиків. Дев `ять зображень 
розставлені в ньому  таким чином,  що 
кожна картинка має зв`язок з 
попередньою і наступною, а центральна 
об `єднує за змістом одразу кілька. Зв`
язки можуть бути як поверхневими, так і 
глибинними, але в будь- якому випадку це 
вправа для логічного і творчого мислення.

• Підкоряючись нормам читання, потрібно 
читати зверху вниз і зліва направо. Хоча 
можна почати з будь- якої зрозумілої 
картинки.

 

 

Кросенс “ Франко” (тлумачення)

• 1.Молот, ковадло- кузня, перша школа.
• 2.Клас,аудиторія- викладач,писав про 

школу.
• 3.Дитина, сміх- дитяча тематика, 

можливий варіант “ Борислав сміється”.
• 4.Листя- збірка “ Зів`яле листя”.
• 5.І. Я. Франко
• 6.Картина “ Сікстинська мадонна”-сонет

“Сікстинська мадонна”. 
• 7.Скеля- вірш “ Каменярі”.
• 8.Птах, беркут- повість “ Захар Беркут”.
• 9.Хмари- воля, Бог, релігійна тема.
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Проблема (в процесі створення)

• Трактування зображень, які 
можуть бути не дуже зрозумілі 
або надто загадкові. У такому 
випадку дається коротка текстова 
підказка- хто  або що зображено 
на кожній картинці, а завдання-
знайти зв`язки між сусідніми 
зображеннями або дати назву 
кросенсу, відшукавши єдину нитку 
асоціацій.

 

 

Підсумок

• Метод навчання кросенс має наочний, 
еврестичний характер.

• Сприяє процесу індивідуально -
особистісної життєтворчості учнів,формує 
особистісні якості учня такі як гуманність, 
інтелігентність,соціальна активність, 
громадянська відповідальність, 
правдивість, порядність, працьовитість.

• Проявляє себе як метод  формування 
соціальної компетентності у структурі 
уроку, тому що багато в чому змінює 
мову і мислення учнів, надаючи і тому,й 
іншому інтегрований, системний 
характер. 
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Скористайтеся алгоритмом

• 1.Визначте тематику.
• 2.Виберіть 8-9 елементів- образів, що мають 

відношення до теми.
• 3.Знайдіть зв’язок між елементами.
• 4.Визначте послідовність елементів.
• 5.Сконцентруйте  основне значення в 

центральному елементі.
• 6.Виділіть особливості кожного  елемента навколо 

центрального квадрата.
• 7. Підберіть картинки, що ілюструють вибрані 

елементи.
• 8.Замініть вибрані прямі елементи (образи)  

непрямими, символічними картинками.
• 9.Побудуйте асоціативний зв’язок між образами 

елементів.

 

 

НОВЕЛА
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Готуємось до ЗНО- мнемонічні 
картки

• апостроф

• Пригол б я

• п ,       ю мавпячий                                  
р                    в

• ф

м            є 

• ї             свято

 

 

Наголос 

• (легше)                                        (важче)                              
• агронОм агронОмія
• кулінАр кулінАрія
• металУрг металУргія
• бАтько

бАтьківський
• вИпав вИпадок
• вчЕний вчЕння
• зрУчно зрУчний
• довІдатися довІдник
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Правопис префіксів

пре  при

=                          =

дуже                трохи 

Чорне
море

причорноморський

приморський

наближення

близькість до чогось

 

Меми

• Для створення 
найкумедніших мемів
обирайте такі програми: 

• Linkedin

• Meme Generator
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Таймлайн або стрічка часу

• Допоможе проілюструвати важливі події та 
наглядно продемонструвати їх розвиток у часі так, 
щоб учні все точно зрозуміли.

• Таймлайни (від англ. Timeline – подорожувати) –
інструмент, за допомогою якого можна
проілюструвати розвиток подій у просторі та 
часі. Таким чином можна працювати з
біографічними довідками, хронологіями, історіями
різноматніх процесів та заходів, художніми
творами.

• Це максимально простий, зручний і зрозумілий
формат подачі інформації, що сподобається учням
будь-якого віку, і який підходить для більшості
уроків. Увесь секрет у тому, що візуальний контент, 
який супроводжує стрічку часу, допомагає дітям
послідовно все запам’ятовувати.

 

 

За яким принципом їх створювати?

• Ви можете зробити таймлайни
самостійно, аби продемонструвати
учням певну послідовність, а можете 
запропонувати їм створити таку шкалу 
самотужки як елемент самостійної чи
групової роботи. Найбільш доречними
такі завдання будуть вже наприкінці
вивчення теми, на етапі повторення
вивченого матеріалу вони – ідеальні.

• Їх можна малювати, робити аплікації, 
користуватися спеціальними інтернет-
ресурсами чи звичайним Word’ом.
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Справжній педагогічній
творчості властиві

риси дослідження, творчого
узагальнення своєї праці.

В. Сухомлинський

 

 

Заяц  Віра Петрівна 
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MY ACTION RESEARCH (2019)

 

 

READING: STEP By STEP. (2018)
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English Stickerbook (2018)

 

 

Ілюстрований 
англо – український словник 

для учнів 1-4 класів (2018)
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Smiles.ua – 4 (2017)

 

 

Exchanging Knowledge –
Connecting the World (2016)
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Successful Steps to
Writing Poetry (2017)

 

 

 

 

Використання
релаксаційних вправ

на уроках іноземних мов
з метою збереження
здоров'я школярів
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How to plan an effective lesson?
(Short guide for young teachers) (2016)

 

 

Sally-2, Sally-3
(Teacher’s books) (2015/2016)
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Індивідуальний підхід
до учнів у процесі навчання 

німецької мови (2015)

 

 

Формування мовленнєвих компетенцій
молодших школярів на уроках 

іноземної мови шляхом використання 
ейдотехнологій (2014)
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Magic World of the Proverbs (2014)

 

 

Проектні роботи моїх учнів
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Кожен рік, 

який ви працюєте в школі, 

повинен збагачувати вашу 
технологічну

лабораторію педагогічної праці.

В. Сухомлинський

 

 


