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Із 27 по 31  березня    у  Черкасах  відбулися
змагання учасників  IV етапу  V  Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформаційних технологій.

Наша Черкаська земля завжди гостинна і багата
історичними подіями. Саме тут формувався звитяжний
дух нашого народу, знаходилася Запорозька Січ, тут
гетьманська столиця Чигирин, де збирав під свої
прапори цвіт українського козацтва славетний гетьман
Богдан Хмельницький і звідки світле полум'я визвольної
війни розпросторилося по всій Україні, звідси вели на
ворога свої полки Петро Дорошенко та Іван Виговський,
тут піднесли за народ голос і шаблю відважні
гайдамацькі ватажки Залізняк і Гонта, а в тому ж
Холодному Яру й потім збирали нескорених народних
месників й інші народні ватажки.

Протягом століть ім'я Богдана Хмельницького не
сходить із сторінок наукових і публіцистичних  праць. Ідеї
великого гетьмана проявилися в суспільних реаліях
сьогоднішнього дня, коли в Україні набирають темпів
державотворчі процеси, коли точиться боротьба, але
коли сила інерції не може спинити парость нового, коли
в творчих муках, випробуваннях і прорахунках твориться
сучасна модель соціально-економічних відносин, коли
ми робимо справжній прорив й інтегруємося у світове
співтовариство.

Наша  земля -   це батьківщина генія Черкащини і
всієї України Тараса Шевченка - пророка нації, без якого
нам не усвідомити, хто ми такі, як жили на світі і як жити
далі.

На землі, освяченій ім'ям національного генія,
народились класики української літератури М.
Старицький, І. Нечуй-Левицький, жили і творили видатні
майстри слова Г. Сковорода, І. Котляревський, Є.
Гребінка, М. Драй-Хмара, Т. Осьмачка та багато інших
видатних земляків.

Саме на нашій  славній землі ми вітали  85
учасників  всеукраїнської олімпіади,  переможців ІІІ
(обласного) етапу олімпіади, які з'їхалися  з усіх
куточків нашої Батьківщини.

Відкриття  олімпіади відбулося у позашкільному
навчальному  закладі "Центр дитячої та юнацької
творчості м. Черкаси".

Із початком змагань учасників привітали Оксана
Іванівна Сімушина,  перший заступник начальника
управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації; Богдан Віталійович Кудренко, головний
спеціаліст департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
Микола Миколайович Кузічев, керівник центру
інформаційних технологій науково-методичного центру
управління освіти та науки Дніпропетровської міської
ради.

У цей же день  відбулося тестування робочих місць
і нарада представника Міністерства з керівниками
команд.

Змагання  проходили   у два тури, на кожному з яких
діти    розв'язували комплексні задачі  засобами  MS
Office. Завдання  носили  прикладний характер та
моделювали  життєву ситуацію з певної галузі людської
діяльності.

Під час проведення олімпіади відбулася  зустріч
керівників команд та вчителів інформатики м. Черкас з
Є.В. Мотурнаком, Заслуженим вчителем України,
завідувачем комп'ютерної лабораторії НВК №100 м.
Дніпропетровська з теми "Перспективи розвитку
профільного навчання в Україні"; І.О. Завадським,
кандидатом ф-м. наук, доцентом факультету кібернетики
КНУ  ім. Т. Шевченка з теми "Нова програма з
інформатики для 5-9 класів. Методичні особливості
та електронні навчальні засоби".

Крім розумових звитяг учасники   зустрілися із своїми
однолітками, учнями навчальних закладів міста Черкаси,
відпочивали і відвідували спортзал і  басейн у Черкаській
загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІ ступенів
Черкаської обласної ради, де вони проживали, а також
ознайомилися з нашим містом.

Для наших гостей  відбулася також  автобусна
екскурсія "Чигирин - столиця держави Богдана
Хмельницького", для журі - автобусна екскурсія у Канів.

31 березня  2016 року на базі Черкаської
санаторної загальноосвітньої школи-інтернату  відбулося
урочисте закриття  IV етапу V Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформаційних технологій.

Слова привітань з перемогою висловили
заступник голови Черкаської обласної державної
адміністрації Віталій Володимирович Коваль; голова
журі олімпіади Микола Миколайович Кузічев, керівник
центру інформаційних технологій науково-методичного
центру управління освіти та науки Дніпропетровської
міської ради; представники компаній - партнерів
Майкрософт Україна, Київстар, закцентувавши увагу на
тому, що  впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій відкриває великі можливості для отримання
більш якісної освіти, зумовлює необхідність постійного
підвищення ефективності їх використання у навчальному
процесі.

Зокрема, Віталій Володимирович Коваль,
звертаючись з вітальним словом до переможців та
учасників олімпіади, поділився власним досвідом
вивчення інформаційних комп'ютерних технологій та
наголосив на необмежених можливостях розвитку
молодих знавців ІКТ, формуванні їхньої креативності.

У рамках  проведення заходу Віталій
Володимирович Коваль вручив абсолютним
переможцям Петру Мудрієвському і Володимиру
Канарику (Миколаївська область) Кубки голови
облдержадміністрації, які було започатковано у нас на
Черкащині.

Друге місце на олімпіаді зайняв учень 10 класу
Черкаської гімназії імені О.М. Луценка Черкаської міської
ради Юрій Петренко.

Згідно із  результатами  олімпіади  нагороджено:
- дипломами І ступеня - 6 учасників;
- дипломами ІІ ступеня - 14 учасників;
- дипломами ІІІ ступеня - 18 учасників.
Учасникам олімпіади були вручені призи та цінні

подарунки від компаній-спонсорів олімпіади.
Голова журі Микола Миколайович Кузічев

зазначив, що проведення олімпіади та оцінювання
виконання конкурсних робіт відбулося прозоро з
урахуванням апеляцій учасників. Він також передав
черкащанам від Дніпропетровщини ( а саме там було
започатковано олімпіаду з інформаційних технологій)
подарунки - картини з петриківським розписом.

Створенню святкового настрою і дружньої
атмосфери сприяли  хореографічні та вокальні виступи
Зразкового художнього колективу "Надія" та Зразкового
художнього колективу вокальної студії "Беліссімо"
Черкаської спеціалізованої школи № 20 Черкаської
міської ради.

По закінченні свята - нагородження Валерій
Вікторович Данилевський, начальник управління освіти
і науки Черкаської обласної державної адміністрації,
вручив  перехідний кубок  з символічним надписом
"Інформаційні технології та інтелект" представнику
Сумської області, адже  саме там відбудуться    наступні
інтелектуальні змагання кращих молодих знавців
інформаційних технологій.

Катерина Криворот і Вадим Шемшур
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Ñ.². Ñ³÷êàð,
çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³¿ ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í êîìóíàëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó "×åðêàñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿
îñâ³òè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè";

Ë.Î. Þùåíêî,
ìåòîäèñò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè ëàáîðàòîð³¿
ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í

ÄÆÅÐÅËÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÀÓÐÈ ÍÀÖ²¯

Як нелегко  сьогодні педагогу розкрити
багатство внутрішнього світу дитини, виявити його
таланти й уподобання… Важливе значення в
цьому процесі мають творчі,  інтелектуальні
змагання.

Протягом останніх років для багатьох юних
черкащан уже традиційною стала участь  у
Міжнародному мовно-літературному конкурсі
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка. Започаткований Указом Президента
України у 2010 році цей захід  є  одним із
найпрестижніших і наймасовіших у нашій державі
та за її межами.

13 лютого  2016 року в  Комунальному
навчальному закладі "Черкаський обласний
інститут п іслядипломної осв іти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради" відбувся
фінальний етап конкурсу, який зібрав творчо
обдаровану молодь, шанувальників Кобзаревого
слова і традицій свого народу. Ректор інституту
Наталія Миколаївна Чепурна  та голова журі
обласного  етапу змагань , доцент кафедри
українсько ї л ітератури і компаративістики
Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького Валентина Михайлівна
Коваленко привітали 38 переможців ІІІ етапу
(учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних
заклад ів ,  профес ійно-технічних навчальних
закладів, студентів вищих навчальних закладів)
та їхніх наставників і вручили їм грамоти, подяки
й цінні подарунки. До урочистостей приєднався
й голова Драбівської районної ради Володимир
Дмитрович Дзега, котрий продекламував поезію
Т. Шевченка "Чигрине, Чигрине…". Своїм творчим
талантом пот ішили присутніх і школяр і та
педагоги навчальних заклад ів  Драбівщини,
зокрема зразковий танцювальний колектив
дитячої школи мистецтв "Дивоцвіт" (керівник:
Нестеренко Олена Серг іївна) і зразковий
вокальний ансамбль "Нова хвиля" районного
Будинку дитячої творчості (керівник: Медведьова
Ірина Андріївна).

Не перебільшуючи, зазначимо, що
Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка є одним із найпрестижніших творчо-
інтелектуальних заходів, який акумулює навколо
себе тих,  хто  волод іє  словом, мовно-
літературною ерудицією, грамотністю, відчуттям
художнього стилю й має естетичний смак. Такі
випробування уможливлюють духовний розвиток
особистост і,  допомагають  поглиблювати її
п ізнавальну д іяльність ,  нестандартність
мислення, формують  наполеглив ість ,
працездатність, сприяють виявленню природних

здібностей дитини та усвідомленню нею свого
призначення. І врешті-решт, завдяки подібним
змаганням активується "гуманітарна аура нації",
яка аж ніяк не поступається технічній і,  як
доводить Ліна Костенко, дає підстави будь-якій
державі бути лідером як у економіці, так і в інших
сферах.

Щороку запропоновані завдання за змістом
пов 'язані з  культурою, мораллю, духовними
цінностями українського народу, спрямовані на
формування почуття патріотизму, оптимізму й
віри в щасливе майбутнє Української держави,
про яку мріяв і писав у своїх творах Великий
Кобзар. Теми творів диференційовані відповідно
до таких різновидів, як опис, розповідь і роздум,
"л ітературний портрет",  як і конкурсантам
належить написати в есеїстичному, художньому
чи публ іцистичному ключі.  Однак головне
завдання організаторів і членів журі - виявити
майбутніх майстрів пера, журналістів, креативних
і грамотних, палких прихильників рідної мови й
літератури. Саме такі особистості, поєднавши
свій талант із працелюбністю й наполегливістю,
мають шанс бути у списку лідерів.

Принагідно пропонуємо ознайомитися з
уривками творів переможців цьогорічного ІІІ
(обласного) етапу конкурсу.

Завдання. Напишіть твір-пораду дівчині-
героїні балади Т.Г. Шевченка "Тополя".

"Дівчино, підійми ясні оченята. Поглянь на
небо, яке думає, мудрує про щось, насупивши
брови-хмари. Ти ще зовсім юна, усе ще попереду.
Посміхнись і не смій більше журитися. Життя в
тебе лише одне, запам'ятай це. Бачиш, як щічки
знову порум'яніли? Я впевнена, що ти сильна,
що ти все витримаєш…

Хилиться тополя посеред поля. А вітер усе
виє, стогне, ридає. Зустрілися закохані. Добре їм
буде разом над кучерявими хмарами…".

Левочко Ольга, учениця 7  класу
Жовнинського навчально-виховного комплексу
"Дошкільний навчальний заклад-
загальноосв ітня школа І- ІІІ ступенів"
Чорнобаївсько ї районної ради Черкаської
області.

Учитель: І.М. Вервикишка.
Завдання. У творі-роздумі дайте відповідь

на питання, кого Ви вважаєте гордістю
української нації?

"Українця Тараса Шевченка знають  у
багатьох куточках св іту. В ін не цурався
Батьківщини, завжди гордо й відкрито говорив
про свою націю, переймався її долею, а любов
до неї всюди гр іла його  й  допомагала в
складному вирі життя.
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Окрім того, що Шевченко був майстром пера
і влучного образного слова, він ще й чудово
володів пензлем і фарбами. Вражає його вміння
малювати пейзажі і портрети…".

Козодой Максим, учень  8  класу
Золотонісько ї загальноосв ітньої школи І- ІІІ
ступенів  №3 Золотонісько ї місько ї ради
Черкаської області.

Учитель: З.А. Смик.
Завдання. Напишіть твір на тему "Україна

без зла", використовуючи в ньому приклади із
суспільно-політичного життя.

"Звісно, і в сучасній Україні є люди, які вірні
Батьківщині,  здатні жертвувати вс ім заради
людей. Такими мужніми особистостями, як і
несуть козацький дух у наші дні, пам'ятають, чиї
вони діти, не дозволяють розривати країну на
шматки й дають відсіч ворогам, є бійці АТО. Ось
тоді, коли братимемо приклад із таких відданих
людей, коли діти зростатимуть у мирі, коли
любитимемо рідну землю, шануватимемо матір,
дбатимемо про щастя родини, підійматимемося
все вище сходинками духовності, постане нова
Україна - край без зла й поневірянь, земля добра
і краси".

Толстюк Діана, учениця 9 класу
Черкаського колегіуму "Берегиня"
Черкаської міської ради Черкаської області.
Учитель: О.В. Фещенко.
Завдання. Напишіть твір-роздум "Оберіг

нації", пояснивши, чому ж на сторожі свого
народу Поет поставив Слово? За основу своїх
міркувань візьміть такі рядки:

Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.
"Перебуваючи під утисками та заборонами,

українське слово знов і знов оживало,
відроджувалося з попелу, як той невмирущий
Фенікс ,  як неопалима купина, знову і знову
кликало наш народ до бою, до боротьби за кращу
долю, за світле, осяяне благодатним сонячним
промінням, майбутнє. Воно було надійним
поводирем, ведучи кр ізь  буремні лихоліття,
даючи наснагу стояти, триматися до перемоги.

Мова ідентифікує націю, вирізняє її з-поміж
інших. Українська мова -  це особливий та
неповторний внутрішній світ кожного свідомого
громадянина, у ній і широта безкраїх степів, і
нездоланна могутність  ревучого  Дніпра, і
стр імкість  високих, приспаних ранковими
туманами, Карпат, у ній  ллється материна
колискова, учуваються оповіді сліпого співця-
бандуриста.

Слово слугує оберегом нації, її духовності,
ментальност і,  істор ії,  зал іковує нанесені
немилосердним часом рани й об'єднує нас".

Солодько В іктор ія,  учениця 10 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія"
Тальнівської районної ради Черкаської області.

Учитель: В.А. Нерубайський.
Завдання. Напишіть свої міркування про

еліту часів Тараса Шевченка і  сучасну
українську еліту.

"Ел іта, ніби солодкі вершки суспільної
кондитерки, носить накрохмалені комірці, кожне
слово поливає задля форми ґречною глазур'ю;

уже при такому параді сміливо йде на низи
розмочувати гірким медом грубі коржі.

Справжня ел іта в ідчуває глибоку
відповідальність перед мільйонами людей за
своїми плечима

Хлопомани ходять у народ, "Руська трійця"
клопочеться над своєю "Русалкою",  кирило-
мефодіївці культурно проголошують вольові ідеї
мирного  самовизначення, митці засідають у
атмосферних салонах, і десь на обрії бовваніють
постаті Яхненків, Симиренків із прогресивними
новаціями та меценатськими проектами. Усе те
негласно, а часом і дуже явно, несе в  собі
українську національну ідею…".

Колісник Юлія, учениця 11 класу Уманського
навчально-виховного  комплексу
"Загальноосв ітня школа І-ІІІ ступенів  №7-
колег іум" Уманської місько ї ради Черкаської
області.

Учитель: Л.Д. Матвієнко.
Аналіз конкурсних випробувань свідчить:  є

про що замислитися і над чим працювати,
оскільки феномен обдарованості зустрічається
не так часто.

Важливим, на наш погляд, є правильний,
раціональний підхід до змагань, адже участь у
них під час навчального процесу вимагає від учня
(студента) і його  наставника максимальної
концентрації фізичних, інтелектуальних та
моральних сил. Виконуючи творчу роботу, учні й
студенти мають  продемонструвати
оригінальність суджень, схильність до образного
мислення, багатство словникового  запасу,
фактологічні знання.

Учителеві, який готує майбутнього учасника
творчого конкурсу, слід пам'ятати, що здібність
дитини може бути загальною, коли вона має
потяг  до  р ізних вид ів  розумової праці та
мистецтва, але може бути і спеціальною, коли
інтерес виявляється до окремого виду діяльності
(музичний, художній,  літературний, спортивний
напрями тощо). Завдання педагога - виявити
схильність  свого  вихованця до літературної
творчості й водночас створити ситуацію свободи
вибору. Окрім того, наставникові слід переконати
свого вихованця в тому, що творчі здібності самі
по собі не гарантують великих здобутків. Для їх
досягнення необхідні бажання, воля й
мотивація, які б запустили механізм мислення.

У ході роботи з майбутнім  учасником
конкурсу вчителю бажано:

- самому мати літературний талант;
- установити рівень підготовленості учня

(студента) до змагань;
- спонукати до спільної д іяльност і

"наставник - вихованець";
- заохотити учня (студента) до самостійної

діяльності;
- створити для учня (студента) ситуацію

успіху;
- надати учню (студенту) реальну допомогу

й підтримку.
Підсумовуючи зазначимоо, що цьогорічні

випробування VІ Міжнародного  мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка завершено, утім є
переконання, що наполеглива праця його
учасників зіграє важливу роль у процесі їхнього
інтелектуального і творчого становлення.
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ÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ ÑÒÅÆÊÀÌÈ ÒÀÐÀÑÀ
ÐÎÇÐÎÁÊÀ Â²ÐÒÓÀËÜÍÎ¯ ÃÐÈ-ÏÎÄÎÐÎÆ² ÄËß Ó×Í²Â
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÕ ÊËÀÑ²Â

Мета: формування ключових компетентностей:
вміння вчитися  - самоорганізовуватися до
навчальної діяльності у взаємодії;
загальнокультурної - дотримуватися норм
мовленнєвої культури, зв'язно висловлюватися в
контексті змісту; соціальної - проектувати стратегії
своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб
інших; громадянської - знати творчість відомої
людини своєї Батьківщини, яка належать до
загальнолюдської культури;

предметних компетентностей: узагальнити
знання учнів про життя та творчість геніального
поета Т. Шевченка, удосконалювати уміння виразно
читати поетичні рядки, глибше розуміти їх, поглибити
знання дітей про життя Тараса, спонукати до
читання творів  відомого земляка, розвивати уміння
доводити свою думку, логічно мислити, виховувати
гордість за славетних громадян України, повагу до
традицій українського народу.

Тип заходу: віртуальна подорож - гра.
Особливості проведення заходу:  захід

розроблений з використанням  інтерактивних
технологій, мультимедійної презентації,
фотосюжетів.

Обладнання:  мультимедійний проектор,
відеозапис історичних пам'яток Черкащини,
презентація до теми, написи на дошці, портрет
Т.Г.Шевченка, рушники, калина, український
національний одяг, ігрові матеріали (кросворди,
"розсипанки"), музичні файли.

Хід заходу
Учитель. В історії назавжди залишаються

імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає, і шанує
людство. Сьогодні ми знову згадуємо великого сина
нашого народу - Тараса Шевченка. Слово, слово
великої, непогасної любові до свого народу, своєї
землі.

Любі друзі, сьогодні ми з вами помандруємо
незабутніми стежками Тараса. Наша мандрівка
буде здійснюватися у вигляді віртуальної подорожі
- гри під назвою "Стежками Тараса" Ми дізнаємося
багато нового про дитячі роки, творчість вірного сина
українського народу. Пригадаємо все те, що ми
дізналися про Великого Кобзаря під час екскурсій
на його Батьківщину та на уроках.

У нашій грі беруть участь дві команди. Давайте
з ними познайомимось.

1 конкурс. Представлення команд.
"Калинонька"     "Кобзарики"
Нема на світі України,     За честь, славу, братерство,
Немає другого Дніпра…   За волю Вкраїни…
Перша зупинка. "Дитячі роки Тараса Шевченка".
1 учень. Перші дитячі роки, коли живі були і

батько, і мати, і дідусь, були в Тараса
найщасливішими. Він зростав тоді в родинному
теплі. Мати була козацького роду, дуже ніжна і
працьовита. Вона віддавала себе дітям до останку.
Вона любила розмовляти з сином, розповідати
казки, співати колискові.

Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами.

Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.
Друга зупинка. "Юнацькі роки. Початок

становлення поета і художника".
2 учень. Після смерті батьків життя Тараса було

невеселим: кріпацька доля, прислуга в пана-
кріпосника Енгельгардта, злидні, знущання, голод.
Та навіть терплячи велику нужду, юний Тарас був
впертим, цілеспрямованим і бачив   перед собою
велику мету, до звершення якої потрібно було йти,
не згинаючись долі, крізь роки страждань та
поневірянь. В лихолітті не огрубіла душа Тараса, а
навпаки  проймалася любов' ю та співчуттям до
знедолених земляків. Це -  чи не найбільша його
наука, урок для всіх нас і для прийдешніх    поколінь.

2 конкурс. "Розминка". Командам по черзі
ставляться запитання. Кожна правильна відповідь
- 1 бал.

1 команда:
1. Найвідоміша збірка поета.("Кобзар").
2. Де навчався Т. Шевченко? (Петербурзька

академія мистецтв).
3. Народився Тарас Шевченко у

селі…(Моринці).
4. Як звали батька Тараса? (Григорій).
5. Скільки дітей було у родині Шевченків? (6).
6. Перший художник, з яким познайомився

Шевченко у Петербурзі? (Іван Сошенко).
7. Скільки Тарас мав братів?(2, Йосип і

Микита).
8. Скільки років було Тарасові, коли його

викупили з кріпацтва?(24).
9. Як називається гора, де похований

Т.Шевченко?(Чернеча).
10. Коли народився Шевченко? (9 березня

1814р.).
2 команда:
1. Хазяїном родини Шевченків був

пан…(Енгельгардт).
2. Хто був найстаршим у родині

Шевченків?(Сестра Катерина).
3. За фахом Тарас Шевченко був

…(художником).
4. Як звали матір Тараса?(Катерина).
5. Батько Тараса був…(Чумаком).
6. Як звали подругу дитячих літ

Тараса?(Оксаною).
7. Річка, біля якої похований поет? (Дніпро).
8. Коли помер поет і художник?(10 березня

1861р.).
9. Найвідоміша картина? ("Катерина").
10. Чи мав дітей Шевченко? (Не мав).
3 зупинка. "Воля, навчання, "Кобзар"
3 учень. Доля привела 17-річного Тараса до

Петербурга, до пишної і величної столиці Російської
імперії, де він став художником, поетом і вільною
людиною.

22 квітня 1838р. пан Енгельгард видав своєму
кріпакові Тарасові Шевченку вільну. З травня того ж
року Тарас став учнем Карла Брюллова - почав
навчатися в Петербурзькій Академії мистецтв. "Яке
то щастя бути вільною людиною !… Живу. Учусь,

Ò
. Ø

åâ÷åíêî: ï³çíàííÿ òà íàïðàöþâàííÿ



6

Ï
åäà

ãîã
³÷í

èé
 â

³ñí
èê

 ¹
2 

20
16

нікому не кланяюсь, і не боюсь… велике щастя буть
вольним чоловіком", - пише Тарас в листі до брата
Микити.

Ще одна подія сталася в Петербурзі, знаменна
і не тільки в житті Тараса, а й важлива для всієї
України - вихід у світ книги віршів " Кобзар" у 1840
році. Справді "Кобзар" належить до тих книжок, які
найбільше друкують і читають у всьому світі. То є
святиня, національна Біблія України.

4 учень. Доля готувала Тарасові все нові і нові
випробування. Із хлопчика - кріпака виростає
талановитий художник, великий український поет -
борець за волю України. Ні царські тюрми, ні
солдатчина, ні заслання в далеких степах
Казахстану, не зломили його, не перемогли його віри
в Україну, в народ! Де він не був, завжди тужив за
Україною.

3 конкурс "Ігровий" (Кросворд).

1
2

3
4

5
6

1. Хоробрий воїн. (Козак)
2. Вірш Т.Шевченка, в якому він висловлює

найзаповітніші бажання. (Заповіт)
3. Укпаїнський народний музичний

інструмент. (Кобза)
4. Поема Т.Шевченка. (Кавказ)
5. Пора року, яку найбільше любив поет.

(Весна)
6. Річка, співана поетом. (Дніпро)
4 зупинка. "Останні роки життя".
5 учень. Останні роки життя поет прожив в

Петербурзі. 1859-го року ще раз, втретє і востаннє
відвідав Україну.

Тоді він мріяв оселитися в Україні, у хаті з
вишневим садком. Але доля не судила йому цього
звичайного людського щастя.

Настав 1861 рік, четвертий рік його повернення
із заслання, рік який почав підрахунок його останніх
років життя. В день народження, 9 березня, Тараса
провідали друзі. Прийшло багато листів, вітальних
телеграм з України. Прочитавши їх, хворий поет
проказав: "От якби додому, там би я, може, одужав.
Але не судилося. Уранці 10 березня Тарас
Шевченко зійшов у свою майстерню, упав і відійшов
у вічність.

Тараса Шевченка поховали на Смоленському
кладовищі в Петербурзі. У травні цього ж року тіло
Великого Кобзаря було перевезено в Україну. Друзі
вибрали для поховання місце на Чернечій горі,
звіряючи величність місця з рядками " Заповіту".

4 конкурс "Поетичний". Учасники обох команд
по черзі читають поезії Шевченка:"Зоре моя
вечірняя", "Садок вишневий коло хати", "Тече вода
з-під явора", "Зацвіла в долині червона калина",
"Заповіт", "І досі сниться…".

Ведучий. Минуло багато років з дня
народження Т.Г. Шевченка - славного сина
українського народу, але й сьогодні як живий
говорить він із своїми наступниками. Його слово
живе між нами, гнівне і ніжне, полум'яне і міцне.

Ведуча. І на оновленій землі, над ланами,
широкими полями, вільними містами і селами як

весняні води могутнього Дніпра лине вічно жива в
народі слава великого Кобзаря.

5 конкурс "Капітанський" (завдання виконують
капітани команд)

(Із розкиданих слів скласти рядки поезій
Т.Шевченка)

1. Погнали, води, чужі, до, і, ми, ягнята,
жартуючи, до.

2. Полю, по, виє, вітер, діброві, по, гуляє.
6 конкурс для болільників "Розсипанка" (На

екрані проектора)

пом ну

те я ти

будь не

за злим

не сло ти

вом хим
6 учень.
Ми чуємо тебе, Кобзарю, скрізь століття
І голос твій наш душі окриля.
Встає в новій красі скрізь лихоліття
Твоя, Тарасе, звільнена земля.
7 учень.
 Отче наш, Тарасе всемогучий,
Що створив нас генієм своїм,
На моїй землі, як правда сущий
Б'ющий у неправду, наче грім.
8 учень.
Ти слухав Кобзаря?
Ти чув його печаль,
Що піснею лилася з-під струн?
Горіла, мов зоря, і сяяла, як жар,
Висока пісня кобзаревих дум.
9 учень.
Гарно твоя бандура грає
Любий мій земляче!
Вона голосно співає,
Голосно і плаче.
І сопілкою голосить,
Бурею лютує,
І чогось у Бога просить,
І чогось сумує.
10 учень.
Над широким Дніпром
У промінні блакить
Є висока і тиха могила.
В тій могилі співець
Незабутній лежить,
Що народу віддав свої сили.
Що народу віддав
Своє серце й пісні,
Свої мрії про зорі досвітні.
А навколо лани
Вдалині, вдалині
Розлетілись, як птиці досвітні.
11учень.
Цілий світ задивлений на Канів.
Дивне місто - що не говори!
Скільки чути - шириться осанна
З висоти Чернечої гори.
День у день - хурделиця чи спека -
З різний сіл, з містечок і країн
Йдуть до неї люди, наче в Мекку,
Йдуть з усього світу на поклін.

Ò
. 

Ø
åâ÷

åí
êî
: 

ï³
çí

àí
íÿ

 ò
à 

íà
ïð

àö
þâ

àí
íÿ



7

Ï
åäàãîã³÷íèé â³ñíèê ¹

2 2016
12 учень.
Йдуть, хоч стежка стелиться терново,
Йдуть і йдуть без ліку і числа,
Щоб вогнем Тарасового слова
Очищати душі і тіла.
Ведучий.
Поставлю хату і кімнату
Садок - райочок насаджу.
Посиджу я і походжу
В своїй маленькій благодаті.
Та в одині - самотині
В садочку буду спочивати,
Присняться діточки мені.
Веселая присниться мати.
Читаю, плачу і молюся Богу,
А потім гордо плечі розпрямлю.
Нема на світі вічного нічого,
Крім віщого Тарасового слова.
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Тема. Тарас Шевченко - видатний художник.
Цінність його живописної спадщини.

Мета: розкрити велич таланту Т. Г. Шевченка
як художника, зацікавити вивченням його
живописної спадщини, розвивати вміння
презентувати власні проекти, виховувати почуття
безмежної шани до великого сина України.

Очікувані результати: учні зможуть:
- знати історію створення картин

Кобзарем;
- розпізнавати мистецькі твори Т. Г.

Шевченка;
- розподіляти малярський доробок

художника за жанрами.
Навчально-методичне забезпечення уроку:

підручник, мультимедійні матеріали.

ХІД  УРОКУ
І. Організаційний момент.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Учитель. Важко переоцінити роль творчої

спадщини великого Кобзаря в історії України й
розвитку української культури. Тарас Шевченко,
безумовно, геній. Його талант розкрився не тільки
в літературі. Він має прекрасний голос і чудово
співає. За його безпосередньої участі було
організовано хор і драматичний гурток. Новий
комендант форту якось сказав йому: "Щедро тебе,
Тарасе Григоровичу, обдарував Бог: ти і поет, і
живописець, і скульптор, та ще, виявляється, і

актор. Шкода, голубе мій, одного: що не обдарував
він тебе щастям. І тому сьогодні на уроці ми
будемо говорити про Тараса Григоровича як
видатного  художника, про цінність  його
живописної спадщини. З'ясувати ці питання нам
допоможе сам митець. То ж запрошуємо його до
мікрофона.

III. Виклад основного матеріалу.
Учень 1. Коли Ви виявили у себе здібності до

малярства?
Тарас Шевченко. Дуже рано. Ще змалку

крейда і вуглина були для мене неабиякою
радістю. Усе ними малював: стіни, лави. Також
любив зображувати квіти, птахів, людей. Одного
разу я намалював п'яного дяка, за що був ним
покараний.

Учень 2. Чи здобували Ви освіту художника?
Якщо так, то в яких навчальних закладах?

Тарас Шевченко. Так. В архівних документах
ви можете знайти свідчення про те, як старанно
я навчався спочатку у класах при Товаристві
заохочування художників, а згодом - в Академії
мистецтв. У цих навчальних закладах я навчився
мислити і п ізнавати природу за допомогою
художніх образів.

Учень 3.  Ви отримували нагороди у
навчальних закладах, де навчалися?

Тарас Шевченко. Уже після першого року
навчання в академії я здобув срібну медаль
другого ступеня за екзаменаційну роботу - рисунки

Ò
. Ø

åâ÷åíêî: ï³çíàííÿ òà íàïðàöþâàííÿ



8

Ï
åäà

ãîã
³÷í

èé
 â

³ñí
èê

 ¹
2 

20
16

з натури. Наступного року - знову срібну медаль,
але вже за складнішу експозицію "Хлопчик-
жебрак, що дає хліб собаці".

Учень 4. Який стиль у живописі для Вас був
найближчим?

Тарас Шевченко. Найближчим для мене був
напрям критичного  реал ізму, який правдиво
відображав мотиви рідної природи, життя мого
народу.

Учень 5. Скажіть, будь ласка, чи створювали
Ви картини, які б в ідображали зміст Ваших
поезій?

Тарас Шевченко. Так. Хочу вам сказати, що
картина "Катерина" - яскравий тому приклад. Це
єдиний мій твір мистецтва, написаний олією.
Картина належить до академічного періоду моєї
творчості. Я зобразив головну героїню на тлі
типового українського пейзажу: сільська околиця
з безкраїм степом, кур інь, біля якого сидить
селянин-ложкар, віддалік височить козацька
могила з вітряком. Я намагався малювати так, щоб
полотно було зрозумілим, викликало співчуття. Ця
картина відображає пошуки образу-узагальнення
й утвердження національного ідеалу.

Учень  6. Ви брали участь в ілюструванні
кращих видань інших письменників та поетів?

Тарас Шевченко. Ще будучи учнем Академії
художеств, я брав участь в ілюструванні кращих видань
того часу. У 1840 році я створив акварель "Марія" на
тему поеми Пушкіна "Полтава". Я першим ілюстрував
"Тараса Бульбу".

Учень 7. Повідомте нам, чи є у Вас картини, у
яких змальовано красу і мальовничість України?

Тарас Шевченко. Так, ці картини вміщені в
періодичному художньому виданні "Живописна
Україна". Я поділив видання на 3 частини: пейзажі
України, що визначалися своєю красою чи
історичною звичністю, сучасний мені побут та
історичне минуле нашого народу. Я поставив перед
собою завдання: ознайомити Росію з життям і
побутом українського народу, з його минулим, з
чарівною природою. Багато сюжетів з життя народу
жило в моїй уяві. Під час першого приїзду на Україну
я змалював найближче, найрідніше серцю. Картина
отримала назву "Хата батьків Т. Г. Шевченка в с.
Кирилівці". У цій оселі пройшло моє безрадісне
сирітське дитинство, у ній моє серце було вперше
ображене людською несправедливістю. Хочу додати,
що, мріючи про щасливе життя простих людей, я
збирав натурні замальовки до картини "Селянська
родина". Цією картиною хотілося передати велику
любов до народу, я хотів, щоб від картини віяло
людяністю і лірикою.

Учень 8. Чи подобалось Вам створювати
гравюри?

Тарас Шевченко. Будучи у засланні, я прагнув
зайнятися гравюрою. Це бажання я мотивував двома
обставинами. По-перше, на засланні як живописець
я дещо втратив майстерність, по-друге - гравюра -
найкращий засіб широкого розповсюдження творів
мистецтва серед народу. Після повернення до
Петербурга я обладнав гравіювальну майстерню,
придбав необхідні інструменти і заходився
працювати над офортами. Найбільше мені
подобалось гравіювати на мідних платівках. Перші
мої гравюри - це жанрова композиція "Дві дівчини"
та інтерпретація картини відомого іспанського

художника Б. Мурільйо "Свята родина". Для того, щоб
вдосконалити майстерність, я вивчав офортну
манеру великого голландського художника
Рембрандта, виконував офорти з його картин. Через
це друзі та знайомі називали мене "російським
Ребрандтом'. А у вересні 1860 р. Академія мистецтв
удостоїла мене званням Академіка гравюри.

Учень  9. В одному із часописів я прочитав, що
ви писали автопортрети? Що можете додати з цього
приводу?

Тарас Шевченко. Я повністю погоджуюсь з
Вашим твердженням. Більше того, можу додати, що
на автопортреті 1840-41 рр. я зобразив себе
сповненим юної енергії, романтичного піднесення,
сміливості, рішучості. А у перший рік заслання я
зобразив себе у формі рядового солдата. Я хотів
показати, наскільки болісним для мене було
усвідомлення жорстокої кари.

Учень 10. Чи писали Ви портрети видатних діячів
України?

Тарас Шевченко. Так. Коли навесні 1843 р. я
відвідав Україну, то написав ряд портретів, а саме:
Маєвської, Лизогуба, Кейкуатової, Рєпіна. Через них
я намагався передати характер людей.

Учень 11. Чи складалося так, що Вам
забороняли займатися улюбленою діяльністю -
малюванням?

Тарас Шевченко. Так. Під час заслання в
Оренбурзький окремий корпус мене тримали під
наглядом і забороняли писати й малювати. Але
завдяки допомозі прогресивно налаштованої
інтелігенції я зміг напівлегально займатися
малюванням.

Учень 12. Що Ви можете сказати  про власний
жанровий доробок?

Тарас Шевченко. Я створив 835 різних за
жанром картин, з яких понад 100 портретів.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
Учитель. Скориставшись отриманою від

художника інформацією, заповніть таблицю:

V. Домашнє завдання. Скласти письмовий
відгук з теми "Шевченко-художник".

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Касіян В. Офорти Тараса Шевченка/ В.Касіян.

- Київ : Мистецтво, 1964. - 125с.
2. Касіян В. Шевченко-художник / В.Касіян. -

Київ : Мистецтво, 1963. -  128с.
3. Паламарчук І. Т. Г. Шевченко. Автопортрети/

І.Т.Паламарчук. - К., 1963. - 67с.
4. Пахаренко В. Шкільне шевченкознавство / В.
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ÍÀÉÐÎÇÓÌÍ²ØÈÉ ØÅÂ×ÅÍÊÎÇÍÀÂÅÖÜ
ÐÎÇÐÎÁÊÀ  Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÂÅ×ÎÐÀ-ÃÐÈ ÄËß
ÑÒÀÐØÎÊËÀÑÍÈÊ²Â

Мета:  вшанувати пам'ять великого сина
українського народу, геніального поета, прозаїка,
драматурга, талановитого художника Тараса
Григоровича Шевченка; збагатити учнів новими
знаннями про його життєвий і творчий шлях;
виховувати любов і повагу до немеркнучого у віках
величного таланту славного українського Кобзаря.

Хід заходу
Учень.
У росяні вінки заплетені суцвіття
До ніг тобі, титане, кладемо.
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття.
Тебе своїм сучасником звемо.
Учениця. Є в історії світової культури

особистості, чия велич визначається не тільки їх
літературною спадщиною, а й всією сукупністю їхньої
людської творчої та громадянської діяльності, самою
символічністю їхнього буття, яке прориває грані епох
і завойовує безсмертя. Для України, її історії і культури
такою особистістю є Тарас Григорович Шевченко,
адже він є частиною самого життя народу, вірним
його сином, якого сам таки народ назвав своїм
батьком. А життя і народ не мають кінця, вони - вічні.
І слава Шевченка, вшанування його пам'яті завжди
зорітиме в серцях вдячних нащадків Кобзаря.

Учень.
Живи, поете, в бронзі і граніті,
Живи, поете, в пам'яті людській.
Живи в піснях, живи у "Заповіті",
У слові праведнім, у славі віковій.
Учениця. Сьогодні ми на цьому урочистому

засіданні однодумців зібралися разом, щоб сплети
вінок слави нашому геніальному національному
титану, Бояну, пророку, патріарху і подвижнику
Тарасу Григоровичу Шевченку. І перша квітка у цьому
вінку - "Слово про Кобзаря".

Група читців.
1.  З дитячих літ живе у серці він,
Як материнське слово незабутнє,
І тихо каже: знай, ти не один,
З тобою друг у дні щасливі й скрутні.
Його слова - мов та вода жива.
Що гоїть рани, мертвих воскрешає;
В свої обійми правда світова
Його, як сина, радісно приймає.
Він голос мав, як кари правий гнів,
Він голос мав, як пісня колискова.
Із муки він народної розцвів,
Щоб людям радість розцвіла чудова.
Зростає покоління молоде,
Нові вогні горять на небокраї
Та в далеч з наймолодшими іде
Пророк зорі, що землю всю осяє.
Максим Рильський
2. Недарма рвусь до вас, шляхи мої жагучі,
Де сни і чебреці, де в березневі тучі
Хустини вишиті розвісила зоря.
На чолі зморшка є? - То з гніву та печалі,
Бо ми йдемо крізь смерть в дніпровські зорні далі,
До рідних, до землі, до пісні Кобзаря!
Андрій Малишко

Учень. Історія Шевченкового життя, за словами
самого поета, є історією його батьківщини. Ось чому
постать Кобзаря приваблювала і буде приваблювати
ще не одне покоління істориків, літературознавців,
письменників. Художні твори про Тараса Шевченка
з'явилися ще за життя поета. А нині художня
Шевченкіана нараховує понад сім тисяч творів. Тож
заплетемо у наш вінок слави і ще одну квітку -
"Шевченко в красному письменстві".

Учениця. 21 листопада 1841 року О. Афанасьєв-
Чужбинський присвячує чи не перший вірш
Шевченкові:

Гарно твоя кобза грає,
Любий мій земляче!
Вона голосно співає.
Голосно і плаче,
І сопілкою голосить,
Бурею лютує.
А далі з'явилися поетичні твори О. Навроцького,

М. Максимовича, О. Пчілки, Б. Грінченка, М.
Вороного, В.Самійленка, П.Тичини, В. Сосюри,
М.Рильського, В. Симоненка… Цей список можна
продовжувати ще довго, адже немає в українській
літературі ні одного митця, який би  хоча б раз не
звертався до Шевченкіани в своїй творчості.

Учень. Талановиті митці українського і світового
письменства створили Тарасу Григоровичу
вікопомний пам'ятник із своїх творів. Ось
найвагоміші серед них:

1. Роман О. Іваненко "Тарасові шляхи", в
хронологічній послідовності   розповідає про життя
поета.

2. Роман Л. Смілянського "Поетова
молодість" висвітлює час життя Шевченка до
заслання.

3. Повість М. Рубашова "Багряні тіні" -  життя
юного Шевченка у Вільно.

4. Повість В. Дарди "Його кохана" розповідає
про дружбу поета з В. Рєпніною.

5. Роман В.Шевчука "Син волі" -  про
"казематичний" період життя Шевченка.

6. Роман З. Тулуба "В степу безкраїм за
Уралом" та повість М. Будника "При лихій годині" -
про важкий і лихий час заслання поета.

7. Повість О. Ільченка "Петербурзька осінь"
знайомить читачів з останніми роками життя
Кобзаря.

Учениця. Біографічні твори про Т. Г. Шевченка
писали ще й О. Десняк, П.Панч, С. Скляренко, Ю.
Яновський, О. Твардовський, М. Тихонов, Янка
Купала, Якуб  Колас. Та що там говорити, навіть учні
нашої школи прилучилися до Шевченкіани. Надамо
їм слово.

Священна постать Кобзаря
Поетів в цьому світі є багато,
Але в душі моїй Кобзар - панує свято.
Тарас Шевченко - ці слова святі,
Вони для українців дорогі.
А особливо у важкі часи
Його вірші давали сили і снаги.
Хоча життя Шевченка і тяжке,
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Він не лякався перешкод ніколи і ніде.
І закликав людей не просто жити,
Він закликав творити і любити,
І розірвать кайдани, волю здобувати,
Та рідну Україну ділами прославляти.
Минули вже роки, століття,
Та в пам'яті народній буде жити
Священна постать Кобзаря.
Його поезія немов жива.
І їй іти від роду і до роду,
Їй процвітати у пам'яті народу.
Вірш учениці 11 класу Ногай Людмили

Климівни
Учень. Наступна і не менш запашна квітка у

нашому вінку - "Кобзар і музика". Зауважу, що сам
поет мав чудовий голос - тенор і дуже любив співати.
Відомий письменник і товариш Шевченка П. Куліш
згадує , що "коли співав Тарас, усі довкруж замовкали
і зачаровано слухали, дехто плакав, а він співав
людям на втіху, а собі самому ще й на більшу". Його
улюбленою піснею була "Ой, зійди, зійди, зіронько
та вечірняя", улюбленим композитором - Фредерік
Шопен. Більше того, Шевченко добре грав на кобзі,
бандурі, торбані, г ітарі. Тому й поетична муза
Кобзаря була надзвичайно чутлива та мелодійна, а
видатний український музикознавець М. Гордійчук
визнає Шевченка наймузикальнішим поетом у
світовій літературі.

Учениця. Наспівність, мелодійність поезій
Тараса Григоровича дала поштовх до написання
численних пісень та музичних композицій. Так, на
слова Шевченка створили чудові пісні такі українські
композитори, як от О. Рубець  "Думи, мої, думи",  Я.
Степовий - "Три шляхи", "За думою дума", "Над
Дніпровою сагою", "Тече вода  з-під явора", С. Гулак-
Артемовський - "Стоїть явір над водою", К.Стеценко
- "Вечір", "Тополя", "Плавай, плавай, лебедонько",
М. Леонтович - "Зоре моя вечірняя", "Одна гора
високая" та ін. На слова  Шевченка створили чудові
романси П. Сокальський, Я. Степовий,    П. Сениця.
До самого "Заповіту" музику писали М. Лисенко, М.
Вербицький,   Г. Гладкий, Д. Крижанівський ( пісня
останнього стала взагалі народною). Та найбільше
зробив для втілення Шевченкового слова в музику
М. Лисенко, який створив цілий цикл "Музика до
"Кобзаря", що складається зі 86 композицій. А. С.
Людкевич створив симфонії "Кавказ" і "Заповіт" і
пізніше зазначав: "Коли б не поезія Шевченка, я,
мабуть, взагалі не став би композитором". Отже,
без Шевченка не було б у нас ні Лисенка, ні
Людкевича, а точніше - української національної
професійної музичної школи.

Учень. А зараз послухаємо у виконанні дівчаток
8 класу пісню "Тополя" на слова Шевченка і музику
К. Стеценка. ( Звучить пісня).

Учениця. Тепер заплетемо до нашого
святкового вінка квітку - "Шевченко в театрі і кіно",
яка розкриє нам ще одну сторінку геніальності
поета.

Тарас Григорович кохався в театральному
мистецтві. Очевидно, перші паростки цієї любові
з'явилися ще тоді, коли він зовсім юним
розмальовував разом з іншими учнями Ширяєва
декорації для Великого театру в Петербурзі, зовсім
не сподіваючись на те, що колись зможе побачити
тут вистави. Пізніше, вже на волі, він відвідував театр
разом з К. Брюлловим, І. Сошенком,                Є.
Гребінкою, товаришував з відомими акторами і
співаками М.С. Щепкіним, С. Гулаком-
Артемовським, К. Солеником, а потім подарував
театральній сцені хай і єдиний , але такий
прекрасний драматичний твір - п'єсу "Назар
Стодоля".

Учень. Театральний світ  теж увічнив пам'ять
великого Кобзаря. Про Тараса-козачка розповідає
Д. Безик у п'єсі "Невільник", про юного Шевченка у
Петербурзі - В Суходольський у драмі "Тарасова
юність". Ю. Яновський  у п'єсі "Молода воля" відтворив
життя поета на Україні після навчання, а останні роки
життя Шевченка відображені у драматичній поемі
І.Кочерги "Пророк".

Учениця. За творами Шевченка створені опери
"Катерина" М. Аркаса, "Сотник" і "Наймичка" М.
Вериківського, "Гайдамаки" М. Тіца, балет "Лілея" М.
Данькевича.

Учень. Перший кінофільм про Кобзаря -
двосерійна стрічка "Тарас Шевченко" режисера П.
Чардиніна побачила світ в 1926 році. У повоєнні роки
було знято кінострічку "Тарас Шевченко" режисера І.
Савченка, де у головній ролі знявся С. Бондарчук. Є
ще кінофільм "Сон" про молоді роки Тараса з
Миколайчуком в головній ролі. Екранізовані також
"Назар Стодоля" та "Наймичка". Загалом же,
українське кіно ще у великому боргу перед Кобзарем.

Учениця. Наступні кольорові квітки: "Шевченко
в образотворчому мистецтві", "Пам'ятники
Кобзареві", "Музеї Т. Г. Шевченка" та "Шевченківська
премія" вплетуть до нашого вінка учні 11 класу своїми
презентаціями на дані теми. Їм слово.( Демонстрація
презентацій).

Учень. Ну от, сплели ми разом з вами чарівний
"Вінок Шевченкової слави", вкотре пробудивши в
наших вдячних серцях любов і пошану до великого
національного поета - нашого Кобзаря, ім'я якого,
пройшовши часи і лихоліття, продовжуватиме
золотими літерами зоріти на теренах історії і культури
Української держави.

Учениця. А зараз після урочистої частини ми
переходимо до літературної гри "Найрозумніший
шевченкознавець". У ній візьмуть участь знавці життя
і творчості Т. Шевченка, учні 8, 9, 10, 11 класів. (
Учитель оголошує умови гри).

І. Ігрова частина
Перший відбірковий тур
Обов'язкові запитання
1. Т.Г. Шевченко мав таку кількість братів і

сестер:
а) 2 брати і 3 сестри;
в) 3 брати і 2 сестри;
б) 2 брати і 4 сестри;
г) 2 брати і 5 сестер (Марія померла у 2 роки).
2. Разом з батьком малий Тарас чумакував до:
а) Одеси;
в) Севастополя;
б) Єлисаветграда;
г) Звенигородки.
3. Шевченко став повним сиротою в:
а) 9 років;
в) 11 років;
б) 10 років;
г) 12 років.
4. Вірною подругою в дитинстві для Тараса була:
а) Ганна;
в) Оксана;
б) Марія;
г) Катерина.
5. Вперше Шевченко прибув до Петербурга в:
а) 1829 році;
в) 1831 році;
б) 1830 році;
г) 1832 році.
6. Тарас Григорович був особисто знайомий з:
а) І.П.Котляревським;
в) Г.С. Сковородою;
б) Е.П. Гребінкою;
г) І. Я. Франком.
7. Пан Енгельгардт запросив за кріпака Шевченка:
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а) 2, 500 золотом;
в) 4000 золотом;
б) 3,500 золотом;
г) 5000 золотом.
8. Під час навчання в Академії мистецтв за

свої роботи Шевченко отримав такі    винагороди:
а) 2 золоті медалі:
в) 3 срібні медалі;
б) 3 золоті медалі;
г) 2 срібні медалі.
9. До першого "Кобзаря" 1840 року увійшло:
а) 8 творів;
в) 12 творів;
б) 10 творів;
г) 15 творів.
10. Навчаючись в Академії мистецтв

Шевченко листувався з:
а) братом Микитою;
в) сестрою Катериною;
б) братом Йосипом;
г) подругою Оксаною.
11. Перша подорож Тараса на Україну після

тривалою розлуки відбулася в:
а) 1842 році;
в) 1844 році;
б) 1843 році;
г) 1845 році.
12. Що стало справжньою причиною заслання поета:
а) участь у Кирило-Мефодіївському братстві;
б) замах на царя;
в) кріпацьке походження Тараса;
г) збірка поетичних творів "Три літа".
13. Під час слідства арештантів допитував:
а) сам цар Микола І;
б) військовий міністр князь Чернишов;
в) пан Енгельгардт;
г) начальник ІІІ відділу граф Орлов.
14. Під час заслання Шевченко у складі

експедиції подорожував:
а) Аральським морем;
в) Середземним морем;
б) Каспійським морем;
г) Чорним морем.
15. Першим після заслання у Нижньому

Новгороді поета відвідав:
а) П. Куліш;
в) К. Брюллов;
б) Є. Гребінка;
г) М. Щепкін.
16. Шевченко мріяв жити на Україні і оселитися:
а) в рідному селі Моринці;
в) у місті Каневі над Дніпром;
б) у місті Києві;
г) на Михайловій горі.
Додаткові запитання
1. Поховання тіла Шевченка на Чернечій

горі відбулося:
а) 10 березня;
в) 22 квітня;
б) 12 березня;
г) 22 травня.
2. Першим учителем малювання у малого

Тараса був:
а) Цехових справ майстер Ширяєв;
в) Ян Рустем;
б) художник-самоук Степан Превлоцький;
г) К. Брюллов.
3. Вперше свої поетичні твори Шевченко

надрукував у:
а) журналі "Літературно-науковий вісник";
б) альманасі "Русалка Дністровая";
в) альманасі "Ластівка";
г) журналі "Громадський друг".
4. Під час заслання Шевченко написав:

а) 2 захалявні книжечки;
в) 4 захалявні книжечки;
б) 3 захалявні книжечки;
г) 5 захалявних книжечок.
5. Під час навчання в Академії мистецтв

Шевченко відвідував лекції з:
а) історії;
в) французької мови;
б) математики;
г) німецької мови.
6. Дівоче прізвище матері Шевченка було:
а) Коваленко;
в) Бондаренко;
б) Бойко;
г) Тарасенко.
Запитання для болільників
1. Як звали батька Тараса? ( Григорій

Іванович Шевченко)
2. Як ще називали Шевченків у селі?

(Грушевські -- за прізвищем діда Івана)
3. Яку професію мав Тарас Григорович? (

Вільний художник)
4. За яку суму Шевченка було викуплено з

кріпацтва? ( 2,500 карбованців)
5. Де знаходиться затока Кос-Арал? ( Берег

Аральського моря)
6. Що було заборонено Шевченкові на

засланні? ( Малювати і писати)
7. За який малюнок Тараса відшмагали

різками? ( Малюнок козака Платова)
8. У кого з відомих українських письменників

Шевченко був боярином на весіллі? ( У П. Куліша)
9. Чи був одружений Тарас Григорович? (Ні, не був)
10. Чи мав Шевченко вищу освіту? ( Так, закінчив

Академію мистецтв) Жеребкування для
півфіналістів

Конкурс "Шифрувальник"

8 1 7 5 1 4 6 - Дошкульна викривальна насмішка
(Сарказм)

Другий відбірковий тур - півфінал
Живопис
1. Ким мріяв стати Шевченко у дитинстві? (

Художником )
2. Скільки мистецьких робіт Шевченка-

художника дійшло до нас? ( 1200 )
3. Яке звання як художник отримав

Шевченко?( 1860 р. - академік гравюри)
4. Зустріч з яким художником-земляком

вирішила подальшу долю кріпака Шевченка? ( З  І.
М. Сошенком)

5. Як називається картина, що є ілюстрацією
до однойменної поеми Шевченка, яка увійшла до
"Кобзаря" 1840 року? ("Катерина")

6. Який альбом з краєвидами України
планував видавати Тарас Григорович? ("Живописна
Україна")

7. Ким мріяв працювати Шевченко на Україні?
( Викладачем малювання)

8. Узбережжя якого моря змальовував
Шевченко на засланні? ( Аральського)

9. Як називалася картина, за яку Тарас
отримав свою першу срібну медаль? ( "Малюнок з
натури")

1 2 3 4
А    Б    В Г    Г   Д Е   Є   Ж З    И    І

5 6 7 8
Ї     Й   К Л   М   Н О    П    Р С    Т    У

9 10 11
Ф   Х   Ц Ч    Ш   Щ Ь    Ю   Я
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10. До твор ів  якого українського
письменника Шевченко намалював свої перші
ілюстрації? ( Г. Ф. Квітка-Основяненко, "Знахар")

Теорія літератури
1. Скільки рядків нараховує шевченківський

вірш? ( 14 рядків)
2. Яка серед поданих поем сатирична?

("Сон", "Катерина", "Іван Підкова")
3. Яка тема поеми "Катерина"? (Доля жінки-

покритки у кріпосницькому суспільстві)
4. Які ліро-епічні твори писав Шевченко?

(Балади, поеми)
5. Часто в своїх творах поет використовував

іронію. Що таке іронія? (Прихована насмішка)
6. Знамениту карикатуру якого персонажа і

в якій поемі створив Шевченко? ( Образ цариці в
поемі "Сон")

Музика
1. Хто написав близько 100 мелодій на

слова Шевченка? (М. Лисенко)
2. Який тембр голосу мав Тарас Григорович?

(Тенор)
3. Яка улюблена пісня Шевченка? ("Ой,

зійди, зійди, зіронько, та вечірняя")
4. Який улюблений композитор Т.Г.

Шевченка? ( Фредерік Шопен)
5. З якою музичною професією пов'язаний

псевдонім Шевченка? (Кобзар)
6. З яким кобзарем був особисто знайомий

Т. Г. Шевченко? (Остап Вересай)
7. На яких музичних інструментах умів грати

Тарас? (Кобза, бандура, гітара, торбан)
8. У якій повісті Шевченко розповідає про

долю скрипаля Тараса? ("Музикант")
9. Коли виникла перша пісня на слова

Шевченка? (1860 р. --  "Думи мої, думи")
10. Хто написав мелодію до відомої пісні

"Реве та стогне Дніпр широкий"?  (Д. Я.
Крижанівський)

Драматургія
1. Скільки драматичних творів написав Т. Г.

Шевченко? ( Один і два уривки )
2. Як називається цей твір? (Драма "Назар

Стодоля")
3. Коли було опубліковано твір? (У 1862

році)
4. Який видатний український драматург

узяв псевдонім на честь одного героя драми
"Назар Стодоля"? ( І. К. Карпенко-Карий - Гнат
Карий )

5. Який твір Т.  Г. Шевченка був уперше
використаний для постановки на сцені? ( 1939р. -
опера М. Аркаса "Катерина", балет К. Данькевича
"Лілея")

6. Яка епохальна вистава була поставлена
театром Л. Курбаса?("Гайдамаки")

7. З ким із російських акторів товаришував
Шевченко? ( М. Щепкін )

8. Який твір йому присвятив поет? ( Поему
"Неофіти")

9. Грою якого негритянського  актора
захоплювався Тарас Григорович? (Айра-Фредерік
Олрідж)

10. Чи виступав Шевченко в ролі актора?
Якщо так,  то коли? (  Так, на засланні роль
стряпчого в п'єсі О. Островського "Свої люди -
поквитаємось")

Проза
1. Які за жанром прозов і твори писав

Шевченко? ( Повісті )
2. Що  таке  повість? ( Повість  - великий

розповідний  твір  з   розгорнутим сюжетом  і  широким
охопленням  подій  з  життя  персонажа,  за  розміром
знаходиться між оповіданням і романом)

3. Чи були повісті надруковані за життя
Шевченка? ( Ні )

4. Які з  пов істей за часом написання є
першими? ( "Наймичка", "Варнак")

5. Скільки, за свідченням самого митця,
ним було створено повістей? ( 20 )

6. Яка з  пов істей Шевченка є
автобіографічною? ("Художник")

7. Чи є повісті однойменні з поемами? (Так,
"Наймичка", "Варнак")

8. Якою мовою писав свої повісті Шевченко?
(2 ранні - українською, а решту - російською)

9. Яким псевдонімом підписував свої повісті
Шевченко? (Кобзар Дармограй)

10. Де було написано основну кількість
повістей?( Під час заслання в Новопетровській
фортеці)

Сюрприз
1. До якої частини мови належить слово

"Тарас"? (Іменник)
2. Яким способом утворено слово

"дармограй"? (Складання)
3. Скільки складів у слові "єретик"? (Три)
4. Якого  роду слово "гайдамака"?

(Чоловічого)
5. "Псалми Давидов і"  --  твір Шевченка.

Давидов і - якісний, відносний чи присвійний
прикметник? (Присвійний)

6. Чи потрібно ставити кому в реченні "Реве
та стогне Дніпр широкий"? (Ні)

7. Як звучатиме слово "кобзар" у кличному
відмінку? (Кобзарю)

8. Що ми відокремлюємо у реченні "Думи
мої, думи мої, лихо мені з вами…"?   (Звертання)

9. Який спільний звук у назвах "Лілея" і
"Кавказ" (Звук  а)

10. Яка граматична основа у реченні "На всіх
язиках все мовчить?   (Все мовчить)

Фінал
Жеребкування для фіналістів
Завдання: поставити твори за часом

написання.
"Гайдамаки",  "Заповіт" ,  "Неофіти",

"Причинна".
Відповідь:  "Причинна", "Гайдамаки",

"Заповіт", "Неофіти".
Умови гри: за кожну правильну відповідь на

запитання зі своєї категорії -         2 бали, за
правильну відповідь на запитання суперника - 3
бали, а за правильну в ідповідь на загальні
запитання - 1 бал.

Табло для фіналістів

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 
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Довідка: червоний колір - балади, синій колір -

поеми, жовтий колір - вірші, білий колір - загальні
запитання.

Балади
1. Що таке балада? (Балада - це невеликий

ліро-епічний твір казково-  фантастичного чи
героїчного змісту з драматично напруженим
сюжетом)

2. Якою баладою починалося видання
"Кобзаря" 1860 року? Ця традиція збереглася і
надалі. ("Причинна")

3. Яка балада увійшла до "Кобзаря" 1840
року? ( "Тополя" )

4. У баладах Шевченко часто використовує
метаморфозу. Що це таке? (Метаморфоза -
фантастичне перетворення, наприклад, людини -
на дерево)

5. Героїня якої балади стала квіткою?
("Лілея")

6. Рядки з якої балади лягли в основу пісні "По
діброві вітер віє"? ("Тополя")

7. Яка з балад Шевченка була вміщена до
захалявної книжечки? ("Русалка")

8. Який художній засіб використаний у рядках
балади "Русалка"? (Алітерація)

"Хто се, хто се по сім боці
Чеше косу? Хто се?.."
9. За змістом якої балади виник чудовий

балет К Данькевича? ( "Лілея")
10. Скільки балад створив Шевченко? (П'ять -

"Причинна", "Тополя", "Утоплена", "Русалка", "Лілея")
Поеми
1. Що таке поема? (Поема - це великий ліро-

епічний твір, у якому зображені значні події і яскраві
характери)

2. Кому Шевченко присвятив поему
"Катерина"? (В. А. Жуковському)

3. Яку поему поет присвятив В. Рєпніній?
("Тризна",  російською мовою)

4. Яка поема зайва за тематикою у переліку?
("Тарасова ніч", "Гамалія", "Наймичка")
5. Що стало історичною основою поеми

"Гайдамаки"? (1768р. - Коліївщина)
6. Скільки поем увійшло до "Кобзаря 1840

року? (Три - "Іван Підкова", "Тарасова ніч",
"Катерина")

7. Яка поема Тараса Григоровича носить
найбільш антикріпосницьке спрямування? ("Сон")

8. Який твір Шевченка за жанром  є поемою-
містерією? ("Великий льох")

9. З якої поеми взяті рядки: "Якби ви вчились
так, як треба…"? ("І мертвим, і живим , і
ненародженим землякам моїм…")

10. Героїня якої поеми все життя присвятила
своєму синові? ("Наймичка")

Вірші
1. Скільки саме віршів ввійшло до "Кобзаря"

1840 року? (Чотири)
2. У якому вірші Шевченко згадує про нелегку

долю сироти-пастуха? ("Мені тринадцятий минало")
3. Який з поданих творів не входить до циклу

"В казематі"? ("Мені однаково", "Заповіт", "Садок
вишневий коло хати")

4. Деякі свої твори Шевченко називав
думками. Що таке думка? (Думка - короткий
ліричний вірш елегійного чи баладного змісту)

5. Який твір відрізняється від інших за
жанром? ("За сонцем хмаронька пливе", "Тече вода
в синє море"(думка), "Нащо мені чорні брови"
(думка))

6. Який вірш можна назвати заспівом до
творчості Шевченка, оскільки саме він відкрив
перше видання "Кобзаря" 1840 року? ( "Думи мої,
думи мої…")

7. Марко Вовчок присвятила Шевченкові
повість "Інститутка". Чи присвятив поет "своїй єдиній
доні" хоч один твір? (Так, вірші "Сон" і "Марку Вовчку")

8. У яких творах використав Кобзар біблійні
мотиви? ("Ісаія. Глава 35", "Псалми Давидові",
"Осика", "Марія")

9. До якого з поданих віршів можна написати
музику, щоб виникла ще одна пісня "? ( "Тече вода з-
під явора", "Доля", "Із-за гаю сонце сходить")

10. До кого звертається Шевченко рядками:
"Будеш, батьку, панувати, поки   живуть люди…"?
(До Г. Ф. Квітки-Основ'яненка )

Загальні запитання
1. Під яким зодіакальним знаком народився

Шевченко? ( Риби )
2. Скільки видань "Кобзаря" вийшло за життя

Шевченка? ( Два )
3. Яким способом словотвору утворилося

слово "березень"? ( Суфіксальним )
4. Який посібник для навчання уклав і видав

Шевченко? ( "Буквар")
5. Який вищий навчальний заклад у місті Києві

носить ім'я Т.Г. Шевченка?        ( Київський державний
університет )

6. Коли була заснована найвища в Україні
творча відзнака -- Державна премія імені Т. Г.
Шевченка? (В 1961 році)

7. Хто став її першим лауреатом? (П. Г.
Тичина)

8. Яку суму нині становить грошова частина
Шевченківської премії? (260 000)

9. У яке море впадає річка Дніпро, оспівана
творах Шевченка?(У Чорне море)

10. На якому березі Дніпра народився
Шевченко? ( На правому )

11. Коли і в яких містах вперше встановлено
пам'ятник Т. Г. Шевченкові?          (1918 рік - Москва,
Петербург )

Підбиття підсумків літературної гри
"Найрозумніший"

Нагородження фіналістів
Учитель.    На  цьому   наше   літературне  свято

закінчується.  Маю   великі сподівання, що знання,
здобуті  вами  при  підготовці до нього, знадобляться

у  подальшому  житті, а вогник бажання і надалі
вивчати життя та творчість Великого  Кобзаря ніколи
не згасне  у  ваших серцях. Тільки тоді справедливо
звучатимуть слова нашого земляка Василя
Симоненка:

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Анісов В. Літопис життя і творчості Т. Г.

Шевченка / В.Анісов,Є.Середа. - Київ:   Дніпро, 1976. -
125с.

2. Бабишкін О.К.  Шевченкова слава /
О.К.Бабишкін. - Київ: Радянська  Україна, 1989. -78с.

3. Неділько  Г. Я. Тарас Шевченко. Життя і

творчість / Г.Я.Неділько. -  Київ: Рад. школа, 1988. - 145с.
4. Федченко П. М. Тарас Григорович Шевченко /

П.М.Федченко. - Київ: Наукова думка, 1989. - 89с.

5. Чалий М. Життя і твори Тараса Шевченка /
М.Чалий. - Київ: Веселка, 2011. - 97с.

6. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. - Київ:

Рад. школа, 1983. - 93с.
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Ê.Ñ.Ìàçóð,
ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè Ñîðîêîòÿçüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ² - ²²² ñòóïåí³â Æàøê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

ÒÅÊÑÒÈ ÄÈÊÒÀÍÒ²Â ÍÀ
ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÓ ÒÅÌÀÒÈÊÓ

5 КЛАС
КНИГА НАРОДНОГО ЖИТТЯ

Т.Г. Шевченко - великий український поет, основоположник нової української літератури.
Він залишив нащадкам неоціненну книгу народного життя.

Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині
в сім'ї кріпаків. Коли Тарас підріс, батько віддав його в науку до дяка.

Зовсім молодою померла його мати. В одинадцять років хлопець залишився круглим
сиротою. Довелося самому заробляти на хліб. Він був і пастухом, і наймитом.

Деякі поезії Шевченка носили автобіографічний характер. Вони навіяли спогади про далеке
минуле,  про гірке дитинство, про любов дитячих років.

75 слів
А. Токаренко

6 КЛАС
КАРТИНА І. ЇЖАКЕВИЧА
Картина І. Їжакевича "Тарас-пастух" відтворює епізод з дитячих років Т.Шевченка. На ній

ми бачимо маленького хлопчика в порваній сорочечці і штанцях. У руці він тримає олівець і
пише на аркуші паперу, що лежить на коліні. Це маленький Тарас дуже уважно перемальовує
азбуку. Хлопчик забув про все на світі.

А вівці збились докупи недалеко від пастушка, скубуть травичку. Травичка зелена, місцями
жовтувата. Світлі і темні відтінки зеленого й жовтого кольорів свідчать, що це вже середина літа.

Картина викликає у нас почуття суму і співчуття до малого Тараса. Замість того, щоб
ходити до школи, він змушений пасти чужих овець, заробляти собі на хліб. Але не тільки сум
охоплює нас. Велику повагу викликає бажання хлопчика вчитися, якщо не в школі, то самому.

107 слів
А. Токаренко

7 КЛАС
"КОБЗАР" - КНИГА НЕВИЧЕРПНА
З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяють

ті, що увібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.
До таких належать "Кобзар", книга, яку український народ поставив на перше місце серед

успадкованих з минулого національних духовних скарбів. Дивовижна доля цієї книги. Поезії,
що входять до неї, складалися на тернистих дорогах поетового життя, писалися то в мандрах,
то в казематах, мережилися при світлі білих ночей Півночі і в пісках закаспійських пустель під
самітнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезій написано поза межами рідного краю, наскрізно
струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українських степів. На випадкових
аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука похапцем, покрадьки записувала
рядки, що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі і
вічні слова.

Отже, "Кобзар" - книга невичерпна, книга - на віки.
127 слів

Л. Гордєєва

8 КЛАС
ГЛИБОКА ОСІНЬ…
Була глибока осінь 1845 року…
Важкі чорні хмари нависли над землею. Зривався холодний вітер. Віяв густий дощ. Дорогу

геть розквасило. У таку негоду Тарас Шевченко повертався з Андрушів у В'юнище. У цих
селах на Переяславщині він тоді, за дорученням Київської археологічної комісії, змальовував
пам'ятки старовини.
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Конячина ледве тягла воза у багнюці. Шевченко промок до нитки. Ще в дорозі його морозило,

а коли надвечір прибув у В'юнище, відчув себе зовсім хворим. Довелося злягти у ліжко в
чужій хаті.

Про хворобу Тараса Григоровича дізнався його приятель лікар А. О. Козачковський і негайно
перевіз поета до себе в Переяслав. У нього виявилося запалення легенів. Від цієї хвороби в ті
часи небагато видужувало. Про це знав Шевченко. І важкі думки снували в його голові. Невже
так рано прийшла остання година? Ще ж і тридцяти двох років не прожито!  Ще ж скільки задумів,
прагнень не здійснено!  Невже не доведеться більше побачити широкі лани й високі могили, і
Дніпро ревучий на милій Україні?

134 слова
Л. Гордєєва

9 КЛАС
"ЗАПОВІТ" Т.Г. ШЕВЧЕНКА
До болю стискалося серце поета від думок про страждання рідного народу в кріпацькій

неволі, яку гнобителі намагалися видати за веління "всемогутнього справедливого" бога. І
тоді з'явилася потреба сказати останнє слово рідному народові, закликати народ порвати
кайдани і вражою кров'ю окропити волю, потреба висловити палку віру у світле майбутнє
батьківщини, у велику, вільну, нову сім'ю, де і його, борця за щастя народу, згадають тихим
словом.

Так з'явився "Заповіт". Шевченко написав цей твір наприкінці 1845 року, перебуваючи майже
в безнадійному стані.

Але міцний організм Тараса Григоровича переміг тяжку хворобу. Отже, не судилося
"Заповіту" стати останнім словом народного співця. Після того Шевченко написав ще багато
творів, які прославили його. Та не забувся й "Заповіт".

Музику на текст "Заповіту" писало багато композиторів. Та пісня поширилися з музикою,
що була створена полтавським учителем Гордієм Павловичем Гладким. І в наші часи,
вшановуючи Шевченка, ми співаємо "Заповіт", покладений на музику полтавським учителем.

136 слів
Л. Гордєєва

10-11 КЛАСИ
ОБРАЗ МАТЕРІ У ТВОРАХ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Однією з центральних тем творчості Шевченка є трагічна доля жінки в кріпосницькому

суспільстві. Саме цій темі поет присвятив низку творів, звертався до неї в усі періоди творчості.
Доля жінки - матері була близька серцю письменника. Із болем у душі він говорив про рідну
матір, яку "ще молодую - у могилу нужда та праця положила". Тяжкий життєвий шлях судився
і сестрам поета, яких він ніжно любив.

До кращих творів про жіночу долю належить поема "Катерина". У поемі відтворено одне з
характерних явищ тогочасного суспільства - трагедію збезчещеної дівчини.

Образ матері розкрив Шевченко, окрім поеми "Катерина", і у багатьох інших творах. Так,
головна героїня поеми "Наймичка" Ганна, спокутуючи свій гріх, усе життя працювала наймичкою
у господі рідного сина.

У поемі "Сова" нещасна жінка, віддавши "єдиного сина, єдину дитину, єдину  надію",
стає жебрачкою і божеволіє.

Великий Кобзар українського народу схилявся перед образом Матері, який втілював для
нього рідну матір, Україну, Пречисту Діву Марію, Матір Божу, яка оберігає людей на землі, -
для нього це узагальнений образ усіх матерів.

Шевченко бачив у жінці велику духовну красу, обожнював материнство, уславлював вічність
і щирість в коханні і дружбі.

160 слів
У. Бочарник

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Чемерис В. Варвара Рєпніна: Я любила Шевченка / В. Чемерис // Освіта України. - 1999. - 3 березня. - С. 12.

2. Чорна О. Ескізи пам'яті : поезії / О. Чорна. - Умань, 2007. - 70 с. - ISBN 978-966-7659-96-7.

3. Шевченкіана / упоряд. : Л. Голота, Є. Букет. - Київ : Укр. Пріоритет, 2011. - (Бібліотека "Слово Просвіти").

4. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Харків : Школа, 2012. - 606с.
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Ò.Ê.Àíäðþùåíêî,
äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê,  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïåäàãîã³â ÊÍÇ "×åðêàñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè"

ÇÄÎÐÎÂ'ßÇÁÅÐÅÆÓÂÀËÜÍ²
ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯ ÑÏÀÄÙÈÍÈ
Î. À. ÇÀÕÀÐÅÍÊÀ

Конституція України визнає життя і здоров'я людини
одними з найвищих соціальних цінностей. Однак в
умовах сьогодення наявні значні негативні зміни в
ноосфері, які провокують погіршення умов
життєдіяльності людей та стану їхнього здоров'я. До цих
змін відносяться глобальні екологічні та економічні
кризи, стрімка технологізація життя, потужний потік
інформації тощо. Від сучасної людини вимагається
здатність до швидкої адаптації до умов життя, що
змінюються, та кризисних ситуацій, які потребують
збільшених фізичних, психічних та інтелектуальних зусиль
й, відповідно, високого рівня здоров'я. Тому збереження
і зміцнення здоров'я підростаючого покоління є одним із
головних завдань держави, сім'ї і самої дитини. Про це
також зазначено у Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на 2012-2021 роки: "перспективним завданням
освіти є формування здорового способу життя як
складової виховання". У контексті сказаного гостро постає
проблема організації освітнього процесу, спрямованого
на формування у підростаючого покоління системи
наукових і практичних знань, ціннісних орієнтацій,
поведінки і діяльності, зорієнтованих на збереження
власного здоров'я і відповідального ставлення до здоров'я
свого і оточуючих, тобто здоров'язбережувальної
компетентності. Адже "під поняттям
здоров'язбережувальної  компетентності розуміють
характеристики, властивості людини, спрямовані на
збереження фізичного, соціального, психічного та
духовного здоров'я ? свого та оточення" [4, 86].

Проблемі формування, збереження і зміцнення
здоров'я підростаючого покоління пріоритетного
значення надавав видатний педагог сучасності
Олександр Антонович Захаренко. Він вважав, що
"здоров'я дитини ? це усміхнене обличчя, щасливе
дитинство" [3, 23] і був упевнений, що "у природі існує
закон, який, на жаль, не вивчили попередні покоління,
не знає і нинішнє: "В єдності різноманіття ? здоров'я,
розвиток, прогрес". Так в природі, так має бути і в
суспільстві" [3, 62].

Талановитий педагог усвідомлював, що "найбільше
багатство людини ? її здоров'я. Вона зможе це оцінити,
якщо його втратить. Діти розуміють це лише підсвідомо,
бо їм притаманна уява про свою вічність або хоча б про
довговічність. Думки про смерть, та ще й передчасну,
природа не передбачила у дитячому віці. Для чого людині
знати і думати про те, що "на роду написано"? Закон
передбачає відповідальність педагогічних і медичних
колективів за збереження і зміцнення здоров'я
школярів" [3, 72]. Враховуючи це, у "школі над Россю"
були створені умови для формування в учнів
здоров'язбережувальної компетентності, яка
ґрунтується на опануванні дітьми життєвими навичками,
що забезпечують здатність індивіда до адаптивної  й
позитивної поведінки. До зазначених навичок
відносяться "життєві навички, що сприяють фізичному,
соціальному, духовному та психічному здоров'ю"    [4, 86].

Мета статті. Розкрити педагогічні умови формування
у дітей здоров'язбережувальних життєвих навичок в
контексті педагогічної спадщини О.А. Захаренка.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ
ЗБЕРЕЖЕННЮ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Навички рухової активності
Педагогічний колектив Сахнівської школи постійно

ставив перед собою завдання - навчити кожну дитину, а

через неї і членів сімей, берегти своє здоров'я.
Важливим вважалося загартування дитини. Починали
його із зарядки на свіжому повітрі і завершували
обливанням тіла холодною водою. Найголовнішим
центром у школі вважався центр здоров'я. У нього
входили: зимовий і літній плавальні басейни, спортивна
зала, спортивні ігрові майданчики, дендропарк, десять
зон відпочинку. Улюбленим місцем відпочинку дітей був
басейн. Олександр Антонович зазначав: "Басейн
використовується не лише для одержання фізичного
задоволення, а й для навчання дітей плавати та
загартовувати своє здоров'я. Заняття в басейні
проводяться згідно з розкладом. Всі учні відвідують його
1-2 рази на тиждень. Вода обробляється сріблом, у ній
також розчиняється сіль Чорного моря. Впродовж
одного сезону в хворої дитини припиняється розвиток
сколіозу. Цілюща вода позитивно впливає на інші органи.
Здача екзаменів у 9 і 11 класах та заліку в решті класах з
плавання - обов'язкова. Оцінки ставляться в атестаті
про середню освіту" [3, 102].

Санітарно-гігієнічні навички О.А.Захаренко був
прихильником того, "щоб дітей змалку привчати до
чистоти і порядку. І не лише для того, щоб хтось побачив,
відмітив. А для себе, свого існування, нормального життя.
Не всі додержуються правил гігієни у повсякденному
побуті. Прикладів дитячої безкультурності десятки і сотні,
та річ у тім, що діти наслідують дорослих" [3, 75].
Незаперечним є факт, що навички особистої гігієни,
уміння виконувати гігієнічні процедури (догляд за шкірою,
зубами, волоссям тощо), сформовані в дитинстві, ляжуть
в основу здорового способу життя людини.

Навички дотримання режиму діяльності та
відпочинку

Вміння чергувати розумову та фізичну активність
формувалося в дітей у культурно-виховному центрі
Сахнівської школи. "Діти з 1-го до 5-го класу займаються
двічі на тиждень хореографією, а з 2-го по 4-й класи -
музикою. Учні залюбки відвідують гуртки художньої
самодіяльності, творчі об'єднання, клуби за інтересами.
Велику популярність мають духовий оркестр, вокально-
інструментальний ансамбль, ляльковий театр, художня
школа, балетна студія тощо. Систематично проводяться
вечори відпочинку, звітні концерти, КВК, шкільні свята"
[3, 25]. Ця важлива навичка закріплювалася завдяки
загальній зацікавленості у результатах справи, готовності
кожного члена колективу надати допомогу, активно
включитися в роботу.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ
ЗБЕРЕЖЕННЮ  СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

Навички ефективного спілкування
Важливим чинником, який впливає на стан

здоров'я людини, є вміння налагоджувати стосунки з
оточуючими. Це виражається, перш за все, через
спілкування. Тому в дітей необхідно сформувати уміння
слухати, чітко висловлювати свої думки, відкрито
виражати свої почуття, без тривоги та звинувачень,
володіти невербальною мовою (жести, міміка,
інтонація), адекватно реагувати на критику, просити про
послугу або допомогу тощо. Великий педагог закликав
дітей і вчителів: "Було б чудово, аби ви приносили одне
одному щодня хоч маленький плюсик: ласкаве слово,
ніжність, приємні сюрпризи. Даруйте своїм близьким
посмішку, як головний аргумент згоди у вирішенні
найскладніших проблем" [1, 45].
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Навички співчуття
Живучи в суспільстві, людина має навчитися

розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей,
висловлювати це розуміння, зважати на почуття інших
людей, допомагати та підтримувати їх. Вона не може
бути байдужою. Глибоко розуміючи це, О.А. Захаренко,
зауважував: "Дитина не може бути байдужою до чужого
болю. Справжня людина не може бути байдужою до
чужих успіхів. Вона або ревнує, або заздрить або радіє.
Для байдужої людини все одно, що діється навколо. Чи
можна виховати небайдужу особистість? Так, можна і
треба, бо це та риса, яка підносить дитину над
суспільством, робить її особистістю, що не здатна на
погані вчинки, що співпереживає своєму товаришеві, який
потрапив у біду" [3, 91].

Навички розв'язування конфліктів
"Життя прожити - не поле перейти", - говорить

народна мудрість. Людина протягом свого життя
потрапляє в різні ситуації, не завжди позитивні і корисні
для її здоров'я. Не оминути інколи і конфліктних ситуацій.
Тому надзвичайно важливо навчити дітей розв'язувати
конфлікти на основі толерантності, за допомогою
конструктивних переговорів.

Толерантність. Цей термін означає терпимість, а
точніше, повагу до чужої думки. Поняття зрозуміле ще й
тому, що причиною багатьох конфліктних ситуацій у світі
є те, що обстоюється лише власна думка. Олександр
Антонович  був переконаний, що "вчити толерантності
треба змалку, з самого дитинства, навіть майбутніх мам.
Головним для дітей має бути рівність і справедливість,
яка так необхідна для майбутньої толерантної людини"
" [3, 76].

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ
ЗБЕРЕЖЕННЮ ДУХОВНОГО ТА ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ'Я

Навички самоусвідомлення та самооцінки
Важливим аспектом збереження і зміцнення

психічного здоров'я          О.А Захаренко вбачав створення
атмосфери душевної рівноваги, спокою, захищеності,
формування у дітей позитивного ставлення до себе,
інших людей, до життєвих перспектив: "Треба дбати про
дотримання норм елементарної моральної культури й
насамперед культури людських взаємин. Особливо
повинні насторожувати найменші прояви грубощів і
неповаги" [3, 75].

Навички самоконтролю
Неабиякий вплив на стан здоров'я особистості та

оточуючих має здатність людини до самоконтролю:
уміння адекватно виражати свої почуття, контролювати
прояви гніву, долати тривогу. О.А. Захаренко зазначав:
"Є чітка межа в поведінці переважної більшості учнів,
яку вони ніколи не переступлять, - совість не дозволить.
Моральні норми, звички, прищеплені в сім'ї, школі,
оберігають від необдуманих вчинків, допомагають
зробити правильний вибір навіть в екстремальних
ситуаціях" [3, 100].

Необхідним для збереження здоров'я є й уміння
раціонально планувати час. Олександр Антонович вчив
своїх вихованців: "Починаючи з першого дня навчальної
чверті, виконайте домашнє завдання, що сьогодні
задавалось. Повторіть його в переддень наступного
уроку. Спробуйте влаштувати собі такий режим - і ви
відчуєте власний ріст, легкість, а уроки не будуть тяжкою
каторгою, а святковістю. Не засмучуйте своїх рідних
пустими обіцянками типу: "Якось потім, куди спішити".
Хай буде рисою характеру - не залишати задуману справу
на потім, на завтра. Завтра будуть нові справи!" [1, 47].

Потужний вплив на формування в молодого
покоління здоров'язбережувальної компетентності має
приклад дорослих: педагогів і батьків. Однак вчителі,
постійно спілкуючись з дітьми, забувають про свій вік,
не знаходять часу подумати про власне здоров'я.
Розуміючи це, Олександр Антонович закликав своїх
колег: "Шановні друзі, колишні учні і колеги! Повірте,
переконайтесь: те, що ми називаємо здоров'ям тіла,
потрібне Вам самим і Вашим рідним. Зміцнюйте його,
загартовуйте спеціальними вправами. Другого життя не
буде! Проживіть те, що Вам відведено, гідно, пристойно,

без недуг, каліцтв. Пам'ятайте, береженого й Бог береже"
[3, 69]. "А ліки мало зарадять, адже будь-яка лікарня не
може повністю повернути те, що безповоротно  людина
втратила. Живіть якомога довше, почуваючись
сильними і здоровими, бо немічні вчителі не викликають
здорового інтересу в дітей. Якщо у Вас змолоду є
здоров'я, намагайтеся зберегти його до глибокої старості
[2, 15].

Неабияке значення для зміцнення здоров'я дітей
і закріплення в них навичок здоров'язбереження має
створене дорослими і учнями природне середовище.
Дендропарк і територія Сахнівської школи обсаджені
спеціальним видом туй, що є чудовим профілактичним
засобом проти легеневих та бронхіально-астматичних
захворювань у дітей. Перебуваючи серед туй, учні і вчителі
одержують заряд здоров'я, непомітну, але таку необхідну
порцію ліків.

Особлива увага в здоров'язбережувальній
діяльності з учнями приділялася в школі вивченню
правил збирання і застосування лікарських рослин.
Цьому сприяла так звана "жива аптека" - навчальна
ділянка у вигляді кола з багатьма секторами, де учні
вирощували лікарські рослини: від конвалій до звіробою.
О.А. Захаренко зауважував: "Клумба є навчальним
полем, де пояснюють, коли збирати квіти, як сушити, не
змішувати. Поруч таблички з написами, для яких цілей
збирають рослини, рецепти виготовлення напоїв. До
речі, щорічно в осінній час діти заготовляють до 500
коробок спеціального лікувально-профілактичного чаю
"Букет Надросся" та набір трав і квітів для молодіжного
напою "Пастушка". Сахнівський чай стабілізує тиск,
нормалізує роботу серця, заспокоює нервову систему,
робить людину бадьорою і життєрадісною впродовж
усього дня" [3, 103].

Цінними для сучасних і майбутніх поколінь є
поради мудрого Педагога щодо збереження здоров'я:

1. Не перевантажуй себе морально і фізично, бо
шкода від цього непоправна.

2. Намагайся їсти вчасно, за своїм режимом,
вживаючи натуральні продукти.

3. Не вживай без міри алкоголь, бо він
передчасно з'їсть печінку.

4. Бажано вживати підігріту їжу, не можна
харчуватися систематично всухом'ятку.

5. Не переїдай! Закінчуй трапезу, якщо ще трішки
хочеться їсти.

6. Стеж за своєю вагою. Найкраще, якщо вона
стабільна.

7. Використовуй всяку можливість перебувати
там, де є свіже, незабруднене повітря.

8. Систематично загартовуй свій організм.
Ранкові вправи (фіззарядка) зберігають тонус на весь
день. Роби легеневі вправи разом з дітьми.

9. Обливайся холодною водою. Краще це
починати влітку.

10. Користуйся народними методами лікування й
ліками. Вір їм, бо то досвід людства [2, 15].

Роздуми і мудрі думки Олександра Антоновича
Захаренка залишаються актуальними і сьогодні.
Вважаємо, що досвід роботи Сахнівської школи з
формування в дітей здоров'язбережувальної
компетентності, створення умов для зміцнення їхнього
здоров'я доцільно впроваджувати і в системі дошкільної
освіти.
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Кому і для чого потрібна оцінка рівня
навчальних досягнень учнів?  Що може бути
об'єктом оцінювання?Чи може оцінка бути
чесною?Чи може оцінка не дратувати? Чи
можливо, щоб учні не боялися оцінки?

 Ні один з численних аспектів навчального
процесу не викликає стільки дискусій,  як
оцінювання знань учнів. Система оцінок і критеріїв
їх виставлення, обумовлені авторитарною,
негуманною педагогікою, дебатуються не один
десяток років. Гуманізація освіти, індивідуалізація
і диференціація визначаються сучасними
педагогами як генеральна лінія удосконалення
освіти.

Видатний педагог В.О.Сухомлинський
відзначав:  "Дитина ходить у школу  не тільки для
того, щоб вчитися - це лише одна частина життя у
школі. Школа - майстерня людяності. Дитина
ходить туди, щоб облагороджуватися, стати
особистістю, мати друзів, навчитися любити і
творити". [1, с.156]. А тому, підкреслював він,
першою заповіддю виховання  є "дати дітям радість
праці, радість успіху в навчанні, збудити в їхніх
серцях почуття гордості, власної гідності. У наших
школах не повинно бути нещасливих дітей, душу
яких гнітить думка, що вони ні на що не здатні".

У міжнародному документі "Кодекс честі і
служіння учителя", який розроблений на основі
Маніфесту Гуманної  Педагогіки, зазначено, що
вчитель: "…вибудовує власну діяльність та стосунки
з учнями й кожним окремим вихованцем у
відповідності з  їх природним прагненням до
розвитку (дорослішання, пізнання та свободи),
допомагає кожному досягти успіху, розкрити в собі
здібності й таланти…

…Веде своїх учнів та кожного з них окремо від
успіху до успіху, від труднощів до труднощів; вселяє
в них віру в свої здібності, дає пережити радість
пізнання; робить їх шукачами та відкривачами
знань".

Основними критерієм успішності навчання є
не об'єм знань дитини і її вміння з найменшими
енергетичними витратами досягати найбільших
результатів у навчанні. Це пов'язано  із природними
задатками, потенційними можливостями та
набутими здібностями: усе робити вчасно,
орієнтуватися в певній ситуації, дбайливо ставитись
до свого здоров'я, застосовувати раціональні
засоби для вирішення завдань та досягнення
поставленої мети, відчувати почуття радості,
задоволення, успіху, упевненості  у власних силах,
не боятися труднощів і навчитися їх долати.

Проблеми оцінювання у навчально-виховному
процесі у різні періоди розглядалися з різних
аспектів у роботах  Ш.О. Амонашвілі, Б. Ананьєва,
Ю.К. Бабанського, О.Я.Савченко,  Л. Ващенко, Т.
Вершиніної, О.С. Цокур та ін.).

Дослідження проводилися за такими
напрямами:

- функції оцінювання;

- специфіка професійної компетентності
педагога;

- інструмент педагогічного впливу вчителя на
учня;

- психологічний механізм саморозвитку і
самоудосконалення особистості;

- компонент професійного мислення
вчителя.

Історично так склалося, що наприкінці
позаминулого століття

Петербурзьке педагогічне товариство
визначило такі функції шкільної оцінки, які впливали
на організацію навчально-виховного процесу,
зокрема, оцінка:

- дозволяє поділити клас на ті чи інші
розряди кращих, середніх і слабших учнів;

- є мірилом успіхів у навчанні;
- оцінюванням праці учня;
- стимулює старанність і сумлінність;
- сприяє вихованню почуття обов'язку;
- є засобом заохочення і покарання.
Крім цього, були визначені інформативно-

статистичні функції шкільної оцінки:
- змога учителя фіксувати успіхи учнів,

простежити їхню динаміку, помічати теми, які учень
засвоїв чи не засвоїв тощо;

- інформування учнів про їхні успіхи у
навчанні;

- інформування батьків про успіхи їхніх дітей;
- взаємне інформування вчителів-

предметників про стан навчання учнів;
- засіб інформування керівників і

контролюючих органів про роботу школи і учителів.
У сучасній школі оцінювання школярів є

важливою ланкою навчально-виховного процесу,
яка допомагає встановити рівень навченості учня
та сприяти його підвищенню. Проте, на сьогодні
оцінку  не можна назвати об'єктивним показником
знань, а тим більше, рушійною силою педагогічного
процесу, оскільки вона має ряд негативних проявів,
а саме:

- маніпуляція оцінками (відсоткоманія,
завищення реального рівня знань дитини;

- знецінена оцінка стає індикатором
міжособистісних стосунків (чи захоче дружити
"відмінник" з "двієчником");

- не відбиває міру зусиль і старанність
дитини;

- високі оцінки можна заробити нечесним
способом (шпаргалки; шантаж, списування та ін.);

- оцінка не зажди є суб'єктивною.
Учителю треба зрозуміти, що педагогічна оцінка

- дуже тонкий складний  педагогічний інструмент.
Педагог постійно має враховувати, як впливає
оцінка на дитину,  її навчально-пізнавальну
діяльність та творчу активність, розвиток
особистості, самосвідомість дитини у соціальній
позиції школяра,  бажання вчитися у подальшому.

 У сучасних освітніх документах визначено, що
об'єктами контролю у процесі  навчання є складники
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предметних компетентностей: знання про предмети
і явища навколишнього світу, взаємозв'язки і
відношення між ними; вміння та навички
застосовувати засвоєні знання; досвід творчої
діяльності; ціннісні ставлення.

Контроль і оцінювання у навчально-виховному
процесі є одним із важливих засобів мотивації і
стимулювання  учбово-пізнавальної діяльності та
творчої активності школярів. Так, позитивна оцінка
у поєднанні з іншими мотивами учіння сприяє
розкриттю перспектив успіху дитини, створює і
підтримує позитивний емоційний настрій, викликає
бажання вчитися, сприяє формуванню адекватної
самооцінки.

Основними функціями контролю і оцінювання
навчальних досягнень учнів є: мотиваційна,
діагностувальна, коригувальна, прогностична,
навчально-перевірювальна, розвивальна, виховна.

Усі вчителі повинні усвідомити, що оцінювання
має ґрунтуватися на позитивному принципі, який,
передусім, передбачає врахування рівня досягнень
учнів, а не ступеня їхніх невдач.

Об'єктивність і точність оцінок має
забезпечуватися такими критеріями:

- якість знань (міцність, повнота, глибина,
узагальненість, системність, дієвість)

- сформованість ключових,
загальнопредметних і предметних
компетентностей, способів навчальної діяльності
(виконання за зразком, за аналогією, в нових
ситуаціях)

- володіння досвідом елементарної творчої
діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні)

- володіння досвідом емоційно-ціннісного
ставлення до навколишнього світу, до інших людей,
до самого себе.

Давно відомо, що оціночна діяльність учителя
пов'язана з виконанням двох функцій, а саме:
реєстрація успіхів учнів відповідно до Державного
стандарту та критеріїв і мотивації учнів  до подальшої
навчальної діяльності.  Традиційно - вчитель був
джерелом знань. У сучасних умовах учитель
переходить у якість організатора процесу розвитку
учня, а правильне мудре оцінювання є
найважливішим фактором, який організовує,
направляє і стимулює процес.

На сьогодні існує багато думок щодо  оцінки
діяльності учня, а саме:

- "Оцінювання не стимулює навчання дітей -
воно охороняє владу вчителя",

- "Оцінка - штамп для учня ("відмінник",
"двієчник")". Проте завжди слід пам'ятати про  її
якісні ознаки: оцінка розвитку й оцінка рівня
навчальних досягнень, оцінка за талант, оцінка за
старанність.

Одна дитина приходить зі своїм талантом легко
вчитися, а інша дитина старається, намагається
покращити результат, але їй все дається тяжко і
результат низький.

Окремі вчителі та адміністрація навчальних
закладів допускають помилку, коли говорять, що
учні у 1-му класі і два місяці у 5-му класі не
оцінюються -  оцінюються, проте, за вербальною і
невербальною формою.

У першу чергу нам потрібно розібратися і
усвідомити, що на оцінку впливає низка факторів,
а саме:

- професійна компетентність педагога;
- прийняття чи не прийняття дитини,

довірливого та доброзичливого ставлення до неї,
повага її гідності чи навпаки;

- стан і настрій вчителя;
- професійне вигорання (психологічна,

фізична і соціальна втома) педагога;

- усвідомлення  вчителем виховного аспекту
оцінки;

- ставлення до школяра;
- стереотипне сприйняття дитини (дитина

розвивається, змінюється, а вчителі оцінюють її за
попередніми мірками);

- неспівпадання темпераментів учителя і
учня;

- здатність вчителем створювати ситуації
успіху дитини на уроці, мотивувати дитину до
саморозвитку та самоудосконалення.

Щоразу з боку учителя має домінувати оцінка у
вигляді вмотивованого оцінного судження, що дає
учневі змогу усвідомити, чи добре він впорався з
роботою, у чому помилка, як її краще виправити. Цю
змістову оцінку вчитель висловлює так, щоб дитина
не втратила стимулу до праці.

Згідно з  листом МОН України від 24.05.2013 №1/
9-368  рекомендується хоча б у перші два місяці
навчання давати словесну характеристику знань,
умінь і навичок без виставлення оцінок (в балах).  І
звертається увага на те, що оцінки виставляються не
формально, а з урахуванням особистих якостей і
досягнень кожного учня.

І виникла проблема - вчителі основної школи  не
готові до вербального і невербального оцінювання.
Більшість учителів досить насторожено сприймають
відміну бального оцінювання - стверджують: "Діти
втрачають стимул", "Нічого не хочуть робити", "Чому у
4 класі учнів оцінюють за 12-бальною системою, а у
5 класі - ні?".

Звернемо увагу на те, що у розвинених країнах
вчителі не бояться працювати без цього
"дамоклового меча" чи індикатора статусу дитини, і
разом з тим діти отримують хороші знання, вчаться з
бажанням.

У Фінляндії у 1-3-х класах оцінка взагалі відсутня,
3-7 класи - лише усні оцінки ("добре", "задовільно",
"чудово"); далі - десятибальна шкала оцінювання.

У Японії діє 100-бальна система оцінок, яка
характерна тим, що бал виставляється всьому класу,
а не окремому учневі.

У початкових школах Норвегії (Barneskole, віком
від 6 до 13 років) офіційно оцінки не ставлять,
викладачі пишуть власні коментарі або аналізи тестів
наприкінці кожної чверті.

У Німеччині до третього класу включно не існує
системи оцінок, а у школах Данії  взагалі вона відсутня.
Важливо, що основне завдання датської школи -
розвиток творчих здібностей, гнучкості мислення,
вміння взаємодіяти один з одним. Д і т е й
вчать вільно висловлювати свої думки, брати участь
у вирішенні поставлених завдань.  Мабуть  тому Данія
вважається високорозвинутою країною з широкими
зовнішньоекономічними зв'язками, а рівень життя її
населення  один з найвищих у світі.

Чому ж у наших школах так бояться у 5 класі
навіть два перші місяці працювати без оцінок за 12-
бальною системою? Як виявилося вчитель просто
не готовий  до сучасних інноваційних змін, йому
значно простіше виставити оцінку певним балом.

На сьогодні вчені психологи, фізіологи доводять,
що за складністю адаптації перший і п'ятий класи
майже на одному рівні, навіть п'ятий складніший,
зокрема:

- замість однієї вчительки ("мами-квочки") -
нові вчителі (особливості мови, різний характер та
стиль викладання, темп уроку, вимоги);

- незвичний розклад;
- багато кабінетів, які невідомо де;
- можливо, нові діти;
- проблеми оцінювання;
- новий статус (у початковій школі були

старшими, а у середній школі - знову наймолодші);
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- стосунки зі старшокласниками.
За  таких нових обставин  усі напрацьовані

навички та вміння дітей можуть  бути знівельовані.
Часто на початку навчального року дитина ще має
бажання вчитися, проте щось важливе могла
пропусти, а самотужки вже не може наздогнати
програму, втрачається інтерес до навчання,
з'являються байдужість і апатія.

Звісно для мотивації та стимулу навчальні
досягнення дитини мають бути обов'язково оцінені з
боку вчителя. На допомогу саме в адаптаційний період
приходить вербальне та невербальне оцінювання. У
цьому випадку має домінувати оцінка у вигляді
вмотивованого оцінного судження, що дає учневі змогу
усвідомити, чи добре він впорався з роботою, у чому
помилка, як її краще виправити. Таку змістову оцінку
вчитель висловлює так, щоб дитина не втратила
стимулу до праці.

Педагог у своєму арсеналі має знати приклади
неформального вербально-невербального
оцінювання, наприклад:

- пряма вербальна похвала ("бездоганно",
"блискуче", "чудово", …);

- непряма вербальна похвала,
підбадьорювання ("продовжуй, ти  на правильному
шляху", "мені подобається хід твоїх думок",…);

- невербальне схвалення посмішкою, жестом,
кивком голови;

- непряма вербальна підказка ("зосередься,
зверни увагу на…", "повернись, допрацюй…", "ще раз
перевір..", …);

- невербальне попередження жестами,
мімікою ("палець до губ", "вказівний палець догори", …);

- непряма вербальна незгода у формі
запитання ("справді?", "ти впевнений?", "невже?", …);

- невербальне незадоволення роботою учня,
яке виражене мімікою, суворим поглядом;

- пряме  незадоволення роботою ("вражена",
"прикро, але…").

Головне при цьому пам'ятати педагогу, що ні при
яких обставинах, будь-яке його судження, міміка чи
жест не повинні принижувати гідність дитини.

Під час словесного оцінювання навчальних
досягнень можна  використати слова та
словосполучення, які допомагають створити ситуацію
успіху, за якої  дитина відчуває себе особистістю, яку
шанують, розуміють, до думки якої дослухаються. З
допомогою словесних суджень можна оцінити значні
успіхи дитини ("бездоганно",  "блискуче", "чудово",
"зразково", "Я пишаюся твоїм результатом!", "Мені
приємно бачити твою роботу", "Я знала, що ти
можеш!",…); незначні успіхи ("Це правильний шлях!",
"Уже краще", "Видно, що стараєшся", "Непогано".….);
стимулювати до кращого, якщо результат невтішний
("Спробуй ще раз", "Я вірю, у тебе все вийде",
"Постарайся", "Зосередься",…).

Більшість вчителів, починаючи урок, забувають
про створення ситуації успіху. Замість того, щоб після
привітання сказати "Я радий радий (рада)  вас сьогодні
бачити", говорять фразу "До дошки підееееееее..." і
за цей час разів чотири-п'ять проводять по списку,
обираючи жертву.  Хоча за правилами методики
учитель, готуючись до уроку, планує 3-5 перших
претендентів на опитування. Чому б не замінити на
фразу: "А хто хоче першим сьогодні порадувати нас
своєю відповіддю біля дошки?" і дати можливість
першою відповідати за бажанням добре підготовленій
дитині. У той же час інші можуть оговтатися, навіть
дещо й повторити.

Свого часу В.О. Сухомлинський з цього приводу
слушно зазначив: "Оцінка лише тоді стає стимулом,
який спонукає до активної розумової праці, коли
взаємини між учителем і учнем побудовані на
взаємному довір'ї і доброзичливості...".

Для успішної адаптації учнів 5-го класу учителі,
які працюють з ними, мають користуватися
різноманітними прийомами:

- заходити в клас із доброзичливою
посмішкою;

- бути уважним до кожної дитини, відчувати її
емоційний стан та настрій;

- вселяти віру в дитину, що вона буде досягати
успіху;

- не підкреслювати успіхи одних в порівнянні
з невдачами інших;

- не вичитувати учневі за його прорахунки
перед усім класом, а частіше проводити бесіду
особисто з кожною дитиною;

- відзначати навіть маленькі кроки до успіху
слабовстигаючих учнів;

- досягнення дитини оцінювати
аплодисментами, потиском руки, знаком "окей" та
ін..

У 5 класі - 2 місяці адаптації - це хороша
можливість адаптуватися не лише 5-класникам до
стилю викладання, мовлення, вимог кожного вчителя,
а й, в першу чергу, - вчителям, які будуть взаємодіяти
з учнями, побачити і почути кожну дитину, зрозуміти
з якими природними задатками і потенційними
можливостями  та рівнем навчальних досягнень
дитина прийшла до них.

 Для кращого стимулу і мотивації до навчання в
цей період вчитель має обирати різні прийоми для
заохочення росту дитини, зокрема, участь у цікавому
проекті, де можна виявити здібності дитини;
маршрутний лист на певний період, де потім дитина
побачить результати своїх досягнень, чи ті ж самі
сходинки зростання. При цьому важливо завжди
самому знати і вказувати дітям на те, що ті, хто на
вершині гори - вони не з неба впали, а своєю
кропіткою працею, потужними зусиллями, крок за
кроком досягали вершини, причому кожен своєї.

Підсумовуючи зауважимо, що основним
завданням школи є - організація навчально-
виховного процесу так, щоб діти:

- прагнули жити успішними і щасливими;
- навчилися вирішувати життєві проблеми;
- були готові до самоосвіти, самооцінки,

самоудосконалення, самореалізації;
- вміли будувати власну життєву перспективу,

професійне самовизначення.
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В останні роки досить інтенсивно почали
розвиватись і впроваджуватися у практику
дистанційна та очно-дистанційна освіта. Ці форми
освіти мають багато переваг, а саме: починаючи від
можливості здобувати освіту, не виходячи за межі
помешкання або на робочому місці, завершуючи
можливістю зекономити кошти на організацію й
здійснення очного навчання. Проте, спостереження
за темпами і особливістю впровадження
дистанційної освіти у системі післядипломної
педагогічної освіти дають підстави стверджувати, що
значна частина педагогічних працівників, як з боку
тих, хто "проходить" дистанційне навчання, так і з
боку тих, хто його організовує, ризикують опинитися
у зоні паніки. Це означає, що втрати здоров'я,
енергії, душевного і психологічного комфорту будуть
значно перевищувати результати, які одержуються
у процесі дистанційного навчання.

Одним із основних завдань післядипломної
педагогічної освіти є професійний і фаховий
розвиток педагогічного працівника, при цьому
бажано, щоб були створені умови для
психологічного відновлення і наповнення педагога
такими ресурсами, які дозволять йому здійснювати
ефективно і якісно свою професійну діяльність.

Освіту сучасного суспільства інколи
представляють як міф про спорядження у дорогу
крізь відомі світи й прорив у нові. Головним
напрямком сучасної освіти є персональна
траекторія або шлях, а основним змістом має стати
мистецтво навігації… Отже, й сьогодні головною
фігурою в освіті є Вчитель (досвідчений мандрівник
у світах, тьютор, гід, водій).  Отже, викладач, який
проводить вебінари, on-line лекції та конференції,
має бути споряджений відповідним обладнанням й
досвідом, який дозволить йому не лише ознайомити
учасників on-line заходів із відомою йому сферою
(світом): педагогіка, психологія, менеджмент,
конкретний фах тощо, а й стати зразком для
наслідування стосовно того, як можна здійснювати
дистанційне навчання у сучасних умовах.

Однією із основних задач, що постає перед
сучасним Учителем - представити відомі й невідомі
світи для розуміння й проектування власного шляху
Учня, забезпечити рух, саморух і фіксацію досвіду
учасниками освітніх процесів. Отже, дистанційна
освіта має передбачати індивідуальний рух тих, хто
навчається, що є неможливим без реального
зворотного зв'язку між тими, хто вчить, і тими, хто
навчається. При цьому, важливо, щоб під час
підготовки до проходження дистанційної освіти у тих,
хто планує навчання, були сформовані уявлення та
навички  технічного здійснення такого зворотного
зв'язку, яке обладнання має бути налаштовано, хто
може допомогти у налаштуванні обладнання
(особливо, якщо це здійснюється вперше). Тобто,
необхідно забезпечити підтримку тих, хто
навчається.
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Один цикл руху людини в освітній сфері В.А.
Нікітін представляє таким чином: учнівство
(мистецтво постановки запитань) - виховання
(демонстрація можливого у культурі) - навчання
(входження у певну діяльність) - підготовка (передача
процедур діяльності) - тренування (закріплення
стандарту процедур) - самовизначення (рефлексія
своїх можливостей і поява нових запитань). Якщо
застосувати цю модель до очно-дистанційної форми
навчання, то під час очної сесії важливо, щоб
педагоги окреслили коло питань, які знаходяться у
зоні його найближчого професійного і особистісного
розвитку. Дистанційний формат навчання має бути
наповнений контентом, який:

- демонструє сучасні можливості освітньої
галузі, інновації, найбільш ефективні методики,
методи та прийоми професійної діяльності вчителя;

- забезпечує входження й передачу
процедур сучасної професійної діяльності вчителя,
які будуть апробовані безпосередньо на робочому
місці.

А заключна сесія має бути спрямована на
рефлексію своїх професійних можливостей і
розширення зони розвитку педагогічного
працівника.

Введення дистанційної освіти у післядипломну
педагогічну освіту необхідно здійснювати таким
чином, щоб ті, хто навчається, виходили із зони
комфорту (у якій все відомо, стабільно й безпечно)
у зону розвитку (професійного і особистісного
зростання), але при цьому не перестрибували
одразу у зону паніки (там, де педагог відчуває
безсилля, неспроможність тощо).

Потрапляння у зону паніки може бути
зумовлено як особистими і професійними якостями
людини, так і відсутністю або низькою ефективністю
технічних засобів телекомунікації, які
застосовуються під час дистанційного навчання.

Отже, розглянемо до чого призводить
відсутність певних компонентів під час
запровадження нововведень і змін. Будь-які
нововведення мають бути:

- чітко сплановані (щоб не виникало хаосу);
- забезпечені ресурсами (технічними,

часовими, фінансовими тощо):
- простимульовані (щоб досягнути мети й

реалізувати зміну повністю).
Окрім того, як у тих, хто навчається, так і у тих,

хто навчає,мають бути сформовані навички, які
дозволять  впевнено себе почувати під час
виконання тих завдань, які передбачає
дистанційна освіта. І, звичайно, має бути чітке
цілепокладання стосовно того, чого ми хочемо
досягнути.

Якщо відсутній хоча б один із п'яти
компонентів, замість цього мають місце такі
явища, які зазначені у останньому стовпчику
таблиці 1.
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Як бачимо, тим, хто опиняється у зоні паніки,
можуть бути притаманні і розгубленість, і страх. Хаос
і плутанина можуть підсилювати рівень тривожності
тих, хто причетний до змін.

Спробуємо розглянути конкретні приклади тих
педагогічних працівників, які "опинилася" у групах,
які навчаються на очно-дистанційній або
дистанційних формах навчання. Після того, як
педагог дізнається про те, що він буде навчатися
дистанційно, для більшості це означає вихід із зони
комфорту. Під зоною комфорту ми розуміємо ту
сферу діяльності, спосіб буття , життєдіяльності, до
яких людина звикла. Рано чи пізно кожному із нас
доводиться залишати цю зону комфорту. Тоді ми
потрапляємо у зону зростання. Зона росту і наша
поява у ній сприяють нашому професійному і
особистісному розвитку. Проте інколи інформація
про дистанційну освіту "викидає" педагога одразу в
зону паніки. Це та зона, де людина відчуває тривогу,
страх, розгубленість, безсилля під час виконання
певних задач тощо.

Які фактори можуть сприяти потраплянню у
зону паніки? Насамперед, це технічні проблеми із
інтернет-зв'язком, програмовим забезпеченням
тощо. Як правило, вплинути на якість зв'язку ми не
можемо, а розібратися у деталях програмового
забезпечення (особливо за умов обмеження у часі)
часто не вдається. Отже, якщо виникають технічні
проблеми, які не вдається вирішити вчасно,
необхідно навчитись зберігати емоційну рівновагу.
Насамперед, якщо щось іде не так, як заплановано,
у нас починається хвилювання - це природна
реакція, коли невідомо що на мене очікує. Якщо
далі ми починаємо з допомогою мислення та уяви
створювати образи, які нас лякають, хвилювання
переростає у тривогу. Якщо ми продовжуємо або
довше, або інтенсивніше чи яскравіше створювати
подібні образи тривога переростає у страх. Якщо ви
впізнали у себе таку емоційну реакцію, частіше
задавайте собі таке запитання: "Чи є загроза моєму
життю?". Якщо ваша відповідь: "Ні",  -  то це лише
хвилювання. При цьому хвилювання може бути
негативне (починається фронтальна перевірка),
нейтральне (завтра відкритий урок) й позитивне
(чекаємо на радісну для нас подію). Тобто, у
випадках, коли ми відчуваємо тривогу і страх, а
реальної загрози життю немає, важливо вчасно
зупинитися (хоча б на рівні думок й уяви), інакше
далі розпочинається паніка (особливо, якщо
процеси стають некеровані або бракує часу на
виправлення недоліків).

 Якщо перенести цей механізм у площину
дистанційної освіти, то під час проходження
двохгодинного тестування у багатьох освітян
з'являється  хвилювання за декілька днів до
тестування. У день тестування спостерігається

тривога, яка згодом (зник інтернет, завершується
час тестування) може перерости у страх і паніку.
Отже, пам'ятаємо, що під час дистанційного
навчання реальної загрози життю немає. Тому
адекватним емоційним станом може бути лише
хвилювання.

Фахівці з менеджменту пропонують таке
"подолання смуги перешкод у зоні паніки":

- Визнайте страх:
- Міф соціального визнання.
- Обговоріть свої страхи.
- Вивчіть себе: де є мої зони комфорту, паніки

і виклику (зростання)
- Візуалізуйте своє майбутнє: що може

статися?
- Змініть свої навички:
- Починайте з малого.
- Змініть спосіб мислення.
- Розвивайте нові навички та уміння.
- Оволодівайте емоційною грамотністю.
- Використовуйте можливості.
- Вибудуйте системну підтримку.
- Оточіть себе позитивно настроєними

людьми.
- Не зациклюйтеся на недоліках і критиці.
- Розширте коло людей, на допомогу і

підтримку яких ви можете розраховувати.
Потрапляючи у простір дистанційної

післядипломної педагогічної освіти кожен її учасник
має почувати себе безпечно (як фізично, так і
психологічно) і комфортно й знаходити для себе те,
що буде цікаво і корисно для професійного розвитку
та забезпечення ефективності професійної
життєдіяльності.

Саме для цього ми  напрацьовуємо
методологію дистанційної післядипломної освіти,
яка, ґрунтуючись на системі принципів й способів
побудов і організації теоретичної і практичної
діяльності людей забезпечить успішний перехід тих,
хто навчається із зон комфорту у зону професійного
зростання і при цьому заздалегідь будуть вжиті
заходи щодо потрапляння учасників дистанційної
освіти у зону паніки.

Одним із головних завдань методичних служб
є  визначення потреб, інтересів, очікувань та
можливостей педагогічних працівників щодо
ефективного включення у систему дистанційного
навчання, а основними важливими елементами
якої   стануть  методичний та психологічний супровід
тих, хто навчається, створення умов для розкриття
їх потенційних можливостей та реалізації
особистісного потенціалу у професійній діяльності.

За таких умов педагогічні працівники будуть
почуватися безпечно, впевнено і з інтересом та
задоволенням будуть підвищувати свою фахову
компетентність, розвиватись і самореалізовуватися
у професійній діяльності.
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У статті подано погляд автора на вплив
медіазасобів на учнівську молодь, необхідність
медіаосвіти дітей та батьків. Автор розглядає
випуск шкільної газети як ефективного засобу для
формування і розвитку медіакультури  та
медіаграмотності учнів.

Сучасна людина  - це людина медіасуспільства,
яка з дитинства потрапляє у сферу численних медіа,
та її повсякденням стає саме медіасередовище.
Діти та підлітки - найактивніші споживачі медіа.

Дитина має право на вільне висловлювання,
тобто "свободу шукати, одержувати та передавати
інформацію та ідеї будь-якого роду в усній, письмовій
чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи з
допомогою інших засобів на вибір дитини" (Стаття
13 Конвенції ООН про права дитини).

Медіаосвіта проголошена ЮНЕСКО одним із
пріоритетних напрямів у педагогіці ХХІ століття.
Цей напрям осв іти  нині став предметом
прискіпливої уваги не т ільки педагог ів ,  а й
фахівців сфери філософії освіти, журналістики,
засобів  масової інформації,  оск ільки
розглядається в сучасному св іт і як процес
розвитку  особистості з допомогою і на матеріалі
засобів  масової комунікації (мед іа) з  метою
формування культури спілкування з мед іа,
творчих, комунікативних здатностей, критичного
мислення, умінь  повноцінного  сприйняття,
інтерпретації,  анал ізу та оцінювання
медіатекст ів ,  навчання р ізних форм
самовираження з допомогою медіатехніки .
Медіаграмотність допомагає  людині активно
використовувати можливості інформаційного
поля телебачення, радіо, відео, кінематографа,
преси, Інтернету, допомагає їй краще зрозуміти
мову засобів соціальної  комунікації.

У сучасних умовах роль засобів  масової
інформації полягає не т ільки в  наданні
інформації, а й у виконанні навчальної та виховної
функцій . ЗМІ сьогодні стали однією з форм
інформаційного  забезпечення навчально-
виховного процесу в загальноосвітній школі.

Для того, щоб зробити життя учнів, членів
дитячої організації цікавішим, допомогти
вирішувати різноманітні проблеми, побудувати
демократичне самоврядування, залучити до участі
в заходах найбільшу кількість дітей - потрібно
створити дієве інформування про важливі події в
школі та поза нею, яке б миттєво, сучасно і
доступно розповідало б про значимість рішень,
виявлення думок учнів, надавало можливість
висловлюватися через шкільні ЗМІ.

Ефективним засобом навчання і
забезпечення механізму реалізації можуть стати
шкільні ЗМІ, зокрема шкільна газета. Це дає
можливість створити демократичну атмосферу,
залучити учнів до обговорення важливих для них
проблем і прийняття рішень.

Із 2011 року згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України від 27 липня 2011 року 11
загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської
області є експериментальними майданчиками
Всеукраїнського рівня з упровадження
медіаосвіти у навчально-виховний процес.

У цій статті ми розповімо про впровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес в
одній із таких шкіл.

В Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №14 одним із пріоритетних напрямів
діяльності органів учнівського самоврядування є
прес- інформаційна робота - поширення
інформації про діяльність учнівського
самоврядування через засоби масової
інформації,  забезпеченням якої займається
ініціативна група "Прес- інформаційна",
представники якої є в кожному класі, а керує прес-
центром учнівська Координаційна рада, зокрема
начальник Прес-центру - Альфанова Дарина,
учениця 10-Б класу.

Мета створення "Прес-центру" - розробка
системи заход ів  щодо використання ЗМІ у
вихованні демократичних цінностей
старшокласників.

Прес-центр дитячої організації "Барвограй"
працює під девізом "Праця журналіста - вічний
рух". Пріоритетами своєї роботи вони вважають
життєвість,  успішність , реал істичність ,
наполеглив ість , аналітичність,  лаконічність ,
інформаційність, старанність, тактовність.

Завдяки т існому зв 'язку шкільної
Координаційної ради та прес-центру періодично
видається стінна газета - один раз на чверть.  У її
підготовці до друку беруть участь редакційна
колег ія та кореспонденти в ід  класів під
керівництвом координатора.

До складу редакційної колег ії  входять
старшокласники, учні 9-11-х класів, які вже мають
первинний життєвий досвід,  вміють
узагальнювати, систематизувати матеріал, можуть
висловити власну думку з певного питання. Не
останнім із критеріїв  є грамотність.

У роботі прес-центру використовуються різні
інформаційні технології -  вив іски,  плакати,
реклама, брошури, буклети, бюлетені, газети
тощо.  Визначається доцільність того чи іншого
виду, враховуються їх переваги та недоліки, учні
вчаться обирати потр ібний вид донесення
інформації.

Так, до Всесвітнього Дня миру, Дня вчителя,
Свята 8 Березня, Дня захисника Вітчизни, Дня
толерантності, Дня Соборності України доречним
є випуск газет-плакатів, оформлених на ватмані і
розміщених у вестибюлі навчального закладу,
щоби усі мали змогу ознайомитися з їх змістом.

Для презентації підсумків роботи прес-центру
за навчальний рік учнями випускається буклет,
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адже саме ця інформаційна технологія дає
можливість розмістити значну кількість
інформації, описати деталі, а також має великі
можливості в оформленні.

А пер іодичний випуск шкільної газети
"Шкільний вісник" робить можливим широке
висвітлення різних тем, побудову стосунків з
аудиторією, посилює імідж організації тощо.

Раз в  чверть  збирається "Редакційний
колег іум", на якому розглядається питання
планування подальшої роботи, випуски стіннівок,
звіти малих груп класів щодо проведеної роботи,
пропонуються нові форми роботи, висловлюються
пропозиції щодо оформлення і подання нової
інформації.

Доручення у Прес-центрі розподіляються
відповідно до бажань та здібностей учнів, але усі
учасники пробують себе у різних ролях:
кореспондент, монтажер, художник, оформлювач,
фотограф, ведучий телепередач та ін.

Найважлив ішим для юнкора є бажання
вчитися, удосконалюватися, переймати досвід
професіоналів. Саме цьому сприяють екскурсії до
ТРК "Умань", "Ятрань", редакцій газет "Уманська
зоря", "Вечірні Черкаси".

Прес-центр -  координуючий центр всіх
шкільних інформаційних служб.

Спеціалізація у відділах прес-центру різна:
- Головний редактор (організовує роботу

прес-центру, відповідає за регулярність випуску
газет і діяльність редакції).

- Секретар (збирає весь  матер іал
майбутнього номера, виконує правку матеріалів -
виправляє помилки, при необхідності скорочує
або доповнює матеріал, накопичує матеріал на
майбутнє в "редакційний портфель", дає
доручення кореспондентам).

- Кореспондент (бере участь в плануванні
роботи редакції, налагоджує зв'язки з різними
джерелами інформації, збирає матеріали, бере
інтерв'ю, проводить опитування, готує газети,
виконує доручення редакції.

- Художник (в ідпов ідає за художнє
оформлення газети, підбирає ілюстрації до
матеріалів, малює малюнки).

- Фотограф (готує для газет,  стенд ів ,
виставок фотографії та фоторепортажі, накопичує
матеріали для майбутніх номерів).

- Рекламіст (веде просвітницьку роботу до
різних акцій, готує презентації на різну тематику).

- Диктор, ведучий (озвучує відеорепортажі,
висвітлює події по міському радіо, веде заходи).

 У школі існують різні форми роботи прес-
центру, а саме:

1) Шкільна газета. (Своєрідний літопис
школи. Вона відтворює, чим живе школа: її новини,
проблеми, досягнення, свята, будні) . Існує
декілька типів  шкільної газети: тематична,
спеціальна, газета певного об'єднання, сатирична
тощо.

Рубрики шкільних газет:  "Новини школи",
"Світ наших захоплень", "Юнкор у відрядженні",
"Проба пера", "Репортаж номера", " Гумор-ньюз",
"Події в країні" , "Стор інками нашої історії" ,
"Поради "профі"", "Сьогодні в світі", "Спортивний
огляд", "Відповіді на запитання", "Увага, конкурс!",
"Новини звідусіль", "Слідами нових виступів",
Рубрика новин "Прес-експрес",  "Визначні дати
календаря".

2) Прес-бюлетень (терміновий випуск міні-
газети підсумкового змісту. Використовується на
шкільних зборах, змаганнях, конкурсах,

фестивалях як засіб інформації з висновками,
фактами, аналізом. Також може бути як підсумок
роботи чергового класу).

3) Фотогазета  (має  характер зв іту про
конкурси, свята, фестивалі, спортивні заходи,
також може проілюструвати несподівані ситуації
у позаурочний час).

4) Газета-блискавка (розповідає про події,
які сталися або відбулися на тижні. Зміст газети
міняється кожен день).

5) Рекламний вісник (вражаюча інформація
про проведення незвичайних конкурс ів ,
екологічних акцій,  анонси клубів,  гуртк ів ,
об'єднань).

6) Шкільний часопис (літературна творчість
школярів, найкращі вірші, цікаві розповіді про
життя школи, соціальні дослідження, інтерв'ю,
звіти про наукові роботи).

7) Презентація (створення на комп'ютері
презентаційних матеріалів про діяльність дитячої
організації або учнівського самоврядування для
показу в школі, на рівні міста та області).

8) Відеоролик  (створення на комп'ютері
відеоматеріалів з певної тематики).

Прес-центр проводить різні заходи, а саме:
- огляди-конкурси ст інних газет,

презентацій, відеороликів;
- аукціон ідей "Я редактор власного

видавництва", усні журнали, "Живі газети", рейди,
конференції, брифінги, перс-турнір "Гостре перо";

- творчі конкурси юних поетів, прозаїків,
журналіст ів ,  фотокореспондентів ,  зустр іч і з
цікавими людьми, адміністрацією школи,
батьками, опитування та тестування;

- творчу майстерню "Початківцям-
журналістам", конкурси-репортажі, ділові ігри
"Студія життя", "Газетний калейдоскоп", таємниці
білого аркушу "висвітлення результатів
соціологічних досліджень та інших опитувань".

Розгортання інформаційної роботи дає змогу
створити демократичну атмосферу, залучити учнів
до обговорення та висвітлювання важливих для
них проблем і до прийняття рішень. Технології ЗМІ
ефективно сприяють засвоєнню демократичних
цінностей, навчають школярів визначати
проблеми та знаходити шляхи їх вирішення,
формують розвиток медіаграмотності учнів, а
також сприяють  залученню школяр ів  до
громадського життя.

Використання засобів масової інформації у
шкільній соціалізації дозволяє виводити підготовку
підростаючого  покоління на рівень сучасних
суспільних вимог, залучати нові резерви для
підвищення ефективності діяльності школи.

Отже, ефективна медіаосвіта не можлива без
участ і учнівсько ї молоді у створенні
медіапродуктів.
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Сьогодні особливо актуальним є розвиток
професійного, інтелектуального, духовно-морального
потенціалу особистості викладача, його здібності не
тільки вирішувати педагогічні завдання, але й
впроваджувати інноваційні  методи в навчально-
виховний процес: педагогічні технології та методики,
принципи індивідуалізації, інтерактивні форми і методи,
електронні засоби навчання, тобто такі професійні
вміння та навички, що ґрунтуються на сучасних
спеціальних знаннях, критичному мисленні,
спроможності використовувати наукові надбання на
практиці.

Використання таких технологій тісно пов'язане з
впровадженням у навчальний процес інтерактивних
форм і методів роботи.

Методологічне обґрунтування проблем інтеграції в
навчанні міжпредметних    зв'язків опрацьовувалися
такими вітчизняними викладачами-практиками та
науковцями, зокрема О. Акуліною, Є. Глінською, Б.
Тітовою, Г. Максимовим, І. Козловською, А. Коломійцем,
Т. Усатенко. Аналіз педагогічної літератури дає
можливість визначити, що інтегроване заняття
проводиться з метою розкриття загальних
закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у
різних науках і відповідних їм навчальних дисциплінах.

Усі дослідники зазначають, що для інтегрування
дисциплінах передбачається виконання таких умов:

- об'єкти дослідження повинні співпадати, або
бути достатньо близькими;

- в дисциплінах використовуються близькі, або
одинакові методи дослідження;

- дисциплінах, що інтегруються, будуються на
загальних закономірностях;

- досягнення конкретних навчальних цілей.
Мета даної статті  полягає у дослідженні основних

аспектів підготовки та проведення нестандартних форм
навчання з реалізації міждисциплінарних зв'язків.

Однією з передумов вирішення важливого і
складного завдання з підготовки конкурентоздатних
фахівців є розвиток педагогічної майстерності викладача
вищої школи, зокрема, шляхом покращення психолого-
педагогічної підготовки майбутніх викладачів та
формування їх готовності до професійного
самовдосконалення, саморозвитку, а через нього
продуктивної педагогічної діяльності.

Цьому сприяють такі чинники впровадження
інноваційних педагогічних технологій, сучасне
матеріальне та методичне забезпечення занять,
особливе місце в яких займають бінарні заняття. У
сучасних умовах проведення бінарних занять у вищий
школі дозволяє не тільки поглибити та інтенсифікувати
процес пізнання з тієї чи іншої дисципліни, а й
гуманістично спрямувати його за змістом,
технологічними компонентами та структурними
елементами.  Бінарне заняття - це стандартна форма
навчання з реалізації міждисциплінарних зв'язків.
"Бінарний" походить від латинського binarius - подвійний
та від  bini - два. Це співпраця двох викладачів, яка
переростає у творчий процес для студентів та формує в
останніх креативну компетентність. Для бінарного
заняття важливо зберегти самостійність та цінність
кожної з двох дисциплін, забезпечуючи при цьому їх
єдність, взаємодоповнення та змістове забезпечення.
Такі заняття дають можливість взаємного проникнення
ідей, понять, змісту, методів, структурних елементів наук
тощо.

Мета бінарного заняття - створити умови
практичного застосування знань і навичок та вмінь і

надати можливість студентам побачити
результативність своєї праці,  одержати від них радість і
задоволення.

Бінарне заняття, в свою чергу, вимагає ретельної
підготовки. Тому, ще на початку на початку семестру при
складанні робочої програми викладачі з'ясовують
можливості для інтегрування, аналізуючи структуру та
зміст навчальних дисциплін, визначають розділи, теми,
питання з програми, які близькі за змістом або метою
використання, враховують рівень підготовки студентів,
щоб передбачити можливі види і способи їх участі у
підготовці та проведенні бінарного заняття.

Отже, на першому етапі відбираються дисципліни
й теми, де можливі варіанти бінарних занять,
намічається тип і мета заняття, час його проведення.
Заняття поділяється на доповнюючі одна одну його
частини, при цьому необхідно уникати дублювання.
Висувається проблема дослідження, проводиться
пошук інформації, фактів і аргументів, необхідних
для проведення дослідження, оформлення
результатів. Плануються основні методи та засоби
навчальної діяльності, розробляється комплекс
навчально-методичного забезпечення  такого
заняття.

Бінарні заняття проводяться на етапі творчого
застосування матеріалу і на таких заняттях зважують
цікаві, практично значимі і доступні студентам
проблеми на основі міжособистісної взаємодії.
Надзвичайно ефективними є проведення презентації
з теми заняття, використання опорних конспектів,
опорних схем, таблиць, карток, створених у навчальному
закладі.  Результати роботи мають практичну цінність.

Освітній процес повинен конструюватися за таким
принципами: доступності, науковості, послідовності,
системності, цілісності, логічності, вертикального
тематизму. Ці складові дають можливість найбільш
якісно реалізувати інтегровані та міждисциплінарні
зв'язки викладачам різних дисциплін. Інтеграція змісту
декількох дисциплін формує цілісні знання, об'єднує
спільною метою в межах заняття, допомагає поєднати
студентів, які віддають переваги різним наукам і
бувають пасивними на звичайних заняттях.

На практиці інтегральна технологія відображена
в таких заняттях:  з використанням міждисциплінарних
зв'язків, бінарних та інтегрованих.

Єдина загальна риса бінарного та інтегрованого
заняття -  це те, що воно побудоване на тісних
міждисциплінарних зв'язках.

Педагогічні умови проведення  бінарного заняття
такі:

- правильне виділення міждисциплінарних
багатопланових об'єктів з допомогою аналізу
навчальних програм;

- раціонально організована робота викладачів
із підготовки заняття (вивчення літератури, взаємне
консультування, складання спільного плану заняття,
визначення глибини об'єму розкриття навчального
матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів
та засобів навчання);

- узгодження дій викладачів та студентів під час
заняття;

- підготовча самостійна робота студентів, яка
може включати дослідну роботу (лабораторні аналізи,
дослідницько-пошукову діяльність); складання
кросвордів, тестів, рефератів, доповідей; моніторинг та
підготовку даних для обробки; повторення матеріалу
попереднього заняття, вивчення сутності та методики
лабораторних досліджень тощо.
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Педагогічні можливості під час  проведення
бінарного заняття:

- реалізація одного із найважливіших принципів
дидактики - принципу системного навчання;

- одержання студентами багатогранних знань
про об'єкт вивчення;

- формування в студентів вміння переносити
знання з однієї галузі в іншу;

- стимулювання аналітико-синтетичної
діяльності студентів;

- зменшення багатопредметності, розширення
і поглиблення між предметних зв'язків, можливість
отримання більшого обсягу знань;

- уміння аналізувати і порівнювати складні
процеси і явища навколишнього світу  та технологічних
процесів, що забезпечує формування цілісного
сприйняття дійсності як передумови формування
професійного світогляду.

Бінарні заняття вимагають значної підготовки як
викладачів, так і студентів, тому їх недоцільно проводити
часто. Але таке заняття, проведене не заради
зовнішнього ефекту, а для систематизації знань,
формування переконань у зв'язку дисциплін і цілісності
світу, є важливим етапом у формуванні світогляду,
розвитку творчого мислення.

Викладач повинен займати не більше половини
часу заняття, решта повинно припадати на студентів.
Два викладачі, що проводять таке заняття, є
рівновартнісними, при цьому активізується пізнавальна
діяльність студентів на всіх етапах заняття,
урізноманітнюються форми навчальної роботи та
забезпечуються наступність між ними.

Основні характерні ознаки бінарного заняття:
- об'єднання теоретичних і практичних методів

навчання в єдиному сумісному занятті;
- дослідження подвійної (бінарної) мети -

засвоєння теорії та одночасне практичне їх
використання;

- тісний взаємозв'язок теоретичної і практичної
частини заняття;

- злиття процесів засвоєння знань з формування
практичних вмінь та навичок, їх взаємовплив;

- матеріально-технічна і методична
забезпеченість заняття.

Негативні сторони бінарного заняття:
- збільшення щільності заняття;
- в окремих випадках відсутня деталізація;
- значні витрати часу на підготовку до заняття.
Досвід та практика показує, що такі заняття

сприяють більш глибокому і якісному засвоєнню
навчального матеріалу порівняно з традиційними
формами. Бінарні заняття допомагають студентам по-
новому поглянути на теоретичну підготовку та усвідомити,
що їх вивчення необхідне для кращого оволодіння
професією, оскільки студентам надається можливість
побачити, як теоретичні знання можна застосувати на
практиці, ув'язуючи навчальний процес з майбутньою
виробничою діяльністю.

Тому виникає досить актуальне питання про
шляхи реалізації міждисциплінарних зв'язків під час
проведення інтегрованих бінарних занять:

- слід переглянути програми дисциплін, які
передбачають інтегрувати з метою виявлення схожих
за тематикою тем; зокрема вивити загальні напрями
даних тем і визначити мету майбутнього інтегрованого
заняття; необхідно пам'ятати - мета заняття має бути
спрямована на більш глибоке вивчення матеріалу та
практичне підкріплення теоретичних знань, що
необхідне для кращого засвоєння матеріалу;

- слід звернути особливу увагу на організацію
інтегрованого заняття: ретельно планують розташування
необхідного обладнання, продумати форми організації
практичної роботи студентів і розставити відповідно столи,
розкласти необхідний роздатковий  і робочий матеріал
(це допоможе раціонально використати час, який
відводиться на заняття);

- під час складання конспекту викладачі чітко
розподіляють час, що відводиться кожному педагогу для
дотримання даного регламенту;

- викладачі під час проведення інтегрованих
занять ретельно продумують форми і методи роботи;
створюють атмосферу зацікавленості та творчості,
вміння імпровізувати;

-   під час інтегрованого заняття при вивченні
матеріалу умовно виділяємо два блоки процесів:
актуалізації і конкретизації. Під актуалізацією ми
розуміємо створення на занятті такої ситуації, коли в
пам'яті оновлюються необхідні знання; але оновлені
знання із суміжних наук не є реалізованими в
міжпредметних зв'язках;

- оскільки проведення інтегрованих бінарних
занять можливе в рамках цілої теми або розділу, велика
частина заняття відводиться творчості студентів; на таких
заняттях використовуються різні способи впливу на них
у вигляді відео, демонстрації явищ, презентацій,
декламації тощо;

- щодо кількості інтегрованих занять, то все
залежить від уміння викладача синтезувати матеріал,
органічно пов'язати між собою і проводити інтегроване
заняття без перевантаження студентів; до того ж ще не
створені в достатній кількості інтегровані підручники, тому
вибір і систематизація матеріалу - нелегке завдання
для викладача.

Крім того, треба мати на увазі такі типи і форми
інтегрованих занять:

Заняття з формування нових знань має форми:
заняття-лекція, заняття-подорож, заняття-експедиція,
заняття-дослідження, заняття-інсценівка, навчальна
конференція, заняття-екскурсія, мультимедіа-заняття,
проблемне заняття.

Структура занять містять такі етапи:
організаційний, постановка мети, актуалізація знань,
викладення матеріалу, узагальнення первинного
закріплення і систематизації знань, підбиття підсумків
заняття, визначення домашнього завдання, інструктажу
з його виконання.

Мета заняття з формування нових знань -
організація роботи із засвоєння студентами понять,
наукових фактів, передбачених навчальною програмою.

Варто розділяти традиційне і сучасне заняття.
Традиційне заняття вирішує загальноосвітнє

завдання - озброїти студентів знаннями і будується в
основному на пояснювально-ілюстративному методі. На
такому занятті широко застосовуються наочні приладдя,
організовується спостереження й опис побаченого.

Сучасне заняття формує знання на основі
поєднання різноманітних методів і засобів навчання,
вирішує комплекс завдань. Використовуються як
пояснювально-ілюстративні, так і частково-пошукові,
дослідницькі методи навчання, дискусія, різноманітні
джерела знань, програми телебачення, кінофрагменти,
магнітофонні записи, мультимедійні курси, інтернет-
технології, інші технічні засоби навчання і контролю.
Широко використовуються різноманітні форми роботи:
групова, фронтальна, ланкова, парна, індивідуальна.

На таких заняттях створюється більше
можливостей для рішення пізнавальних задач,
висловлення пропозицій реалізації творчого потенціалу.

Різновидами заняття з формування нових знань є
заняття: формування й удосконалювання знань;
закріплення й удосконалення знань;  формування
нового проблемного бачення. До перерахованих форм
можна додати семінар, підсумкову конференцію,
екскурсію.

Тип занять - навчання умінь і навичок має такі форми:
заняття-практикум, заняття-твір, заняття-діалог, заняття-
ділова гра, комбіноване заняття, експедиція і т. д.

Структура заняття включає наступні етапи:
організаційний, постановки мети, перевірки
домашнього завдання та актуалізації знань, виконання
задач стандартного типу, потім реконструктивно-
варіативного типу, творчого типу, контролю
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сформованості умінь і навичок, визначення домашнього
завдання.

Мета даного заняття - виробити в учнів визначені
уміння і навички, передбачені навчальною програмою.

  Керуючи навчальною діяльністю студентів,
викладач широко користується методами
стимулювання, оперативного контролю. Особливо чітко
реалізуються коригувальні і контрольні функції заняття,
що сприяють організації навчальної діяльності студентів
з більшою продуктивністю. Такі заняття дозволяють
здійснювати широку диференціацію навчання. Студенти
виконують завдання з урахуванням навчальних
можливостей і завдяки цьому просуваються до мети
оптимальним методом.

Конструкція заняття дозволяє включати студентів у
різні види парної, групової та індивідуальної роботи, що
займають велику частину його часу. Можливо,
безперечно, використовувати індивідуальну та
індивідуалізовано-групову форми навчання.

Це заняття має великий виховний потенціал, що
реалізується не тільки за рахунок ефективного
використання ідейного змісту навчального матеріалу,
але і за рахунок організації раціонального спілкування і
колективної роботи, у процесі яких створюються умови
для прояву студентами  турботи один про одного,
надання допомоги і підтримки.

На поєднанні ланок закріплення знань, формування
вмінь і навичок конструюється заняття удосконалення
знань, умінь і навичок. На цьому занятті студенти,
спираючись на попередні знання, розвивають їх, учаться
їх застосовувати в різних ситуаціях. Йде процес
осмислення знань, вироблених вмінь і навичок. На таких
заняттях планують практичні методи навчання, а за
характером пізнавальної діяльності перевага віддається
частково-пошуковим, репродуктивним методам.

Діяльність викладача специфічна. Спланувавши
роботу студентів заздалегідь, він здійснює оперативний
контроль, допомагає, підтримує і вносить корективи в
їхню діяльність.

Тип заняття - застосування знань на практиці має
основні форми даного типу: рольові і ділові ігри,
практикуми, заняття захисту проектів і т. д.

Структура заняття має певні етапи: організаційний,
постановка мети, перевірка домашнього завдання та
актуалізація знань, оперування знаннями, уміннями і
навичками при рішенні практичних задач, складання
звіту про виконання роботи, визначення домашнього
завдання. На занятті студенти на основі набутих раніше
знань займаються практичною діяльністю
(включаються у виконання конструктивних завдань, що
мають практичну спрямованість).

Мета даного типу заняття - застосування знань на
практиці.

Такі заняття будуються на поєднанні парної,
фронтальної, групової та індивідуальної роботи.
Здійснюється залучення студентів до різноманітних
форм колективної роботи, що  позитивно впливає на
формування гуманістичних якостей особистості.
Навчальна діяльність, що розвивається під кутом
вирішення завдань творчого характеру, сприяє їхньому
ефективному розвитку.

На цих заняттях, мобілізуючи теоретичні знання,
студенти долучаються до експериментальної,
дослідницької, пошукової і частково пошукової діяльності.
У студентів формуються наукові погляди, цілісний
світогляд.

Тип заняття - повторення, систематизації знань та
узагальнення знань, закріплення вмінь. Такий тип
заняття має найбільші можливості інтеграції і реалізації
міждисциплінарних зв'язків.

Форми даного типу заняття: повторювально-
узагальнююче, диспут, гра (КВК, вікторини, конкурси),
театралізоване заняття, заняття удосконалення,
підсумкова конференція, заняття-консультація, заняття-
аналіз контрольних робіт, оглядова лекція, оглядова
конференція, заняття-бесіда.

Структура заняття будується на поєднанні наступних
етапів: організаційного, постановки мети, оперування
знаннями і способами діяльності  в стандартних і
нестандартних ситуаціях, підведення підсумків і
формування висновків, визначення і роз'яснення
домашнього завдання.

Мета - більш глибоке засвоєння знань, рівень
узагальнення, систематизації. Такі заняття проводяться
при вивченні великих тем наприкінці семестру, року. До
них можна віднести підсумкові заняття.

На занятті повторення і систематизації знань
студенти залучаються до різних видів діяльності.
Проводяться бесіди, дискусії, лабораторні роботи,
практикується виконання завдань, рішення задач. До
цих занять, поряд із бесідою, включають короткі
повідомлення студентів, виступи з усними рецензіями
на окремі книги, статті, присвячені питанню, що
розбирається.

Ефективність заняття залежить від того, наскільки
широко використовуються на ньому різні види
репродуктивно-пошукової, частково пошукової, творчої
діяльності студентів. Воно не досягає своєї мети, якщо
надається перевага звичайній відтворювальній
діяльності. Викладач готує задачі творчого характеру, що
дозволяють по-новому подивитися на раніше вивчене.
Розвивальна функція при цьому - переносити, згортати
і систематизувати знання.

Заняття повторення і узагальнення знань дозволяє
застосовувати групову форму навчальної роботи.  Різні
групи студентів можуть включатися у виконання різних
завдань з тією метою, щоб потім повніше освітити різні
питання раніше вивченого матеріалу. На таких заняттях
відновлюються знання, запобігається забування. Їхня
розвивальна функція виявляється через способи
аналізу, систематизації матеріалу.

Отже, проведення бінарних занять у вищих
навчальних закладах  надають можливість
використовувати різні сучасні технології, методи,
ефективні форми навчання. Це дозволяє вирішувати ще
одне не менш важливе завдання сучасного навчання -
сприяння розвитку потенціалу студентів, мотивації
навчання, активному пізнанню навколишньої дійсності,
розвитку уяви, уваги, мислення, мови і пам'яті, гнучкості і
критичності. Хоча під час підготовки і проведення
інтегрованих занять, існують переваги і недоліки,
інтегроване заняття об'єднує діяльність викладачів різних
дисциплін, активізує навчальний процес, сприяє
встановленню дієвих міжпредметних зв'язків.

Тому в навчальних закладах, які дбають про
ефективність навчання, потрібно приділяти значну увагу
впровадженню новітніх технологій, а саме інтегрованих
і бінарних занять, що в подальшому додають поштовх
розвитку висококваліфікованих спеціалістів як
вітчизняного, так і міжнародного рівнів.
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За всі роки незалежності України особливу
актуальність набули проблеми виховавання
творчої особистості та ознак громадської зрілості
на основі формування гуманістичних цінностей та
норм національної демократичної культури.

Сьогодні Українська держава та її громадяни
стають безпосередніми учасниками процесів, які
мають  надзвичайно велике значення для
подальшого визначення, першою чергою, своєї
долі. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш
актуальними виступають  патріотичне та
громадянське виховання як основоположні, що
відповідають нагальним вимогам і викликам
сучасності.

У  Державних програмах  "Осв іта", "Діти
України", Законах України "Про освіту", "Про
загальну середню осв іту" , як стратегічні
визначаються завдання виховання національних
і загальнолюдських духовних цінностей,
усвідомлення громадянського обов'язку.

Отже, патріотичне та громадянське
виховання і на даний час є нагальною проблемою
в нашій державі, що зазначено в Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, заходах щодо її реалізації та методичних
рекомендаціях щодо національно-патріотичного
виховання в загальноосвітніх закладах (червень
2015р.). Поряд з ознаками позитивних змін у
патр іотичному та громадянському вихованні
особистості загострилися й певні протиріччя та
виникли нові суттєві проблеми у світі та в Україні
зокрема під впливом Майдану та АТО.

Педаго ги України д авно чекали  цьо го
документу, адже в ньому зроблено глибокий
анал із  сучас ного  ро зви тку укр аїнсько го
суспільства з  усіма загрозами та визначено
перспективи його розвитку на базі гуманізму,
демокр ат ії  та  гро мадянсь кого  суспіл ьств а.
Ко жен укр аїнець ,  а найбільш  учи тел ь , має
ус в ідо мити, що патр іотизм і  гро мад янсь ка
по зиція -  це базов і яко ст і осо бистост і,  я к і
ви магають  переосми слення сусп ільних
процесів, що відбуваються у світі після Майдану
в Україні.

Школа нового типу - це перед усім виховний
заклад, що сприяє духовному становленню

особистості учня, створенню умов для його
самореал ізації у різних видах творчої праці,
задоволенню потреб та інтересів дітей. Саме
тому у виховній роботі потрібно використовувати
р ізні  фор ми та мето ди за принципом
забезпечення самореалізації особистості через
гнучкість ,  динамізм, оперативність  їх дій  та
максимально враховувати потреби суспільства
та інтереси вихованців.

В основу своєї виховної роботи я ставлю
формулу гуманізму, а саме: "Людина - мета, а не
зас іб" ,  і  це  вимагає нових п ідхо д ів  до
формування особистості учня. У системі виховної
ро боти  по тр ібно чіт ко  визначати етапи.
Інноваційні методики допомагають раціонально
ви користати всі етапи виховного  процесу:
підготовчий, виконавчий і підсумковий.

На підготовчому етапі головне - чітко
усвідомити суть основних правознавчих понять,
наприклад,  "громадянськість". Знаходим о
відповідь у словниках:

1. Важлива ідейно-моральна якість особи,
яка формується в процесі різноманітної трудової,
пізнавальної і суспільно-політичної діяльності.

2. Це св ідоме і активне виконання
громадянських прав, свобод та обов'язків
відповідно законів та правил, становлених у
суспільстві.

3. Це готовність  до боротьби проти
порушень окремими громадянами норм
правопорядку і законності.

4. Це якість особи, яка тісно пов'язана із
патріотизмом і гуманізмом.

5. Це результат спільної виховної роботи
школи, сім'ї, учнівського колективу та самої особи.

Необхідно на основі цих визначень скласти
план роботи з  формування громадянської
зрілост і.  Так,  наприклад, виглядає схема
формування національної самосвідомості, що
показує як кожна людина усвідомлює себе
представником певної нації,  національної
культури та історії (схема 1).

Мій план народознавчої роботи з реалізації
завдань  першого етапу "Етнічного
самоусвідомлення" має мету - формувати основи
національної самосвідомост і, набуття рис
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гуманізму, добра, г ідності та самоповаги. Він
передбачає такі заходи:

1. Організація руху "Моя земля, земля моїх
батьків" (об'єднання учнів у групи краєзнавців за
інтересами).

2. Проведення краєзнавчої роботи по
напрямках:

А) Перша група - збереження та охорона
святинь українського народу, пам'ятників історії,
культури та природи.

Б) Друга група - збір та оформлення Книги
пам'яті "Голодомор 1932-1933 рр." (інтерв'ю у
живих свідків трагічних подій на жашківщині).

В) Третя група - збір та oформлення  Книги
пам'яті "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" про
ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Г) Четверта група -  збір та оформлення
виставки "Феномен Майдану", "Небесна сотня".

Д) П'ята група - збір та оформлення Книги
пам'яті "Герої АТО - наші земляки".

Е) Шоста група - збір та оформлення Книги
пам'яті "Волонтерство - це вияв милосердя та
гуманізму".

Є) Сьома група - збір та оформлення
предметів народного вжитку до історичного музею
та кабінету.

3. Підбиття підсумків роботи:
а) зайнятість учнів  р ізними видами

позакласної роботи за інтересами;
б) наявність свідомої дисципліни, високої

громадянської активності;
в) прагнення зробити св ій  внесок у

відродження та становлення української культури
та громадянського суспільства;

г) проведення родинного свята: "Роде наш
красний, роде наш прекрасний".

У  своїй  роботі я широко використовую
програму пошуку та розвитку творчих здібностей
(РТЗ), яка допомагає знайти, розвинути і збагатити
здібності дітей та їх обдарованість і таланти.

Зокрема, часто практикую такі форми
роботи, які  спрям овані на виховання
громадянської компетентності учнів, а саме:

1. Рицарський турнір "Школа чесності".
2. Філософський стіл "Патріотизм - поклик

душі людської".
3. Класний референдум "Якби я міг…".
4. День етикету "Якщо не я, то хто?"
5. Прес-діалог "Що означають вибори?"
6. Диспут "Із чого починається Батьківщина?"
7. Аукціон ідей "Якби я був Президентом

України…".
8. Лекція-діалог "Що буде, якщо …?"
9. Учнівська конференція "Майдан -

європейський вибір України".
10. Круглий стіл "Захист майбутньої професії.

Моя життєва справа".
11. Класні години:
- "Що нам заважає добре вчитись?"
- "Утверджуй у собі людину".
- "Про моральну і юридичну

відповідальність людини".
- "Духовна краса людини".
- "Коли приходить  зр іл ість . Свято

повноліття".

Ще один напрям роботи, який вартий уваги, -
робота з батьками. Так, я намагаюсь спільно з
ними організовувати різні заходи, що
забезпечують комплексний підхід в організації
гармонійного поєднання шкільного життя та сім'ї.
Для цього практикую різні інтерактивні форми
роботи:

1. Юридична консультація для батьків "Що
означає законність".

2. Круглий стіл "Право і мораль у нашому
житті".

3. Спільні збори батьків і дітей "Козацька
педагогіка".

4. Відкриті уроки для батьків та їх спільне
обговорення з дітьми.

5. Анкетування і консультації на тему "Які ми
батьки?"

Особливе місце у цій  роботі належать
батьківським зборам. Із  5 по 11 клас батьки
беруть активну участь у практикумах, як і
розглядаються і обговорюються на таких
тематичних класних зборах:

1. "Батьки - головні вихователі дитини".
2. "Громадянин починається з сім'ї" .
3. "Формування патр іотизму - обов'язок

сім'ї".
4. "Як здійснювати правове виховання в

сім'ї?"
5. "Сім'я - джерело патріотизму українця".
6. "Формування гуманістичного світогляду

старшокласників у сім'ї".
7. "Правове виховання і попередження

правопорушень у підлітків".
8. "Роль  с ім'ї у профес ійній  орієнтації

старшокласників".
Концепція "Про національно-патріотичне

виховання дітей та молоді" дає чітку методичну
рекомендацію "…Високу ефективність у цій роботі
має залучення до патріотичного виховання дітей
та молоді учасників бойових дій на сході України,
членів сімей героїв "Небесної сотні", бійців АТО та
їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва,
науки, спорту,  які виявляють активну
громадянську і патріотичну позицію".

Найвищим доясгненням у цій сфері роботи
для мене є висока і свідома дисципліна, обов'язок
і соціальна відповідальність учнів у щоденному
житті та на уроках і в позакласний час. Саме ці
ознаки є результатом всієї системи виховних
вплив ів  на учнів та колектив у навчально-
виховному процесі.

У  даному напряму я використовую різні
форми виховних заходів, які формують в учнів
громадянську зрілість та ідеї патріотизму (схема
2).

Варто зазначити, що перспектива у цій
системі виховної роботи забезпечить
вдосконалення р івня загальної культури,
високоморальної людяності та самовизначеного
патріотизму.

Отже, концепція національної школи України,
сучасний зміст шкільної освіти вимагають від
кожного педагога оновлення виховного процесу,
істотних змін у діяльності класного керівника. І
цей процес безперервний, тому що вчитель, в

Ì
åòîäèêà. Ä

îñâ³ä



30

Ï
åäà

ãîã
³÷í

èé
 â

³ñí
èê

 ¹
2 

20
16

Етап етнічного 
самоусвідомлення: 

родина, народна 
пісня, рідна мова, 
сім'я, національна 
культура 

 Етап національно-
політичного 
самоусвідомлення:     я - 
частина нації, історична 
пам'ять, національна 
гідність  

 

 

 

 

 

Формування національної свідомості 

 

Етап громадсько-державного усвідомлення: патріотизм, націоналізм, культурні цінності народу, 
національна, расова толерантність 

 

Схема 1
СХЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Схема 2
ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ

1. Ознайомлення учнів з правилами поведінки в школі, з їх правами та обов’язками(«Статут школи») 

2. Організація порядку та дисципліни на уроках, режиму праці та відпочинку в позаурочний час 

3. Організація учнівського самоврядування на основі громадської думки колективу і самодисципліни учнів  

4 Пред’явлення учням вимог, їх виконання та усвідомлення школярами їх корисності та необхідності для 

громадянської діяльності 

5 Застосування методів заохочення і покарання у вихованні дисциплінованості учнів 

6 Єдність вимог педагогів та батьків щодо виховання свідомої дисципліни в учнів та контроль за їх поведінкою 

 

першу чергу, вихователь. В.О.Сухомлинський дуже
високо цінував міс ію учителя у суспільстві:
"Вихователь творить найбільшу цінність - людину".
Сьогодні актуально звучить історія про директора
школи, який дбав про духовне оздоровлення
народу після Другої світової війни. Ця місія
належала школі та педагогу-вихователю… Він
вручав кожному учителю, якого приймав на роботу
лист:

"Шановний вчитель, я пережив концтабір,
мої очі бачили те, чого не повинна бачити жодна
людина:

- як вчені інженери будують газові камери;
- як кваліфіковані лікарі отруюють дітей;
- як навчені медсестри вбивають немовлят;
- як випускники вузів розстрілюють і

спалюють жінок і дітей.
Тому я не довіряю освіченості.
Я прошу Вас : допомагайте учням стати

людьми. Ваші зусилля ніколи не повинні
призвести до появи вчених чудовиськ, тренованих
психопатів, освічених вбивць.

Читання, письмо, арифметика важливі тільки
тоді, коли допомагають нашим дітям стати більш
людяними".

Саме такі вчителі разом із  сво їми
вихованцями можуть нести високі ідеї патріотизму
та громадянської компетентності. Лише вони
будуть найбільш гідні пам'яті всіх тих хто віддав
життя в  боротьбі за незалежність нашої
Батьківщини.

Живи та міцній, Українська держава!
Вмирали у битвах мільйони борців,
Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво
Й над Києвом стольним віки майорів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Концепція національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2015-2019 роки
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
www.docme.ru/doc/1120267/koncepc%D1%96ya-
nac%D 1%96onal._no-patr%D 1%96ot ich nogo-
vihovannya-d%D1%96tej-ta-mo...
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Доброта і милосердя - це два крила, на яких
тримається людство.

Українському народові у всі часи були
притаманні милосердя, готовність прийти на
допомогу ближньому. Кожного року в осінню пору
починає крокувати по всій країні акція "Милосердя".

Вже не один рік волонтерський центр "Доброта"
нашої школи тісно співпрацює  з  міською
організацією Товариства Червоного Хреста. За
останні роки здійснена велика  робота щодо
організації і проведення таких заходів:

- благодійні акції;
- розповсюдження марок ТЧХ;
- допомога одиноким людям мікрорайону,

прилеглому до нашої  школи.
Здійснені  спільні проекти:
- "Здоровий малюк - здоровий учень";
- "Добро починається з тебе";
- "Приєднуйся до нас";
- "Боротьба з туберкульозом".
За останні п'ять років волонтери нашої школи

мають досвід з проведення благодійних акцій,
зокрема по збору одягу та продуктів харчування. Вони
ніколи не стоять  осторонь, коли потрібно надати
матеріальну допомогу учням нашої школи чи інших
шкіл міста. Саме це і дало поштовх для створення
проекту "Якщо не ми, то хто" для розширення своїх
можливостей щодо волонтерської діяльності за
межами міста. Адже сьогодні, коли солдатам
української армії так потрібна допомога громадян
усієї країни, ми теж хочемо долучитися до цієї
благородної справи в ім'я майбутнього нашої
держави.

Резюме проекту
Тематична спрямованість проекту - соціальний.
Назва проекту - "Якщо не ми, то хто".
Назва закладу - Смілянська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради
Черкаської області.

Виконавці проекту - волонтери школи, учні 1-11
класів.

Партнери та спонсори проекту - Смілянське
Товариство Червоного Хреста, батьківський комітет
школи.

Цільова аудиторія - люди, які потрапили у
складні життєві умови і потребують допомоги та
підтримки.

Мета: пропагування патріотичного та
громадянського виховання підростаючого покоління.
Залучення до благодійницьких проектів учнів школи
та їх батьків. Виховання у дітей почуття милосердя,
доброти, людяності уміння співчувати.

Завдання:
- Створити умови для тісної співпраці сім'ї та

школи.
- Запланувати і провести благодійні акції,

зустрічі з представниками громадських організацій
та волонтерами зони АТО.

Очікувані результати: учні уміють  організовувати
та проводити благодійні ярмарки, акції, розуміють їх
важливість; налагоджена  співпраця  з громадськими

організаціями: волонтерами, які допомагають
українським солдатам зони АТО та Смілянським
Товариством Червоного Хреста.

Стислий опис проекту: члени волонтерського
центру "Доброта" проводять інформаційно-
просвітницьку роботу серед батьківської
громадськості. Батьків, діти яких навчаються у нашій
школі,  інформовано про мету та завдання проекту
"Якщо не ми, то хто" на загальношкільній батьківській
конференції у вересні 2015 року. У рамках Місячника
"Милосердя" (жовтень 2015 року) зібрані учнями
школи  продукти харчування та  одяг були  передані
до Товариства Червоного Хреста. А кошти в сумі 1800
( одна тисяча вісімсот) гривень, отримані від
проведення благодійних ярмарків та акцій, дитячі
листи, патріотичні стрічки ( 60 шт.) відправлені
солдатам української армії через волонтерів у зону
АТО.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
І етап. Підготовчий
- Створення групи активістів проекту "Якщо не

ми, то хто" керівником  Темченко Н.А.
- Складання орієнтовного плану заходів

проекту  активом волонтерського центру "Доброта".
- Вивчення  потреб  солдат  української армії

членами Товариства   Червоного Хреста.
ІІ етап. Етап реалізації.
- Волонтерським центром "Доброта"

організовано та проведено 10 зустрічей з
представниками Товариства Червоного Хреста,
волонтерами, які допомагають українським
солдатам зони АТО.

- Проведено Місячник "Милосердя" по збору
одягу та продуктів харчування  для ТЧХ.

- Організовано два  благодійних ярмарки
учнями 1-11 класів у вересні - жовтні 2015 року.
Виготовлено 60  патріотичних стрічок.

- Проведено два конкурси дитячих малюнків
та  творчих робіт для  солдатів української армії.

- Здійснено  моніторинг - дослідження "Чи
потрібно розвивати волонтерський рух у школі?" з
учнями 5-11 класів у формі анкетувань, бесід
педагогом-організатором Темченко Н.А.  ( листопад
2015 року.)

- Обговорено актуальність проекту та його
значимість.

ІІІ етап. Підсумковий.
Проведено круглий стіл: результативність

роботи членів волонтерського центру "Доброта" в
рамках означеного проекту.

План виконання проекту
- Залучення   учнів  до  проектної діяльності з

даної теми.
- Обговорення   ідеї та завдань проекту.
- Розподіл  обов'язків між  учасниками

проекту.
- Проведення  Місячник "Милосердя"  щодо

збору одягу та продуктів харчування для ТЧХ.
- Організація  та проведення  конкурсів

дитячих малюнків та творчих робіт, присвячених
воїнам зони АТО.
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- Проведення   флеш - мобу "Ми за мир в
Україні" з участю учнів 1-4 класів.

- Здійснення моніторингу - дослідження "Чи
потрібно розвивати волонтерський рух у школі?"  з
учнями 5-11 класів.

Опис роботи
Усім відомо, що  добро потрібне, як і хліб

насущний. Події в Україні на сучасному етапі  не
залишають байдужими жодного українця, а особливо
дітей. Війна прийшла неочікувано. Здавалося:
колишня  влада повалена, тож починаймо  будувати
нову країну, але війна перекреслила плани практично
кожного українця, вона увірвалася  у наші сім'ї
особистим горем, змусила боятися майбутнього. Діти
теж розуміють біль України,  підтримують її
захисників і хочуть бути корисними, як ніколи, для
своєї держави. Тому  благодійництво набирає ще
більших обертів та  визнання серед громадян країни.

Традиційно, двічі на рік, волонтери школи
проводять благодійні акції "Милосердя". Зібрані речі,
продукти харчування, іграшки передають до
Товариства Червоного Хреста.

Крім цього, у рамках реалізації проекту "Якщо
не ми, то хто" проводяться й інші  заходи:

- Зустрічі з представниками Товариства
Червоного Хреста.

- Благодійні ярмарки "Дари природи".
- Зустрічі з волонтерами зони АТО.
- Флеш-моби "Ми за мир в Україні", "Я люблю

Україну".
- Збори одягу, продуктів харчування, іграшок.
- Моніторинги  діяльності волонтерів у класах.
У вересні 2015 року  волонтери центру "Доброта"

провели спільне засідання з представниками
Смілянської організації Товариства Червоного Хреста,
на якому  звітували про свою роботу та склали спільні
заходи щодо реалізації проекту "Якщо не ми, то хто".
Особливу увагу приділили питанню проведення
благодійних акцій. Оскільки вже раніше стартував
проект "Приєднуйся до нас", метою якого було
залучення батьків до благодійних акцій, то це завдання
стало ключовим для волонтерів і в цьому році.

У нашому мікрорайоні розташована лише одна
школа ( всього  233 учні).   Ми знаємо кожну родину,
тому і заходи щодо реалізації проекту  сплановані із
залученням батьківських комітетів школи та класів.

Актив волонтерів розпочав роботу благодійним
ярмарком  "Дари природи". Було зібрано 1800
гривень. На спільному засіданні волонтерів центру
"Доброта",   адміністрації школи та батьківської
громадськості  було вирішено  зібрані  кошти
передати солдатам в зону АТО. Цікаво пройшла
зустріч з волонтером Овчаренком В.С., який розповів
про роботу волонтерів, що  доставляють усе
необхідне для солдат-захисників.

Під час цієї зустрічі учні початкової школи
показали флеш-моб "Ми за мир в Україні".
Старшокласники написали листи солдатам та
виготовили 60 патріотичних  стрічок , які вклали в
кожен лист.

У рамках проведення Місячника "Милосердя"
волонтери зібрали картоплі (100 кг.) і передали
дитячому садочку "Зірочка".

Зібраний теплий одяг, ковдри , продукти
харчування (домашня консервація, крупи, цукор) було
передано до Товариства Червоного Хреста.

Приємно, що цього року активну участь в акції
взяли адміністрація школи,  класоводи та класні
керівники. Вони на власному  прикладі  показали
небайдужість до тих заходів, які проходять у школі та
до подій в Україні.

Результатом проведення постійних  благодійних
акцій у школі є те, що жителі нашого мікрорайону
приносять до школи одяг протягом року.

Особливу увагу волонтери приділяють "адресній
допомозі". Цього року до нас прийшли навчатися троє
учнів, які мають статус переселенців.  Волонтери
школи з перших днів взяли їх під свою опіку.

Скажемо, що складовою системи
національного виховання у школі є військово-
патріотичне виховання, що передбачає вироблення
високого ідеалу служіння народові, готовності до
трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання
Української держави. Воно покликане формувати
громадянина-патріота, тому дуже важливим є
виховання патріотизму та поширення благодійництва
у вихованні підростаючого покоління.

Допомагаючи іншим людям, волонтери не
чекають винагороди, а просто роблять свою справу,
-  те, що підказує їм серце.

Творити добро, не бути байдужими до чужого
горя - загальнолюдські цінності, які виховує школа.
Маємо надію, що вогник милосердя, доброти, який
загорівся у їх серцях, горітиме протягом усього їхнього
життя.

Відповідно до здійсненої роботи ми проводимо
Моніторинг дослідження "Чи потрібно розвивати
волонтерський рух у школі?"

Постановка завдання. Рівень підготовки
майбутнього громадянина України визначається
сформованістю його особистісних якостей. Усе
очевиднішим стає той факт, що не лише сума знань,
одержаних у школі, а синтез знань, умінь, навичок,
якостей є важливим показником ґрунтовно і
різнобічно підготовленого учня до життя, тому
волонтерську діяльність школярів ми розглядаємо
як одну із складових підготовки їх до подальшого
життя.

У школі діє волонтерський центр "Доброта", який
протягом року організовує і проводить різноманітні
заходи, акції, виступи агітбригад. Тому для учнів
школи волонтерський рух не є новим. Нашим
завданням було якомога більше залучити  до
благодійних акцій не лише учнів, а й їхніх  батьків та
не бути байдужими до чужого горя.

Але є  контингент дітей, які не хочуть брати участь
в акціях,  вони кажуть, що "їх не так просять" або
"мене не помічають". Тому ця анкета дає можливість
визначити:

- чи хочуть учні займатися  волонтерством
взагалі;

- чи це потрібно у школі;
- чи це робиться добровільно.
У процесі дослідження були використані

теоретичні методи: анкетування, бесіди,
спостереження.

Результати: Після обробки даних  "Анкета
волонтера"  ми прийшли до висновку, що більшість
учнів займаються або бажають займатися
волонтерством  добровільно.

Всього в анкетуванні   взяло участь - 143 особи.
З них:
95% учнів беруть постійно участь у благодійних

акціях;
85% учнів вважають, що потрібно проводити

благодійні акції у школі;
15% учнів вибирають, в якій акції брати участь, а

в якій  -  ні;
90% учням подобається надавати допомогу

іншим людям;
28% учнів є організаторами благодійних акцій у

класах;
Отже, ми можемо зробити висновок, що

волонтерська діяльність як прояв милосердя і
доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба
людей у ній та при обмеженій допомозі  держави  у
задоволенні потреб своїх громадян, їхній соціальній
підтримці.
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У школі потрібно розробляти і проводити

заходи, спрямовані  на  популяризацію
волонтерського руху. Дітям бажають займатися цією
справою потрібно лише спрямовувати цю роботу у
потрібне русло.

Додаток
Анкета (визначення рівня діяльності волонтерів

у класах)
Відповідаючи на запитання анкети, вибирайте

ті варіанти, які збігаються з вашою особистою
думкою.  Заздалегідь дякуємо за щирі відповіді!

1. Хто такий волонтер?
2. Чи береш ти участь у благодійних акціях?
3. Чи подобається тобі допомагати іншим?
4. Напрямки діяльності, які тебе цікавлять?
- Навчання  щодо надання першої допомоги

та діям під час надзвичайних ситуацій.
- Пропаганда здорового способу життя та

профілактика ВІЛ/СНІД, туберкульозу.
- Допомога літнім та  одиноким людям.
- Збір коштів, одягу, продуктів харчування.

- Чи потрібно проводити у школі благодійні
акції?

5. Активність:
- Загальношкільні та класні справи мене не

цікавлять, я в них участі не беру.
- У благодійних акціях іноді беру участь, але

без особливого бажання.
- Мене приваблюють окремі заходи, і я в них

беру участь.
- Часто буваю організатором та активним

учасником колективних творчих справ.
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Здатність до творчого мислення - досить
цікавий феномен, який виділяє людину із царства
природи. Ще з дитинства у людини пробуджується
потреба самовираження через творчість, хоча
уміння нестандартно мислити не є нагальною
потребою виживання. Творче сприйняття
навколишньої дійсності є одним із рушійних засобів
активного пізнання світу і саме завдяки йому
можливий прогрес як окремої особи, так і людства
у цілому.

Спроби пояснити феномен творчого мислення
велися ще філософами давнини і не припиняються
до цих пір. Питання "Як пояснити здатність людини
мислити творчо?" хвилювало Демокріта, Платона,
Геракліта. Античні філософи, займаючись цією
проблемою, висували досить прогресивні, як на той
час, ідеї. Зокрема, вкрай цікавою є ідея Платона.
Він вважав, що божественна творчість, наслідком
якої є створення Всесвіту, є моментом
божественного спостереження. Аналогічно цьому і
людська творчість є миттю досягнення найвищого,
доступного людині "розумного" спостереження [4].

Саме тоді, у спробах зрозуміти механізм
людського мислення та виробити прийоми для
розвитку творчого мислення і зародилися перші
поняття про евристику. Евристика (від грец. "Еврика"
- Я знайшов) позначає "метод винаходів". Підвалини
цього методу закладалися ще у філософській
концепції Сократа. Але тільки у двадцятому столітті
це поняття отримало не тільки широку сферу
вживання, а й практичне використання -
"евристичне мислення", "евристичні прийоми і

методи" і т.д. У будь-якому разі "евристика" - це
щось, пов'язане із творчістю, зокрема з творчим
пошуком.

Наукова література не має єдиного
установленого тлумачення евристики. В роботах це
поняття ототожнюється з психологією наукової
творчості: "Психологія наукової творчості - евристика
- вивчає, як вирішуються наукові задачі, що
вимагають, окрім знань та вмінь, ще й кмітливості,
здогадки" [1].

До проблем створення евристики зверталися
ряд філософів та математиків, наприклад, Р.
Декарт, Г. Лейбніц, Б. Больцано. Зокрема у праці
"Правила для керівництва розуму" Р.Декарт писав:
"Різниця наших думок відбувається не тому, що одні
люди розумніші інших, але тільки через те, що ми
спрямовуємо наші думки різними шляхами. Бо мало
мати хороший розум, головне - добре його
застосовувати" [4].

Вислів "сучасне суспільство бурхливо
розвивається" так часто згадується у літературі, що
встиг набриднути. Однак, в істинності цих слів
сумніватися не доводиться. Науковий, технічний,
соціальний прогрес потребує висококваліфікованих
працівників, здатних до саморозвитку і
самонавчання, уміючих приймати нестандартні
рішення та креативні шляхи розв'язання проблем.
Саме тому наша держава і почала здійснювати
освітню реформу, яка спрямована на підвищення
інтелектуального потенціалу школярів, формування
їх творчої особистості. Які вимоги ставляться  до
сучасного випускника школи? Він має бути
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креативним, творчим, амбітним, комунікативним,
освіченим, з розвиненим мисленням, пам'яттю та
уявою. Важливою умовою виховання такого
"ідеального учня"  є формування в дітей евристичних
умінь, які, у свою чергу, передбачають оволодіння
певними евристичними прийомами розумової
діяльності.

Аналіз навчальної програми з математики в
основній та старшій школі на рівні стандарту дає
можливість стверджувати, що значний обсяг
навчального матеріалу та невелика кількість годин
на його вивчення змушує учителя надавати перевагу
репродуктивним методам навчання і значно рідше
використовувати проблемно-пошукові та дослідницькі.
На розв'язування нестандартних задач, які сприяють
розвитку творчого мислення та формуванню
евристичних прийомів розумової діяльності, урочний
час вдається відвести не так і часто. Учитель, який
має у своєму розпорядженні гуртки, факультативи або
курси за вибором, можна сказати "щасливчик", адже
у нього з'являється можливість займатися
евристичною діяльністю з метою формування творчого
мислення учнів.

Отже, в тій чи іншій мірі, кожний шкільний учитель
у своїй роботі використовує узагальнені прийоми
розумової діяльності, які по своїй суті діляться на дві
великі групи - прийоми алгоритмічного типу мислення
та евристичні. Яка між ними відмінність?

Прийоми алгоритмічного мислення - це прийоми
раціонального мислення, що повністю відповідають
законам формальної логіки. Точне наслідування
правил, які даються такими прийомами, забезпечують
безпомилкове розв'язування широкого класу задач,
на які ці прийоми орієнтовані. Формування прийомів
розумової діяльності алгоритмічного типу є
необхідною, але не достатньою умовою розвитку
мислення [5]. Ці прийоми слугують тим запасом знань,
з якого учень набирає "цеглинки" для будування
методів розв'язання нових для нього завдань.

Евристичні прийоми безпосередньо стимулюють
пошук вирішення нових проблем, відкриття нових для
учня знань, стимулюють потребу у самовдосконаленні
і тим самим відповідають специфіці творчого
мислення. Евристичні методи протиставляються
формальному перебору варіантів за заданими
правилами. Застосування евристичних підходів у
вивченні математики заохочує учнів до пошуку різних
способів розв'язання задачі та вибору з них
найбільш витонченого, розвиває уміння логічно
обґрунтовувати свої дії [6]. Завдяки застосуванню
евристичних методів навчання вирішується
проблема, яка досить давно є центральною у
педагогіц і - формування "людини мислячої",
здатної до творчості та самовдосконалення. Тут
доречними є слова М.Монтеня: "Мозок, добре
налаштований, вартує більше, ніж мозок, добре
наповнений".

Найбільший ефект при евристичному навчанні
дають завдання, які передбачають відкриття нових
причинно-наслідкових зв'язків, закономірностей,
загальних ознак розв'язання цілого класу задач.
Найбільш виразною формою евристичного методу
є евристична бесіда, що складається із серії
взаємопов'язаних питань, кожне з яких слугує
кроком на шляху до вирішення проблеми.

На мій погляд, досить дієвими та не занадто
складними для використання у творчій діяльності
учителя є такі евристичні методи:

1) Метод "мозкового штурму".
Метод і термін "мозковий штурм" або "мозкова

атака" були запропоновані американським вченим
А.Ф. Осборном. Евристичний діалог "мозкової атаки"
базується на ряді психологічних і педагогічних
закономірностей. Основні принципи та правила цього

методу - абсолютна заборона критики
запропонованих учнями ідей, а також заохочення
до висловлення своєї думки.

2) Метод евристичних питань.
Цей метод відомий також як метод "ключових

питань". Метод евристичних питань доцільно
застосовувати для збору додаткової інформації в
умовах проблемної ситуації чи упорядкування вже
наявної інформації в самому процесі розв'язання
творчої задачі. Не випадково у практиці навчання їх
також називають навідними запитаннями, тому що
вдало поставлене педагогом питання наводить
учня на ідею правильної відповіді. Евристичним
питанням приділяв багато уваги американський
математик і педагог Д.Пойя [1].

Метод евристичних питань базується на
наступних закономірностях і відповідних їм
принципах:

- проблемності й оптимальності - шляхом
мистецьки поставлених питань проблемність задачі
знижується до оптимального рівня;

- дроблення інформації - евристичні питання
дозволяють здійснити розбивку задачі на підзадачі;

- цілеспрямування - кожне нове евристичне
питання формує нову стратегію, ціль діяльності.

Перевага методу евристичних питань полягає в
його простоті й ефективності для вирішення будь-яких
задач. Евристичні питання розвивають інтуїцію
мислення, будують схему розв'язання творчих задач
[1].

Звісно, вище названими методами евристичні
прийоми не обмежуються. Сучасна наукова
література дає характеристику основним операціям
евристичного мислення [6].

Таблиця 1
Операції евристичного мислення

№ 
з/п 

Операція  
евристичного  

мислення 

 
Характеристика  

1 Редукція  Операція зведення 
складної задачі до більш 
простої або системи 
простіших задач, 
розв’язання яких дозволяє 
повернутися до пошуку 
алгоритму розв’язання 
поставленого завдання. 

2 Спеціалізація  Передбачає виділення у 
задачі більш доступної 
частини, розв’язання якої 
дає нову інформацію про її 
предмет і слугує основою 
для нових суджень. 

3 Індукція  Умовивід від одиничних, 
частинних випадків до 
загального висновку, від 
окремих фактів до 
узагальнення. 

4 Узагальнення  Об’єднання багатьох 
предметів або явищ за 
якоюсь загальною ознакою. 

5 Порівняння  Операція, що полягає у 
зіставленні предметів і 
явищ, їх властивостей і 
відношень один з одним з 
метою виявлення спільного 
або відмінного між ними. 

6 Аналогія  Операція, у якій на основі 
подібності деяких ознак 
предметів і явищ робиться 
висновок про подібність 
решти ознак. 
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решти ознак. 

7 Симетрія  Вид відношення між 
деякими об’єктами або 
частинами цілого, який не 
змінюється при 
перестановці об’єктів або 
окремих частин. 

8 Інверсія  Полягає у використанні дій, 
обернених до початкових, 
якщо об’єкт розглядався 
ззовні, то у процесі інверсії 
він буде розглядатися із 
середини, якщо 
розглядався вертикально, 
то наступний розгляд 
здійснюватиметься у 
горизонтальному 
положенні чи під іншим 
довільним кутом. 

 Прикладом застосування названих операцій
евристичного мислення можуть бути наступні
завдання.

Редукція
Задача 1. Основою прямої призми є

рівнобедрений трикутник з основою 8 см та кутом
1200 при вершині. Довжина бічного ребра призми
дорівнює 10 см. Знайти об'єм призми.

Розбиваємо всю задачу на систему простіших
задач. Спочатку розглядаємо трикутник, який
знаходиться в основі призми (його доцільно
накреслити окремо) та проводимо необхідні дії для
обчислення його площі. Потім розв'язуємо
елементарну задачу про обчислення об'єму прямої
призми за відомими площею основи та висотою.

Задача 2. Розв'язати рівняння
...333...2222 123112   ххххххх

Дане р івняння теж можна с прос тити,
використавши прийом редукції. Можна помітити,
що  у о бох частинах р івняння знахо дять ся
нескінченні спадні геометричні прогресії. У лівій
частин і р івняння  гео метр ична пр огр ес ія  з
пер шим членом   2

1 2  xb і знаменником

2
1

q  , а у правій частині прогресія з 3
1 3  xb

та 3
1

q   . Таким чином, спершу розв'язуємо

простіші задачі на знаходження суми нескінченної
спадної геометричної прогресії, в результаті чого
отримуємо набагато простіше рівняння.

Спеціалізація
Даний прийом передбачає виділення у задачі

більш доступної частини, розв'язання якої є
фундаментом для подальших міркувань, тому його
доцільно використовувати у задачах, де
застосовується прийом заміни змінної або у
задачах, що передбачають знаходження області
допустимих значень.

Задача 1. Розв'яжіть рівняння
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 значно спрощує дане

рівняння та дає поштовх учням для подальшого його
розв'язування.

Задача 2. Розв'яжіть систему рівнянь
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Необхідно використати підстановку
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Задача 3.  Розв'язати рівняння
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Визначимо ОДЗ: 
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Оскільки дана система нерівностей розв'язків
не має, то і вихідне рівняння теж не має розв'язків.

Подібне рівняння я пропоную учням на початку
вивчення теми "Розв'язування рівнянь з
радикалами", оскільки воно наочно демонструє
необхідність знаходження ОДЗ на початку
розв'язування рівнянь.

Індукція
Творче мислення учнів виявляється в умінні

аналізувати, порівнювати і конкретизувати. Індукція,
як операція евристичного мислення, розвиває
вміння підсумовувати і узагальнювати. Тут можна
підбирати завдання, що передбачають проведення
аналізу окремих випадків і перехід до загальних
закономірностей.

Задача 1. Обчислити суми послідовностей:

 2120
1...

43
1

32
1

21
1











;

2120
1...

1312
1

1211
1

1110
1











 ;

10099
1...

3635
1

3534
1

3433
1











 .

Розв 'язуючи пер ший  пр икл ад,  учитель
ев ристично ю підказкою  нав одить  учнів  на
"відкриття". Перший приклад учні розв'язували
з допомогою учителя. Під час виконання другого
завдання несміливо починають застосовувати
закономірність, виявлену у першому завданні,
а вже третій приклад розв 'язують упевнено.
Після виконання вс іх трьох вправ  д ітям
пропонується записати помічену властивість у
загальному вигляді та довести її. Так учні від
частинних випадків переходять до загального

висновку, що 1
11

)1(
1




 хххх  .

Узагальнення
Під час підготовки старшокласників до ЗНО

варто, розв'язуючи завдання, підбирати їх таким
чином, щоб учні привчалися бачити спільні,
загальні ознаки у здавалося б різнопланових
вправах.

Задача 1. Розв'язати рівняння

0421075
1121



ххх .

Задача 2. Розв'язати рівняння
0coscossinsin6 22  xxxx  [2].
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Задача 3. Розв'язати рівняння
2lglg1lg 2

3264   xxx  .

Усі дані рівняння, які здаються різними на
перший погляд, можна об'єднати за спільною
ознакою - вони відносяться до виду "Однорідні
рівняння другого степеня", а для їх розв'язання існує
відомий алгоритм.

Порівняння
Дана операція евристичного мислення полягає

у зіставленні властивостей об'єктів з метою
виявлення спільного між ними. Дія порівняння
виступає як засіб зв'язку нових і вже здобутих знань.
Порівняння доцільно використовувати під час
вивчення схожих понять, наприклад, подільність
натуральних чисел, подільність многочленів.
Формування уміння цим прийомом варто
здійснювати поетапно [3]:

1) виділення ознак або властивостей одного об'єкта;
2) установлення подібності або різниці між

ознаками двох об'єктів;
3) виявлення подібності між ознаками трьох,

чотирьох і більше об'єктів.
Показник сформованості прийому порівняння

- уміння учнів самостійно використовувати його під
час розв'язування задач без підказок учителя:
"Порівняй…", "Вкажи ознаки…", "У чому подібність
і різниця…" [3].

Типовими задачами, які яскраво демонструють
ознаки операції порівняння, є задачі на
знаходження останньої цифри числа або задачі з
використанням інваріанта.

Задача 1. Знайти останню цифру в десятковому

записі числа 
 

20065
1

 .

Оскільки  
 

 1003
1003

2006 04,0
25
1

5
1 






 , то

визначимо, чому дорівнює 4 з різними показниками
степеня.

41 = 4, 42 = 16, 43 = 64, 44 = 256, 45 = 1024, …
Помітна ознака:  чотири у непарній степені
закінчується цифрою 4, а у парній - цифрою 6.
Оскільки показник степеня у виразі (0,04)1003 є число
непарне, то останньою цифрою даного числа є
цифра 4.

Задача 2.  Було 5 аркушів паперу. Деякі з них
розрізали на 5 частин кожен. Потім деякі з
одержаних частин знову розрізали на 5 частин і так
зробили декілька разів. Чи можна в результаті
виконання таких дій одержати 1975 частин?

Знаходимо спільну ознаку або, як її ще
називають, інваріант - при розрізанні однієї частини
аркуша паперу кількість частин збільшується на 4.
Далі міркуємо так: остача від ділення кількості всіх
частин на 4 змінюватися не буде. Однак, 5 при
діленні на 4 дає остачу 1, а 1975 - остачу 3. Отже,
відповідь у задачі буде "Ні, не можна".

Аналогія
Уміння робити висновок про подібність ознак

об'єкта через інші його ознаки є важливим навиком
не тільки у математиці, а й у життєвих ситуаціях.
Важливу роль у вироблення такого прийому відіграє
операція евристичного мислення аналогія. Уміння
знаходити спільне в методах розв'язування задач,
щоб встановити спільність або відмінність способу
розв'язування даної задачі з тими, які
розглядаються, знаходити для себе орієнтири у
нестандартних ситуаціях - ось ознаки, що учні
володіють цим прийомом [6].

Встановивши, що нове поняття аналогічне
відомому раніше, привчаю учнів самостійно
формулювати означення різних понять. Наприклад,
у 10 класі при вивченні теми "Прямі у просторі" даю
учням завдання дослідити взаємне розміщення
прямих у просторі. Використовуючи аналогію з
площиною, десятикласники з легкістю називають
прямі, що перетинаються та паралельні прямі з
відповідними властивостями. Після евристичної
підказки "Врахуйте, що у просторі нескінченна
кількість площин" учні роблять припущення, що у
просторі прямі можуть не перетинатися, але при
цьому лежати у різних площинах. Отак висувається
гіпотеза, що у просторі є три види прямих. При цьому
учні вчаться самостійно формулювати означення
цих видів.

Симетрія
Дана операція евристичного полягає у

виробленні уміння учнів знаходити такі зв'язки і
відношення між елементами об'єкта, щоб вони не
змінювалися при перестановці.

Задача 1. Через точку перетину діагоналей
прямокутника проведено пряму (див. рисунок).
Площа зафарбованої частини фігури дорівнює 6 см2.

Знайти площу прямокутника.
Ця задача пропонувалася

на ЗНО-2006. За допомогою
рисунка необхідно визначити
пари рівних трикутників та
встановити, що при повороті
трикутника, його площа не
змінюється.

Задача 2 (ЗНО-2012). На
рисунку зображено
паралелограм ABCD, площа
якого дорівнює 60 см2. Точка М

належить стороні ВС. Визначте площу фігури, що
складається із двох зафарбованих трикутників.

Задача аналогічна попередній. Необхідно
встановити зв'язки
між частинами
геометричних фігур
на рисунку.

Інверсія
Цей прийом

навчає іншого погляду
на умову завдання, адже іноді при розв'язуванні
задачі буває корисно поглянути на дані в ній під
іншим кутом, ніж задається в початкових умовах.

Задача 1. Розв'язати рівняння
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Перетворимо ліву частину даного рівняння:
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Далі повертаємося до підстановки і
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Задача 2. Рибалка плив на моторному човні
річкою, зачепився капелюхом за міст, і капелюх упав
у річку. Рибалка поплив далі, та за півгодини вирішив
повернутися за капелюхом. Човен наздогнав
капелюха за 4 км нижче від мосту. Чому дорівнює
швидкість течії річки?

Перейдемо до системи відліку, пов'язаної з
капелюхом, який пливе. Вона зручна тим, що у ній
вода нерухома. Таким чином, човен спочатку
віддаляється від капелюха, а потім розвертається і
наближається до нього з такою самою швидкістю.
Отже, з моменту розвороту до "впіймання" капелюха
човен рухався теж півгодини. Тоді капелюх плив за
течією річки 1 годину і проплив 4 км, отож, швидкість
течії річки 4 км/год.

Як помітно з наведених вище задач, не
обов'язково для розвитку в учнів евристичного
мислення використовувати якісь надзвичайні,
рідкісні, нестандартні завдання. Головне, задачі
мають бути професійно орієнтованими,
максимально пов'язаними з життям та водночас
цікавими. Практика показує, що особливий інтерес
викликають завдання, у яких необхідно використати
відразу декілька евристичних прийомів, наприклад,
"переформулюйте умову задачі", "розбийте задачу
на простіші підзадачі", "виділяємо головне" і т.д.

Отже, евристичні прийоми мислення
звільняють від запам'ятовування розв'язування
кожного типу задач окремо. Завдяки евристичному
мисленню в учнів формується уміння бачити в
розв'язанні однієї задачі ідеї для розв'язування
багатьох задач. Звичайно, неможливо сформувати
в усіх учнів прийоми евристики на високому рівні,
але використання таких методів у діяльності
учителя може значно полегшити засвоєння
математики всіма учнями класу. Крім того, така
діяльність є ефективним підґрунтям для
підвищення якості знань учнів, підготовки їх до вступу
у вищі навчальні заклади, розвитку творчих і
комунікативних здібностей.
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Мета: навчити вихователів давати дітям знання
правил поведінки в екстремальних ситуаціях.

Завдання:
- актуалізувати й розширювати знання

вихователів щодо використання різноманітних
методів і прийомів роботи з дітьми з метою
формування основ безпеки життєдіяльності
дошкільників та організації безпечного життєвого
простору дитини в довкіллі;

- з'ясувати ступінь підготовленості педагогів до
реалізації завдань з формування у дошкільників основ
БЖД і стимулювати їх до самоосвіти;

- створювати сприятливі умови для обміну
досвідом між педагогічними працівниками з
проблемного питання;

- сприяти підвищенню рівня професійної
майстерності педагогів;

- спонукати вихователів до творчого
самовираження та самовдосконалення;

- підвищувати професійний рівень
майстерності вихователів.

Учасники: вихователі дошкільного навчального
закладу.

Попередня підготовка до ділової гри:
- педагоги мають опрацювати теоретичні

питання щодо формування основ безпеки
життєдіяльності дітей;

- організатори повинні сформувати творчу групу
для складання сценарію гри та підготовки обладнання,
необхідного для її проведення.

- перед початком гри ведучий пропонує обрати
компетентне журі (2-3 особи), які оцінюватимуть
знання та дії учасників ділової гри.

Методичне забезпечення:
- дискусія;
- обмін думками;
- практичні завдання.
Обладнання та матеріали:
- легенда "Метелик та Мудрець";
- запалена свічка;
- фішки для учасників гри (червоного, зеленого,

жовтого кольорів);
- зображення трьох світлофорів;
- ілюстративний матеріал з таких  тем як "Сам

вдома", "Чужі і незнайомі люди", "Дитина і дорога",
"Невідомі предмети";
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- папір для малювання та аплікації,
фломастери, клей, ножиці;

- аудіозаписи класичної та сучасної музики;
- призи для переможців ділової гри.
Критерії оцінювання:
- дотримання регламенту гри на всіх етапах;
- зміст ідей, пропозицій, інновацій;
- найяскравіший виступ, відповідь;
- уміння дискутувати,  чітко і правильно

відповідати на запитання.
Правила для учасників ділової гри:
- поважно ставитися до співрозмовника;
- кожний має право на власну точку зору;
- ставити запитання;
- обговорювати незрозумілі моменти гри;
- один говорить - всі слухають.
Глосарій:
Безпека -  стан діяльності людини (дитини), за

якого з певною ймовірністю виключається  загроза
будь - якої небезпеки.

Безпека життєдіяльності - безпека-мета, а
безпека життєдіяльності -  засоби, форми,  шляхи,
методи й прийоми її досягнення.

Безпечний -означає  такий,  що не завдає шкоди
організму, стану  здоров'я та поведінці в соціумі.

Небезпека - це  явища, процеси, об'єкти,  що
можуть за певних умов завдавати шкоди здоров'ю
людини як одразу, так і в майбутньому, тобто
викликати небажані наслідки.

Небезпечний - такий, що завдає шкоди
організму людини.

Хід ділової гри
Учасники розміщуються по колу. Ділова гра

розпочинається з налаштування на конструктивну
роботу. Ведучий ознайомлює учасників з темою та
метою ділової гри.

Ведучий. Одним із пріоритетних завдань
дошкільного навчального закладу є збереження і
зміцнення життя і здоров'я дітей, формування у них
активної життєвої позиції щодо власного життя та
власної безпеки. У ході нашої зустрічі нам необхідно
розв'язувати досить важливу проблему - безпеки
життєдіяльності дітей в сучасних умовах -  як одного
з найактуальніших питань сьогодення, адже кожна
людина - і дорослий, і дитина - у будь-який момент
можуть опинитися в надзвичайній ситуації.
Підготувати дитину до уміння знаходити вихід з
надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя і
здоров'я,  можливо лише сформувавши у неї систему
знань про основи безпеки життєдіяльності людини і
суспільства, розвинувши практичні навички
збереження життя і здоров'я. Перед початком
ділової гри я пропоную вам, шановні колеги,
послухати дуже повчальну притчу  (розповідь
супроводжується показом слайдів та звучання
класичної музики).

Притча про Мудреця та метелика.
Ця подія відбулася дуже давно. В одному

старовинному місті жили два мудреці. Слава про
їхню мудрість рознеслась далеко за межами   міста.

Один із мудреців був мудрою, доброю, спокійною,
врівноваженою, чесною людиною. Він завжди давав
людям слушні поради, на всі запитання він знав
відповіді. Тому багато людей зверталися  до нього
за допомогою в скрутну годину.

Інший мудрець теж був розумною,  але дуже
заздрісною людиною.  Йому ні вдень, ні вночі не давала
спокою популярність доброго мудреця. Він щодня
думав, яке б питання задати доброму  мудрецеві,
щоб той не знайшов правильної відповіді, та щоб
всі  дізнались, що він  не такий вже й мудрий.

І от одного дня заздрісний мудрець придумав
спіймати метелика, покласти його поміж своїх
долонь і запитати доброго мудреця:  "Метелик, що

знаходиться в моїх  руках: живий чи мертвий?". Якщо
добрий мудрець  скаже, що живий - заздрісний
мудрець  стисне долоні і метелик стане мертвим,
якщо ж скаже, що мертвий - він відкриє долоні, і
метелик полетить. Так він і зробив. Заздрісник
пішов на квітучий луг, спіймав там найкрасивішого
метелика, поклав його поміж своїх стиснутих
долонь і помандрував до доброго мудреця.  Прийшов
заздрісний мудрець до доброго  і запитав:

- "Ось ти, мудрець, такий мудрий, знаєш
відповіді на всі запитання. А чи зможеш сказати,
метелик, що знаходиться  у моїх долонях,  - живий
чи мертвий?".

Пильно  поглянув на нього добрий мудрець і
відповів:

- "Все в твоїх руках, людино!"
Інтерактивна вправа "Передавання запаленої

свічки по колу".
Ведучий. Які роздуми навіяла на вас ця легенда?

Як ви вважаєте, що найцінніше для людини?
(Учасники ділової гри висловлюють свої міркування).

Отже, вислухавши міркування кожного, ми ще
раз переконалися в тому, що  життя  та здоров'я
кожного з нас  і оточуючих людей, знаходиться  в
наших власних руках і є найвищою цінністю.

(Ведучий запалює свічку, пропонує, щоб педагоги
обережно  передавали її один одному, намагаючись
не загасити  тендітне полум'я).

Погляньте на свічку - вона яскраво світить, але її
полум'я дуже тендітне, схоже на того метелика з
легенди,  його не важко загасити.  Так само легко
можна втратити найцінніше, що є у людини - життя,
якщо не дбати про власне життя та безпеку. Запалена
свічка та метелик символізують крихкість і тендітність
життя. Тож тема нашої ділової гри  пов'язана з
безпекою життєдіяльності і носить назву "Школа
безпечних наук".

Практичні та теоретичні завдання з теми
"Організації безпечного життєвого простору дитини
в довкіллі"  будуть проводитись у формі ділової гри.
Ділова гра - це надзвичайно цікавий процес. Вона
допомагає пізнати себе і навколишній світ,
підвищити фаховий рівень через спілкування,
перебуваючи у неформальних і довірливих
обставинах. Одночасно з отриманням нової
інформації під час ділової гри можна обговорювати
незрозумілі моменти, ставити запитання, тобто,
поглиблювати власний досвід.

Для проведення нашої  "Школи безпечних
наук" я пропоную всім учасникам з чарівної торбинки
дістати фішку певного кольору (червоного, зеленого,
жовтого) та зайняти своє місце за одним із столів, на
якому розміщений світлофор з запаленим вогником
відповідного кольору фішки. Так у нас утворилось три
команди гравців ( команда червоних, команда
зелених, команда жовтих). Учасники кожної команди
визначають капітанів команд.

Компетентне журі за п'ятибальною системою
буде оцінювати відповіді команд та визначить
переможця гри.

Бліц-вікторина для капітанів команд "Так" чи "Ні".
Мета: активізувати знання педагогів з питань

безпеки життя і здоров'я дітей, норм поведінки,
приймати правильне  рішення у надзвичайних
ситуаціях. Розвивати логічне мислення, вміння
швидко відповідати на поставлене питання.

Ведучий. Зараз ми проведемо інтелектуальну
розминку. Капітани команд по черзі ставлять
запитання капітану команди суперників.  Учасникам
необхідно миттєво дати відповідь. Відповідати треба
коротко - одним-двома словами.

За кожну правильну відповідь команда отримує
фішку. Виграє та команда, капітан якої набере
найбільше фішок.
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№ 
з/п 

Запитання Правильна 
відповідь 

1. Пристрій, який відіграє 
важливу роль в 
регулюванні дорожнього 
руху…. 

Світлофор 

2. Частина дороги, якою 
рухається транспорт… 

Проїзна 
частина 

3. Люди героїчної професії, 
які проходять через 
вогонь, воду, мідні 
труби…. 

Пожежні 

4. Номер телефону  виклику 
газової аварійної 
служби…. 

104 

5. Звуковий інструмент 
працівника ДАІ… 

Свисток 

Запитання команди «Червоних»  
до капітана команди «Жовтих»: 

№ 
з/п 

Запитання Правильна 
відповідь 

1. Місце для руху 
пішоходів… 

Тротуар 

2. Чужим і незнайомим 
людям потрібно довіряти.. 

Ні 

3. Під час грози потрібно 
ховатися під деревом… 

Ні 

4. Мовчазний інструмент 
працівника ДАІ… 

Жезл 

5. 101 – це номер телефону 
виклику… 

Пожежників 

Запитання  команди «Жовтих»  
до капітана команди «Зелених»: 

№ 
з/п 

Запитання Правильна 
відповідь 

1. Тварина, назвою якої 
позначають частину 
дороги 

Зебра 

2. До яких наслідків 
призводить необережне 
поводження з вогнем… 

Пожежа 

3. Для виклику швидкої 
допомоги набирай 102… 

Ні, 103 

4. Під час пожежі необхідно 
відчинити вікна… 

Ні 

Запитання команди  "Зелених" до капітана
команди "Червоних":

Ведучий. Сучасний світ таїть в собі безліч небезпек.
Тож захистити дітей від можливих небезпек і навчити їх
безпечно взаємодіяти з довкіллям - одне із найважливіших
завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної
освіти. Формування знань дітей дошкільного віку  з безпеки
життєдіяльності розпочинається з вивчення поняття
"довкілля" та його різновидів.

Вправа  "Скласти ціле із частин".
Вихователям пропонується дати визначення

кожному різновиду довкілля, об'єднавши частини з
написами в ціле.

Соціальне довкілля - це люди, суспільство, певна
спільнота, з якими дитина спілкується.

Предметне довкілля - це різноманітні предмети
побуту, які слугують для задоволення різноманітних
потреб людини.

Природне довкілля - це жива і нежива природа,
явища природи.

Інтерактивна вправа "Педагогічний ринг".
Мета:  виявити рівень знань педагогічних

працівників щодо завдань Базового компоненту
дошкільної освіти з формування у дітей основ безпеки
життєдіяльності.  Учасникам пропонується заповнити
таблицю освітньо - виховних завдань.

Таблиця 1

Інтерактивна вправа "Мікрофон по колу".
Мета:  учасникам ділової гри пропонується дати

визначення поняттям: "безпека дитини", "небезпека",
"безпека життєдіяльності".

Варіанти відповідей:
Безпека дитини - це стан діяльності, за якою

виключається загроза будь-якої небезпеки, знання
дітей-дошкільників про певні небезпечні ситуації та
людей, які можуть загрожувати здоров'ю та життю, уміння
правильно поводитись у різних життєвих ситуаціях.
Навички самостійних рішень та дій у певних
надзвичайних ситуаціях.

Небезпека - це явища, процеси, об'єкти, що можуть
за певних умов завдавати шкоди здоров'ю людини як
одразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані
наслідки, загрозу для життя і здоров'я.

Безпека життєдіяльності - сукупність засобів,
форм, шляхів, методів і прийомів її досягнення в довкіллі.

Інтерактивна вправа "Мозковий штурм".
Мета: поглибити знання педагогів щодо організації

та змісту роботи з дітьми з формування безпечної
поведінки в довкіллі. Класифікувати види діяльності.

знає правила 
безпечного 
перебування вдома, в 
дошкільному 
навчальному закладі, 
на вулиці, льоду, 
ігровому, спортивному  
майданчиках

знає та може 
скористатися 
номером телефону 
основної служби 
допомоги(пожежна, 
медична, поліція), до 
кого звернутися у 
критичній ситуації.

диференціює  поняття 
"безпечне" і 
небезпечне, усвідомлює  
важливість безпеки 
життєдіяльності власної 
та інших людей

володіє навичками 
безпечної поведінки 
при агресивному 
поводженні 
однолітків або 
дорослих.

орієнтується у правилах 
поводження з 
незнайомити
предметами та 
речовинами пожежної 
безпеки, користуванні 
транспортом,  основних 
дорожних знаках

вміє застосовувати 
здобуті знання, 
вміння і навички 
щодо збереження  
здоров'я, 
дотримується правил 
безпеки 
життєдіяльності
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Ведучий. Організовуючи роботу з безпеки
життєдіяльності дошкільників, ми розуміємо
необхідність формування компетентності дитини в усіх
сферах. Відповідно до Базового компонента дошкільної
освіти в Україні діти повинні мати певний обсяг знань та
вмінь, які дадуть їм змогу почуватися безпечно.
Формувати ці навички можна різними способами. Тож
пропоную вам скласти таблицю класифікації видів
діяльності планування роботи з БЖД:

Команда червоних - із дітьми;
Команда жовтих - із батьками;
Команда зелених -  скласти  тематику днів  Тижня безпеки.
Варіанти відповідей:
Із дітьми:
- Тематичні заняття, ігрові тренінги.
- Свята, розваги, інсценізації, різні види театрів.
- Пішохідні переходи, екскурсії, спостереження.
- Дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі ігри.
- Логічні завдання (домалюй, дофарбуй).
- Наочність, перегляд мультфільмів, ілюстрацій.
- Бесіди, обговорення, художнє слово.
- Пошуково-дослідницька діяльність,

моделювання ситуацій.
- Образотворча діяльність, індивідуальна

робота.
- Відпрацювання практичних вправ, тренінгів,

фізичні вправи.
- Розігрування ігрових сюжетів.
Із батьками:
- Зустрічі з компетентними людьми.
- Батьківські збори.
- Консультації.
- Обмін досвідом.
- Вікторини, розваги.
- Відкриті заняття.
- Індивідуальні: анкетування, співбесіди,

відвідування вдома.
- Наочно-письмові: батьківські куточки,

тематичні стенди, інформаційні листи, виставки,
скринька пропозицій, сімейні газети,
педагогічна бібліотека

- Групові: практикуми, клуби взаємодопомоги,
школа молодих батьків, гуртки за інтересом,
вечори запитань і відповідей, дні відкритих
дверей.

- Загальні свята, розваги, конкурси, змагання,
відпочинок у вихідні дні.

Тематика днів Тижня безпеки в ДНЗ:
- Понеділок - "Безпечне дитинство", "Ми - уважні

пішоходи".
- Вівторок - "Дитина і природа".
- Середа - " Захисти себе сам"
- Четвер - "Вогонь-друг, вогонь-ворог".
- П'ятниця - "День Здоров'я"
Інтерактивна вправа  "П'ять "НЕ" для дітей".
Мета: конкретизувати знання вихователів з питань

безпеки дошкільників в довкіллі. Вправляти в умінні
працювати підгрупами.

Команда червоних:  - назвіть щонайменше 5
основних правил для дітей у поведінці з незнайомими
людьми;

Варіант відповіді:
- Не можна відчиняти двері квартири чужим і

незнайомим людям;
- Не  можна сідати в машину до незнайомих

людей;
- Не можна брати іграшки, солодощі від чужих

людей;
- Не можна нікуди іти з незнайомцем;
- Не можна розмовляти з незнайомцями,

повідомляти свою домашню адресу.
Команда зелених:  - назвіть щонайменше 5

основних правил безпечної поведінки для дітей на
дорогах;

Варіант відповіді:
Не можна гратися на проїзній частині дороги та на

обочині доріг;
- Не можна переходити дорогу в небезпечних

місцях;
- Не можна переходити дорогу на червоне світло

світлофора;
- Не можна раптово вибігати на дорогу;
- Дітям не можна кататись на велосипеді на

дорозі
Команда жовтих:  назвіть щонайменше 5 основних

правил безпечної поведінки "Один вдома".
Варіант відповіді:
- Не можна вмикати електричні та газові

прилади;
- Не можна гратись сірниками та вогнем;
- Не можна брати гострі та ріжучі предмети;
- Не можна брати ліки та хімічні, миючі речовини;
- Не можна відчиняти двері чужим та

незнайомим людям.
Інтерактивна вправа "Кристали безпеки".
Вихователям пропонується конкретизувати

освітньо-виховні завдання з формування знань з основ
безпеки життєдіяльності  в довкіллі (соціальному,
природному, предметному)  для дітей 6-го року життя.

Варіанти відповідей:
1. Дитина і природа. Природні стихійні явища та

лиха. Отруйні рослини. Поведінка з тваринами. Освітньо-
виховні завдання: формування безпечної поведінки під
час природних стихійних явищ, закріплення знань про
стихійні природні явища (гроза, буря, ураган, хуртовина,
повінь, землетрус тощо), формування правил поведінки
в надзвичайних ситуаціях природного характеру з метою
збереження власного здоров'я та життя; збагачення
знань дітей про отруйні рослини, формування
обережного поводження з рослинами, тваринами,
комахами; закріплення правил поведінки на водоймах,
у лісі, в полі, уявлення про елементарні засоби надання
першої допомоги.

2. Дитина серед людей. Знайомі та незнайомці.
Освітньо-виховні завдання: формування у дітей понять
"свій", чужий", формування поведінки з незнайомими
людьми, розуміння виникнення загрози від спілкування
з незнайомцями, виховання навичок адекватної
поведінки в різних нестандартних ситуаціях, закріплення
вміння користуватись необхідними номерами телефонів
(найближчих родичів, друзів, сусідів), вміння
користуватись телефоном для виклику служби 102.

3. Предмети навколо нас. Електричні та газові
прилади. Хімічні речовини. Освітньо-виховні завдання:
навчання дітей виділяти безпечні та небезпечні
предмети, закріплення правил поведінки під час
використання дрібних предметів, які можуть бути
небезпечними, гострими та ріжучими предметами,
формування уявлень про небезпеку механічних, газових
та електроприладів, закріплення правила:
користуватись хімічними побутовими речовинами дітям
не можна, ліки без дозволу дорослих в руки не брати.

4. Вогонь. Протипожежна безпека. Освітньо-
виховні завдання: закріплення знань про значення
вогню в житті людини, позитивні та негативні наслідки
його використання, причини виникнення пожежі,
розвивати почуття небезпеки щодо вогню;
ознайомлення дітей з роботою пожежної служби, вміння
викликати пожежників за номером 101, інші рятувальні
служби (103, 104), розширення уявлень про засоби
боротьби з вогнем, формування правил протипожежної
безпеки, вміння знаходити вихід з небезпечної ситуації.

5. Дорога і діти. Безпека вуличного руху. Освітньо-
виховні завдання: закріплення знань дітей про засоби
пересування, види транспорту, ознайомлення з
правилами дорожнього руху (користування
світлофором, пішохідним переходом, підземним
переходом), систематизація знань про види доріг, про

Ì
åò

îä
èê

à. 
Ä

îñ
â³ä



41

Ï
åäàãîã³÷íèé â³ñíèê ¹

2 2016
рух транспорту та правила для пішоходів, про дорожні
знаки,  про культуру поведінки на вулиці, почуття безпеки

6. Небезпечні ігри. Конфлікти. Освітньо-виховні
завдання: формування правил поведінки під час ігор з
м'ячем, катання на санчатах, лижах, ковзанах, роликах,
велосипеді тощо; надання знань про користь та шкоду
комп'ютерних ігор; формування навичок безпечної
поведінки при виявленні агресії однолітками та
дорослими, запобігання виникненню конфліктів з
товаришами, навчання подолання негативних емоцій,
виявлення активності без агресії.

Інтерактивна вправа "Візитка небезпеки".
Мета: закріпити знання учасників методичного

об'єднання про причини виникнення небезпечних
ситуацій в довкіллі (пожежі; виявленні предмета
невідомого походження; отруєння грибами), їх ознаки,
можливі наслідки, виклик екстрених служб порятунку

Командам пропонується скласти "Візитку
небезпеки" за таблицею:

НАЗВА НЕБЕЗПЕКИ : 

 

 

«ПОЖЕЖА»  

Причини виникнення Ігри з сірниками, 
необережне поводження 
з вогнем, залишені без 
нагляду ввімкнені 
електроприлади. 

Основні ознаки Навіть з маленької іскри 
раптово виникає вогонь. 
Поширюється дуже 
швидко. Утворюється 
велика кількість диму, 
може викликати у людей 
опіки та отруєння чадним 
газом. 

Як запобігти Не можна гратися з 
вогнем. Не залишати в 
доступному для дітей 
місці сірники. Вимикати 
вчасно електроприлади. 
Не залишати дітей без 
нагляду. 

Служба порятунку 

(як викликати) 

«101» - номер виклику. 
Назвати адресу, 
прізвище. 

 
Обговорення "Проблема по колу".
Ведучий. Нам потрібно обговорити декілька

проблем, пов'язаних із темою БЖД. На кожному столі є
конверт і аркуш паперу. У верхній частині конверта
написано: "Проблема з БЖД, яка мене хвилює, полягає в
…".

Кожна група протягом 3 хвилин, поки звучить
музика, обговорює і записує можливі варіанти
розв'язання проблеми, вкладає аркуш у конверт  і
передає його іншій групі. Журі визначає найбільш цікаві
і актуальні проблемні питання з БДЖ.

Зміст конвертів:
Проблема, яка мене хвилює:
1. Як правильно організувати освітньо-виховний

процес для  підвищення рівня безпеки життєдіяльності.
2. Які методи можна використовувати у роботі з

дітьми з метою виховання в них навичок безпечної поведінки.
3. Яку наочність, ігри можна використовувати під

час  проведення Тижня безпеки дитини.

Позиція: я вважаю, що… 

Обґрунтування:  тому, що…. 

Доведення правоти (приклад): Я можу 
це довести… 

Судження, висновки: виходячи з цього, 
я роблю висновок про те, що… 

Підсумки ділової гри.
Ведучий надає слово журі. Підбиваючи підсумки

гри за кількістю набраних балів (відповідно до
оцінювальних листів), журі враховують винахідливість,
оригінальність, обізнаність, креативність членів кожної
команди та злагодженість дій її членів.  Проводиться
відзначення команд нагородами. Ведучий пропонує
учасникам гри поділитися своїми враженнями і
розповісти, чи справдилися їхні очікування.

Резюме:  Генрі Форд сказав: "Той, хто припиняє
вчитись, є старим, незалежно від того, 20 йому років чи
80. Той, хто постійно вчиться, залишається молодим.
Найчудовішою річчю в житті є вічна молодість думки".

Отже, освітній процес необхідно  постійно
вдосконалювати, застосовуючи ефективні педагогічні
технології і моделі, це сприяє зростанню
професіоналізму, кваліфікації педагогів. Дає змогу
відпрацювати індивідуальний педагогічний стиль,
мобілізує творчу активність, комунікативну
компетентність.

Ведучий. Шановні колеги! Дякуємо вам за активну
співпрацю. Сподіваємося, що наш педагогічний
практикум допоможе вам зростати професійно,
почуватись сучасним педагогом, а головне - бути завжди
цікавим для дітей, допомагати їм пізнавати світ, готувати
їх до викликів життя. І все це робити у такому довкіллі -
де діти відчуватимуть себе комфортно і безпечно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне
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6. Кваша Н.В. Робота з педагогами з питання
формування основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного
віку. Методичні аспекти  / Н.В.Кваша //Дошкільний навчальний
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7. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7
років "Дитина" /[ Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У.,
Кудикіна Н.В. ]. - Київ :  НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 328 с.

Ярмарок "Аукціон нових ідей та посібників".
Мета: презентація виготовлених дидактичних

посібників та наочності з питань безпеки
життєдіяльності дітей дошкільного віку. Ведучий
пропонує педагогам провести презентацію наочно-
дидактичних посібників та ідей щодо формування в
дошкільників основ безпеки життєдіяльності

Інтерактивна вправа на рефлексію  "ПОПС".
Завдання для учасників: записати 4 речення, що

відображають актуальність проблеми з формування
навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності дітей
дошкільного віку, що відображають наступні
компоненти:

- П - позиція
- О - обґрунтування
- П - приклад
- С - судження
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Швидкозмінний інформаційний простір, що
оточує нас з вами, нагадує про себе у всіх сферах життя.
І освіта - не виняток. Швидкість, із якою з'являються
нові інформаційні технології, не може не вражати.
Інформаційна оснащеність, масштаби і ефективність
використовування засобів обчислювальної техніки
увійшли у наш час до числа найважливіших показників
рівня науково - технічного прогресу. Інформатизація
освіти повинна випереджати інформатизацію інших
напрямів суспільної діяльності, бо саме тут
закладаються соціальні, психологічні,
загальнокультурні, а також - що особливо важливо для
економіки - професійні передумови інформатизації
всього суспільства. Інформатизація освіти створює
передумови для широкого впровадження в практику
психолого - педагогічних розробок, що забезпечують
перехід від механічного засвоєння фактологічних
знань до оволодіння умінням самостійно набувати
нових знань; забезпечує залучення до сучасних
методів роботи з інформацією, інтелектуалізацію
навчальної діяльності.

Відомий педагог Б. Гершунський говорив: " …
комп'ютери дозволяють досягти більш високого рівня
наочності запропонованого матеріалу, значно
розширюють можливості впровадження різноманітних
вправ у процесі навчання, а безперервний зворотний
зв'язок, підкріплений ретельно обміркованими
стимулами навчання, живить навчальний процес,
сприяє підвищенню його динамізму".

З іншого боку, ці технології кидають нам виклик,
змушують нас пристосовуватись до інформаційного
сьогодення. Вони зобов’язують нас бути в курсі
останніх подій інформаційного світу, щоб не відстати
безнадійно від життя. Звичайно, це вимагає від нас
додаткових зусиль. Ми витрачаємо нашу розумову
енергію і наш безцінний особистий час.

Платою за це є можливість підняти на новий
рівень нашу професійну педагогічну майстерність,
можливість змінити на краще якість навчання наших
учнів і якість освіти в цілому. Це дуже висока і
благородна мета. У нас, освітян, сьогодні є багато
можливостей для того, щоб почати використовувати у
своїй роботі новітні інформаційні засоби та
інструменти.

Одним з таких інструментів є особистий інтернет-
сайт вчителя. Більшість вчителів постійно працюють
над створенням електронних посібників, електронних
портфоліо, програм для тестування. І тому логічним
продовженням цих творчих здобутків і повинен стати
особистий сайт вчителя, де могли б бути викладені
навчальні матеріали, завдання для самостійної
роботи, запитання та тести для самоперевірки,
встановлено зворотній зв'язок зі учнями та ін.

Основне  завдання персонального сайту вчителя
полягає в можливості зробити роботу педагога,
зокрема і освіти в цілому, більш відкритою, більш
доступною і більш наочною. Цього можна досягти
завдяки розміщенню на сайті достатньої кількості
дійсно якісних і корисних матеріалів.

Розміщені на сайті матеріали повинні:
- по-перше, допомогти вчителю більш

ефективно використовувати час на уроці. Цього можна

досягти за рахунок автоматизації опитування, тестів
тощо. Сайт може містити тематичну, графічну і
відеоінформацію для використання безпосередньо
на уроці;

- по-друге, сайт має допомагати учням під час
їх самостійної роботи. Він може і повинен виконувати
функції консультанта. Добре, коли матеріали сайту
можуть стати у нагоді учням під час виконання ними
домашніх завдань, а також під час підготовки,
написання та оформлення рефератів, доповідей,
тощо.

Ще одна функція сайту - інформування учнів та
їх батьків про заплановані заходи в школі. При цьому
з допомогою сайту можна налагодити інтерактивний
зв'язок учнів і батьків з класним керівником. На сайті
мають бути вказані контактні дані вчителя й технічні
засоби для зв'язку з ним. Ця інформація дозволить
батькам учнів більше дізнатися про життя навчального
закладу і допоможе їм здійснювати більш якісний
контроль за навчанням дітей.

Також ці методичні розробки можуть стати у
нагоді молодим вчителям, прискорити їх адаптацію в
колективі.

Особистий сайт вчителя - чудовий засіб
демонструвати свої педагогічні здобутки. Інформація
про нагороди, опубліковані роботи, участь в організації
та проведенні будь-яких конкурсів, олімпіад,
конференцій тощо, наявність учнів-призерів олімпіад
і конкурсів - це справи, які потрібно висвітлювати. І
саме перелік цих справ збільшує довіру до вчителя,
підвищує його авторитет і авторитет школи.

Так сталося, що розвиток інформаційних
технологій - це процес, що прискорюється.

Новітня апаратна складова обчислювальної
техніки надає більше можливостей для використання
досить складних і більш функціональних програмних
засобів. Вони ж, у свою чергу, забезпечують збільшені
вимоги до потужності і швидкодії апаратної частини.

Цей процес постійного змагання і розвитку
схожий на снігову лавину, пробігає повз нас і не питає
нашого дозволу. Він реально існує, як би ми до нього
не ставились. Та й варіантів вибору у нас не багато. Ми
можемо погодитись із впливом розвитку
інформаційних технологій на наше життя та
професійну діяльність і почати використовувати його
для підвищення ефективності своєї роботи й
полегшення життя або ми можемо не оволодівати
новітніми інформаційними досягненнями і робити
вигляд, що нічого не відбувається. При цьому
ризикуємо дуже швидко втратити інтерес до своєї
дисципліни зі сторони учнів і до себе як педагога зі
сторони колег.

Веб-сайти вчителів доцільно розглядати як
складову їх професійної діяльності. Як показує аналіз
представлених в Інтернеті сайтів педагогів, більшість
з них містить розділи, знайомі вчителям (програми,
конспекти, методичні вказівки щодо виконання
лабораторних, практичних та інших робіт ), а у сайтів з
активними компонентами додатково - відповіді
вчителя на питання з курсу, форуми з дисципліни,
консультації в онлайн та офлайн режимах. А це вже
має багато спільного із засобами дистанційного
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навчання, інструментальні системи для створення
яких достатньо широко розповсюджені і доступні.
Сайти вчителів можуть будуватися та встановлюватися
в Інтернеті різними шляхами.

Можна, наприклад, розробити сайт з допомогою
будь-якого веб-редактора: Dreamweaver, Editor,
CoffeeCup HTML, RapidWeaver,  Web Builder, потім
розмістити його на безкоштовному, або платному
сервері,  але при цьому треба мати більш глибокі
знання у сфері Інтернет-технологій і тільки ті, хто
вивчив мову розмітки гіпертексту HTML, зможуть
зробити за її допомогою свій особистий сайт.

Найпростіший шлях створення сайту без
спеціальних знань - за допомогою конструкторів
сайтів, які пропонують як платний хостинг так і
безкоштовний.

Серед конструкторів сайтів, які мають
безкоштовний хостинг можна виділити такі:

http://etov.com.ua/sa-free-website-builder
http://tuthost.ua/service/sitebuilder
http://www.ucoz.ua
http://www.webnode.com.ua
Для прикладу можна зупинитися на одному із

них.
Велика кількість персональних сайтів вчителів

створена на безкоштовному хостингу http://
www.ucoz.ua - це відомий проект, для створення
власних сайтів і наповнення їх різноплановою
інформацією. Під час застосування цього проекту
достатньо мати мінімальні навички роботи з
комп'ютером і в мережі Інтернет, читати уважно
інструкцію зі створення сайту і виконувати чіткі вказівки
майстра створення сайту.

Вибір саме цього хостингу зумовлений
декількома аспектами, зокрема:

 - безкоштовність;
- можливість працювати як у режимі

візуального конструктора, так і у режимі
програмування;

- зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
- уніфікованість інформаційних ресурсів

адміністратора сайту та користувачів;
- оптимальне відношення між контентами

ресурсів та параметрами відображення на
комп'ютерах, які мають доступ до мережі Інтернет у
реаліях сільської місцевості;

- умовно необмежений дисковий простір
(спочатку доступно 400 Мб простору, але з часом він
збільшується в залежності від наповнення сайту
контентом);

- завантаження файлів через веб-інтерфейс
або FTP (для файлів великих розмірів);

- створення резервної копії сайту;
Та безпосередньо перед тим, як приступити до

створення власного сайту потрібно мати деякі
уявлення про його складові.

Інформація (контент) - це головна складова сайту.
Навіщо користувач приходить на сайт? Правильно,
за інформацією. Якщо він не знаходить там ніякої
корисної і цікавої інформації, він попросту іде. І ніякий
першокласний дизайн і ніяка сама зручна навігація
не зможуть його там затримати. Саме тому інформація
так важлива.

Було навіть проведене дослідження, що
відвідувач в основному дивиться на зміст, а не на
оформлення. Тобто, на оформлення він теж дивиться,
але на текст він звертає увагу в першу чергу.

Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним,
проте в усіх сайтів можна знайти спільні за
функціональністю частини. На будь-якому сайті
першою відкривається головна сторінка. Її розробці
приділяють особливу увагу, тут викладач може розмісти
ти коротку інформацію про себе, свої досягнення,
звернення до гостей сайту,

Для того, щоб забезпечити швидкий перехід до
основних тематичних розділів сайту, створюють меню
сайту - список гіперпосилань на його розділи.
Горизонтальне меню, зазвичай, розташовують у
шапці, іноді дублюючи його в нижній частині сторінки,
а вертикальне - переважно в лівій частині сторінки, у
місці, звідки відвідувач починає її переглядати. Меню
є одним із найважливіших компонентів сайту,
користувач постійно звертає на нього увагу, і тому
вимоги до нього високі. Меню має бути зручним,
помітним і зрозумілим, інакше користувач не знатиме,
як потрапити в потрібний розділ. Пункти меню мають
бути чітко відділені один від одного.

Якщо буде забагато розділів в меню - відвідувачу
буде складно орієнтуватися, якщо замало - це буде
дуже простий сайт. Оптимальна кількість розділів 5-
10, підрозділів приблизно 20.

Колірне сполучення для сайту
Підходити до вибору кольору потрібно з

психологічної точки зору. Тобто, під час вибору кольору
треба враховувати психологію відвідувачів.

Під час добору допоміжних кольорів слід зважати
на гармонійність поєднання основного та допоміжних
кольорів.

Як правило, в кольоровій гамі сайту
використовується 2-3 кольори. Можуть також
використовуватися 2-3 кольори, що є відтінками
основного і додаткових кольорів.

Основні принципи розміщення інформації на веб
-сторінках.

Інформація на сайті головна. Але інформацію
потрібно ще і добре піднести. Тобто  зручно.

Не варто зловживати рідкісними шрифтами,
занадто маленькими чи занадто великими літерами,
підкресленням, закреслюванням курсивом і т.д.

Намагайтеся не використовувати рідкісних
шрифтів, їх може просто не виявитися на комп'ютері у
вашого відвідувача.

Найкраще  використовувати на сайті один-два
основних шрифти. Наприклад, Tіmes New Roman і
Arіal.

Насправді шрифт часто передає читачу настрій,
характер автора. Наприклад, шрифти кутасті, з
безліччю прямих ліній тільки відштовхують відвідувача.
А автор відразу представляється  емоційно
затиснутою, холодною людиною, що, звичайно,
небажано.

Шрифти округлі, з великими літерами
сприймаються як дружні, швидше за все через
наслідування людському обличчю.

Шрифти Modern, Arіal і т.д. звичайно нейтральні і
не виражають настроїв автора. У цих шрифтах дуже
відчувається  розсудливість, тому це дуже гарний вибір
для сайта.

Існують також шрифти рукописного стилю,
наприклад, Monotype Corsіva.  Такі шрифти можна
використовувати при близькому особистому
переписуванні, але для сайту це не ідеальний варіант.

Розміри шрифтів.
Оптимальним вважається третій розмір (<font

sіze="3">, відповідає 12пт), але в багатьох шрифтах
третій розмір може бути занадто великим чи занадто
маленьким. Усе залежить в основному тільки від
самого шрифту. Взагалі на веб-сторінках
використовують шрифти семи розмірів, які
відповідають кількості пунктів

Колір тексту теж має велике значення.
Стандартним кольором є чорний, але тут усі залежить
від кольору тла. Головне, щоб текст був добре
помітний. Наприклад, на чорному тлі використовувати
синій шрифт не має сенсу, усе рівно користувач навряд
чи прочитає більше декількох пропозицій. Тому
вибираючи колір для тексту, обов'язково подумайте
про те, як він буде сполучатися з тлом.
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Адже можна використовувати гарний шрифт,
оптимальний розмір і добре помітний колір тексту...
Але якщо сам текст не буде корисним та зрозумілим
усі ваші старання будуть даремні.

Кілька рекомендацій, що зроблять текст на
вашому сайті більш привабливим для читання.

- Текст краще сприймається, коли він розбитий
на абзаци.

- Застосовуючи різнорівневі заголовки, ви
додатково виділяєте важливість тієї чи іншої теми, це
дуже ефективний спосіб передачі логічної структури
тексту.

- Якщо ви хочете передати додаткову
важливість якого-небудь слова виділіть його жирним
шрифтом, курсивом, чи кольором (окрім синього).
Підкреслення - це не кращий варіант. В Інтернеті
підкреслені слова, особливо синього кольору, завжди
асоціюються з гіперпосиланнями, тому це може
заплутати користувача.

- Користайтеся правилом: "Краще один раз
побачити". Застосовуйте ілюстрації, що наочно
показують те, що ви написали. Але й ілюстраціями
потрібно користатися в міру. Не варто використовувати
зображення, які довго завантажуються.

- Пишіть простіше! Запам'ятаєте, одне
незнайоме слово в тексті - весь наступний текст може
буде не зрозумілий користувачу. Тому використовуючи
незнайомі слова додатково пояснюйте їхнє значення
(наприклад, у дужках). Текст, що ніби "говорить" з
відвідувачем, теж сприймається набагато краще,
особливо учнем.

Найкращі Web-сайти - це ті, які привабливо
виглядають, ємко виражають основну ідею і не
змушують користувачів чекати одержання інформації
на їхніх екранах занадто довго. Як буде виглядати ваш
сайт і яку інформацію ви на ньому розмістите, багато
в чому залежить від вашої потенційної аудиторії.

От кілька порад для створення успішного сайту
вчителя:

- Чітко сформулюйте призначення вашого
сайту.  Найкраще, коли він буде універсальним, тобто
слугуватиме персональним сайтом вчителя, міститиме
інформацію з певного предмета, буде сайтом для
самоосвіти, сайтом для класу, сайтом для вчителів -
колег і навіть  особистим сайтом-щоденником

- Обов'язково думайте про свою аудиторію. Хто
буде основною ( і вторинною) аудиторією вашого сайту?
Якого вони віку? Чим займаються? Скільки часу
проводять на вашому сайті? У відношенні кожної
порції інформації, кожної картинки і кожної деталі
запитайте себе, як відреагує на це ваша аудиторія.

Не намагайтеся розмістити все на одній сторінці.
Будьте уважні, не перевантажуйте свої сторінки
занадто великою кількістю інформації. Усі ми знаємо,
що письменники люблять писати, а дизайнери-
графіки - малювати ефектні картинки. Ваше завдання
як розробника сайту - створити тонку гармонію між
цими двома дуже різними групами людей.
Постарайтеся встановити рівновагу між текстовою й
образотворчою інформацією.

Розміщаючи на сторінках графіку, майте на увазі
її реальне значення: чи слугує вона основній меті -
навчити, чи працює тільки як прикраса? Але при цьому
не забувайте, що іноді красива графіка сама по собі
може бути метою. В ідеалі кожен Web-сайт повинний
добре виглядати, містити корисну інформацію і бути
зручним для перегляду.

Розумно організуйте вміст та структуру сайту.
Можливо, вам знайоме твердження, що зміст
первинний, а форма вторинна? І це правда, але форма
подачі змісту теж важлива. Тому користувачеві перш
за все має бути комфортно на вашому сайті, він
повинен чітко уявляти його структуру, легко
переміщуватися на ту чи іншу сторінку, і врешті решт

отримувати задоволення від користування сайтом. А
як результат - отримати нові знання, зацікавитися
предметом і досягти поставленої мети.

Свій персональний сайт, адреса якого
аxiom.at.ua, я створювала дотримуючись вище
перелічених правил, тому із власного досвіду, можна
сказати, що матеріали сайту часто використовуються
як викладачами, так і студентами нашого технікуму
для підготовки до практичних і лекційних занять.
Студенти мають змогу працювати з матеріалами, які
вивчаються на заняттях, як в аудиторії, так і поза нею.
Такий підхід до планування й організації навчального
процесу дозволяє ефективно реалізувати навчальну
програму, оптимізувати управління навчальним
процесом і забезпечити якісну підготовку фахівця.

Звісно, комп'ютер, інтернет та персональний сайт
не замінять вчителя чи викладача, вони  є лише
засобами здійснення педагогічної діяльності, його
помічниками. У цілому, система інформаційних
технологій  є виключно корисною та плідною
навчальною базою, завдяки притаманній їй
інтерактивності, гнучкості й інтеграції різноманітних
типів навчальної інформації, а також завдяки
можливості врахування індивідуальних особливостей
учнів та сприяння підвищенню їх мотивації. Отже, щоб
досягти високих результатів у навчально-виховному
процесі потрібно вміло поєднувати використання
традиційних методів навчання з інноваційними
методиками та технологіями навчання.

Очевидно, що персональний сайт вчителя,
розмiщений в глобальних мережах, мабуть, найбiльш
зручний інструмент для подання будь-яких
iнформацiйних продуктiв дiяльностi. На вiдмiну вiд
паперових носiїв, якi можуть представити лише текст
i зображення, сайт дає змогу подати навчальний
матерiал в мультимедiйних формах. I чим би не
займалася людина, представити свою творчiсть або
себе самого в будь-якому електронному форматi є
досить простою справою. Персональний сайт вчителя
можна назвати одним з найбільш ефективних
інструментів, що дає змогу учневі самостійно
отримувати необхідні знання. У результаті учні, що
працюють в такому середовищі, отримують потужну
методичну підтримку. Вони набувають необхідних
знань, умінь і навичок при використанні комп'ютерної
техніки для вирішення цілком конкретних завдань.
Опановуючи роботу в умовах інформаційно-
навчального середовища, учні розвивають навички
самоосвіти.
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Мета: охарактеризувати біографії видатних
політичних діячів світу першої половини XX століття
Ф. Д. Рузвельта, Б. Муссоліні та А. Гітлера;
проаналізувати особливості їхньої діяльності,
визначити спільне і відмінне у їх політиці; розвивати
вміння учнів аналізувати життєвий шлях і діяльність
видатних людей; виховувати учнів на прикладах
діяльності, таланту управління та вміння приймати
рішення політичними діячами світу.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, та
навичок.

Методи навчання: бінарні та інтерактивні (
робота в парах, в групах)

Комплексне методичне забезпечення:
мультимедійна презентація "Політичні діячі світу",
підручники, стінна карта "Країни Європи у 1919-1923
рр.", "Країни Європи у період стабілізації 1924-1929
рр.","Облаштування повоєнного світу. Версальсько-
Вашингтонська система 1919-1923 рр.",. "Політична
карта світу після Першої світової війни (на 1923 р.)",
"Країни Європи у 30-ті рр. XX ст.", "Агресія Італії проти
Ефіопії (1935-1936)", атлас [1, С. 5, 12-13],
ілюстративний і дидактичний матеріал: Документ №
1Із книги Іоахіма К. Феста "Гітлер. Біографія",
документ № 2 "Рудольф Гесс про Адольфа Гітлера",
документ № 3 "Спогади Уїнстона Черчілля про візит
до Рима в січні 1927 року", набір портретів
"Політичні діячі"

Презентації до уроку учнів, кінодокументи:
Адольф Гітлер, Франклін Делано Рузвельт
Диктатори. http://24tv.ua/

Основні терміни і поняття: біографія, спогади,
свідчення, фашизм, нацизм, "похід на Рим",
тоталітаризм, "новий курс".

Основні дати:
- 1882-1945 рр. - роки життя Франкліна

Делано Рузвельта;
- 1883-1945 рр. - роки життя Беніто Муссоліні;
- 1889-1945 рр. - роки життя Адольфа

Гітлера (Шікльгрубер).
ХІД УРОКУ
І. Організація навчальної діяльності учнів.
ІІ. Актуалізація навчального матеріалу.
Спочатку з'ясуємо, як ви засвоїли навчальний

матеріал попередніх уроків.
1. Робота із картою ( атлас,с.5)
- Покажіть на карті провідні країни світу
- Покажіть на карті тоталітарні країни
2. Фронтальне опитування.
- Що таке фашизм?
Фашизм (від італійської "пучок", "зв'язка"). -

реакційний політична течія, що виникла в ряді країн
після Першої світової війни.

Фашизм - одна з форм тоталітаризму.
- Що таке тоталітаризм?
Тоталітаризм (від латинської "весь", "повний")

- антидемократичний режим, в якому встановлено
повний контроль держави над людиною,
ліквідовані всі прояви громадянського суспільства,
відсутня опозиція, парламентська демократія.

- Розкажіть про наслідки Першої світової
війни для Італії.

- Розкажіть про наслідки Першої світової
війни для Німеччини.

- Розкажіть про наслідки Першої світової
війни для США.

- Назвіть фактори, що сприяли виникненню
фашизму в Італії.

Так, основою італійського фашизму стали
ультранаціоналістичні організації, які виступали за
соціальну однорідність суспільства, єдину націю,
спільність національної долі, яка усіх італійців
привела до небезпеки.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Повідомлення теми й основних завдань уроку.

Учитель. На полях у зошитах напишіть дату.
Тема: Політичні діячі світу. Зрозуміло, що на уроці
будемо говорити про видатних осіб міжвоєнного
періоду, аналізувати їх життєвий шлях.

Людина. Вінець Божого творіння. Творець
людської історії. Чи часто людина замислюється над
тим, що вона - Людина.

Видатна поетеса Ліна Костенко нагадує нам
про те, що ми самі господарі своєї долі, бо обираємо
її самі:

Я вибрала долю собі сама.
І що зі мною не станеться -
У мене жодних претензій нема
До Долі - моєї обраниці.
Зараз ми маємо з'ясувати, яку долю обрали

собі Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні, Франклін
Делано Рузвельт оскільки вона вплинула на життя
мільйонів пересічних людей…

Перед початком вашої презентації нагадаю
питання за якими ви мали підготуватися:

ПАМ'ЯТКА "ЯК СКЛАСТИ ІСТОРИЧНИЙ
ПОРТРЕТ?"

1. Як відбувалося становлення особистості
історичного діяча?

1.1.Де і коли він народився?
1.2.Де і в яких умовах жив?
1.3.Як формувалися його погляди?
2. Особисті якості й риси характеру.
2.1.Як особисті якості діяча впливали на його

діяльність?
2.2.Які з його особистих якостей вам

подобаються, а які - ні?
3. Діяльність історичного діяча.
3.1.Охарактеризуйте основні справи його

життя.
3.2.Які успіхи і невдачі були у його справах?
3.3.Які верстви населення підтримували його

діяльність, а які - ні  та чому?
3.4.Які були наслідки його діяльності:для

сучасників; для нащадків?
4. Яке ваше особисте ставлення до

історичного діяча.
ІV. Застосування та закріплення знань, умінь

та навичок.
Випереджувальне завдання учні підготували

презентації (повідомлення) Франкліна Рузвельта,
Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні.

Завдання: слухаючи розповіді, порівняйте
шляхи приходу до влади лідера італійських фашистів
Беніто Муссоліні та лідера німецьких нацистів
Адольфа Гітлера. Встановіть спільне та відмінне.

1 . Беніто Муссоліні - презентація та розповідь
учнів. кінодокументи: Беніто Муссоліні Диктатори.
http://24tv.ua/, - 3.40

2. Адольф Гітлер- презентація  та розповідь
учнів кінодокументи: Адольф Гітлер, Диктатори. http:/
/24tv.ua/, - 5.47
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Бесіда.
1. Яким чином фашисти досягли влади?
2. За яких умов відбувся "похід на Рим"?
3. Як фашисти досягли влади у Німеччині?
ФРАНКЛІН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ
Запитання: Чи міг Ф. Рузвельт за умов кризи

стати диктатором?
кінодокументи: Франклін Делано Рузвельт

Диктатори. http://24tv.ua/, - 4.00
Прогнозована відповідь: Франклін Делано

Рузвельт позбавив свій народ від катастрофи,
Рузвельт довів, що демократична організація

влади, конкурентна економіка, здатна протистояти
викликам епохи

Учитель. Давайте попрацюємо з історичними
документами. По рядах - прочитайте в середньому
темпі тексти та підготуйте відповіді на запитання.

РОБОТА З ІСТОРИЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Документ 1
Із книги Іоахіма К. Феста "Гітлер. Біографія".
"Попри усі відмінності, зокрема екстравертну

жвав ість  Муссол іні,  його  неускладнену
рефлекс ією тверд ість ,  спонтанність  та
життєлюбство, що відчутно суперечили урочистій
скутості Гітлера, обидва були вельми схожі. Жага
до влади, жага величі,  жарт івлив ість ,
хвалькуватий цинізм та театральність манер
одного відповідали спорідненим рисам іншого.
Муссоліні почувався старшим та із задоволенням,
не без протегування давав в ідчути в ідоме
фашистське першорідство щодо німця.

...У робочому кабінеті Гітлера в Брунатному
будинку стояв важкий бронзовий бюст
італійського диктатора...

...Зважаючи на раптове стрімке зростання
феномену Гітлера, Муссоліні хотів тепер творити
не лише політику, але й історію...

То ж, занепоко єни й св оїм реноме, дуче
почав думати про зближення" [4, С. 87-88].

Документ 2
Рудольф Гесс про Адольфа Гітлера
"Глибокі знання в усіх сферах державного

життя та історії, здатність виносити з цього
уроки, віра в чистоту своєї справи та остаточну
перемо гу,  нес тримна сила вол і надають
пер еконаност і  його  запальній  промов і,  яка
пр имуш ує маси  апл одувати  йому. Заради
по рятунку нац ії в ін  не цур аєть ся
використовувати зброю противника, демагогію,
гасла, демонстрації...  У нього самого немає
нічого спільного з масою, адже він - особистість,
як справді велика людина.

Коли цього  вимагає необхідність,  в ін не
зупиняється перед пролиттям кров і.  Великі
питання завжди вирішують кров'ю та залізом...
У  нього  перед очима єдине і лише єдине -
прагнення своєї мети, навіть якщо для цього
доводиться крокувати по найближчих друзях..."
[4, С. 85-86].

Документ  3
Спогади Уїнстона Черчіля про візит до Рима

в січні 1927 року "Як і багатьох інших людей,
мене зачарув ала м'яка та прос та манера
поведінки синьйора Муссоліні...

Усі бачать, що він не думає ні про що інше,
окр ім тривалого благополуччя... італ ійського
народу, і що ніякі дріб'язкові інтереси його не
цікавлять. Уважаю, що не порушу виявлену мені
довіру, якщо скажу, що переважно моя бесіда з
синьйором Муссоліні... стосувалась економічного
становища італійських трудящих... Я дуже радий
був дізнатися та переконатися на фактах і цифрах,
що з місяця в місяць спостерігається покращення в
цій галузі порівняно з попереднім роком... [4, С. 87].

ЗАПИТАННЯ:
1. Використовуючи текст документів, дайте

характеристику особистостей А. Гітлера та Б.
Муссоліні.

2. Що у них спільного і що в ідмінного у
характері та політичній діяльності?

3. Ро зкаж іть  про взаємини дв ох
диктаторів.

4. Чи можна вважати А. Гітлера учнем Б.
Муссоліні?

V. Закріплення знань, умінь учнів.
ЗАВДАННЯ: надайте інформацію про діячів

початку XXст. на картках. Виконувати завдання
будемо в парах, підпишіть хто виконував роботу.

Робота в парах
ЗАВДАННЯ: напишіть будь - яку інформацію

(факти з біографії, країну, посаду, приналежність
до політичних рухів, подію тощо)

Давид-Ллойд 
Джордж

Жорж 
Клемансо

Франціско 
Франко

Олексій 
Брусилов

ерц-герцог 
Франц 
Фердінанд

Вудро Вільсон

Король Віктор 
Еммануїл ІІІ Адольф Гітлер

Рузвельт 
Франклін 
Делано

Беніто 
Муссоліні

Фердинанд 
Фош Микола ІІ

ОЦІНИТИ НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ НА
УРОЦІ

VI.ПІДСУМОК УРОКУ
Про все, що ми говорили, можна викласти у

вигляді таблиці "Життєвий шлях і діяльність
політичних діячів Франкліна Рузвельта, Адольфа
Гітлера та Беніто Муссоліні"( в додатках).
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Згідно з  таблицею, бачимо, що майже точно
збіглися: дата народження, час правління, здібності,
дата смерті.

- На вашу думку, чи вплинула доля Рузвельта
Ф.Д. на життя мільйонів пересічних людей?

Як політична діяльність Адольфа Гітлера та
Беніто Муссоліні вплинула на події 30-х р.. та життя
людей?

Наше життя повне проблем і турбот, за якими
багатьом ніколи думати про історію, вічне і
прекрасне, тому що людина сама має вибирати свій
життєвий шлях та свою стежку. А вам, історію треба
вивчати, аналізувати, робити висновки, щоб не
допусти помилок в теперішньому і майбутньому, які
були допущені в минулому.

VІІ. Домашнє завдання.
1. Підготуватися до уроку узагальнення,

повторити тему "Провідні держави світу в 20-30-х
рр. XX ст.".

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Воропаєва В.В. Всесвітня історія. Новітній

період (1914-1939). 10 клас: плани-конспекти уроків / В.
В. Воропаєва, М. В. Татаринов. - Харків : Ранок ; Харків :
Веста, 2003. - 176 с.

2. Гісем О. В. Всесвітня історія. Розробки уроків.10
клас: рівень стандарту/ О.В. Гісем. - Харків: Ранок, 2007.
- 488с.

3. Диктатори. Канал 24tv.ua. [Електронний ресурс].
Диктатори. Адольф Гітлер. Франклін Делано Рузвельт.

Електронні дані. - Київ: Режим доступу: http://24tv.ua/
diktator i_adolf_git ler_n384288, http://24tv.ua/
diktatori_franklin_delano_ruzvelt_n367866, вільний (дата
виходу: 18.11. 2013). Заголовок з екрана. - Мови: укр., рос.

4. Єременко О.В. Українська література. 11 клас.
Хрестоматія/ Упорядник І.П. Гавриш; науков. ред. О.В.
Єременко. - Харків: ФОП Співак; Весна, 2014. - 470с.

5. Остапенко В. О. Довідник із всесвітньої історії /
В. О. Остапенко // Історія України: всеукр. газета для
вчителів. - 2008. - № 30 - 32 (серпень).

6. Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914-1939:
підручник для 10-го кл. загально-освіт. навч. закл. / П.Б.
Полянський. - Київ: Генеза, 2003. - 256с.

7. Рожик М.Є. та ін. Всесвітня історія: Новітні часи:
1914-1945: підручн. для 10-го кл. серед. шк. / [М.Є. Рожик,
М.І. Ерстенюк, М.С. Пасічник, О.М. Сухий, І.І. Федик]. - Київ:
Генеза, 2000. - 230с.

8. Середницька Г.В. Всесвітня історія (1914-1939).
10 клас: опорні конспекти/ Г.В Середницька. - Київ: А.С.К.,
Сандул, 2009. - 288с.

9. Хрестоматія із  всесвітньої історії. 10 клас.
Частина ІІ / Упоряд. А.П. Гриценко. - Xарків: Основа, 2013.
- С. 21-36 (Б-ка журн. "Історія та правознавство". Вип.
09(117)).

10. Хрестоматія із всесвітньої історії. 10 клас.
Частина І / Упоряд. А.П. Гриценко. - Xарків: Основа, 2013.
- 84с. ( Б-ка журн. "Історія та правознавство". Вип.
09(116)).

Прізвище політичного 
діяча

Франклін Делано 
Рузвельт

Адольф Гітлер 
(Шікльгрубер) Бе ніто Муссоліні

Країна США Німеччина Італія

Дата народження 1882 1889 1883

Місце народження США Австрія Італія

Основне заняття

Сенатор, губернатор штату 
Нью-Йорк — лідер 

Демократичної партії (з 
1921 р.)

Політичний діяч — лідер 
Націонал-соціалістичної 

робітничої партії (з 1921р.)

Вчитель, журналіст — 
лідер Національної 

фашистської партії (з 
1921р.)

У скільки років прийшов 
до влади

50 44 39

Назва державної посади Президент
Рейхсканцлер — вождь 

(«фюрер»)
Прем'єр-міністр — вождь 

(«дуче»)

Принципи побудови 
держави

Демократичний Тоталітарний Тоталітарний

Здібності Ораторські

Дата смерті 1945 1945 1945
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Í.À. Ãëèãàëî
âèêëàäà÷ êàôåäðè îáë³êó òà ô³íàíñ³â ×åðêàñüêîãî äåðæàâíîãî
á³çíåñ-êîëåäæó

Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÃÐÀÌÎÒÍ²ÑÒÜ:
ÍÀÂ×ÀÍÍß ×ÅÐÅÇ ÃÐÓ
ÐÎÇÐÎÁÊÀ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÎ¯  ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÃÐÈ
ÄËß Ó×Í²Â 10 ÊËÀÑÓ

Çàðîáèòè âåëèê³ ãðîø³ - ñì³ëèâ³ñòü, óòðèìàòè ¿õ -
ðîçóìí³ñòü, à ç ã³äí³ñòþ âèòðàòèòè - ìèñòåöòâî.

Áåðòîëüä Àâåðáàõ

Сьогодні вже кожен розуміє (усвідомлює), що
без елементарних знань у сфері фінансових
послуг у сучасному світі прожити неможливо.
Звичайно, можна вчитися на власних помилках,
але це може коштувати дуже дорого, або мати
незворотні наслідки. Тож для того, щоб навчити
молоде покоління українців раціонально
вибирати необхідні фінансові послуги, управляти
власними фінансами та поводити себе
відповідально у питаннях, які стосуються фінансів,
було і запроваджено курс "Фінансова
грамотність" у загальноосвітніх школах та вищих
навчальних закладах, які здійснюють підготовку
на базі базової загальної середньої освіти.

Метою курсу стало -  ознайомити учнів/
студентів з проблемами захисту прав споживачів
і наявними ресурсами для отримання інформації
та допомогти їм підготуватися до "реального
світу", де управління власними грошима має
вирішальне значення.

Безперечно, курс "Фінансова грамотність"
корисний і цікавий. Про це свідчить наш власний
досвід викладання. Адже з початку
запровадження (2012 р.) курс викладався у формі
факультативних занять за бажанням студентів. Та,
незважаючи на це, спостер ігалась майже
стовідсоткова явка студентів. Причому однаково
цікаво було для студентів різних спеціальностей
як економістам та фінансистам, так і
програмістам та дизайнерам.

Міжнародна організація фінансової освіти
дітей та молоді (Child and Youth Finance Interna-
tional, CYFI) щорічно організовує святкування
Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week),
що проходить з 10 по 17 березня. Це ще одна
нагода провести бесіду з молодим поколінням
про гроші та фінансові послуги, а для учнів/
студентів - це шанс довідатись більше про перші
кроки в самостійному фінансовому житті. Кожен
навчальний заклад має можливість долучитися
до святкування ціє ї под ії. Тож ми не сто їмо
осторонь. І оскільки діти найбільше полюбляють
гратися, то  з  метою поєднання цікавого і
корисного  нами розроблено інтерактивну
інтелектуальну гру "Абетка грошей".

Під час проведення гри використовується
презентація, підготовлена в програмі PowerPoint
, тож звичайний користувач ПК може легко внести
зміни чи доповнення.

Мета гри: поглибити знання учнів/студентів з
курсу "Фінансова грамотність ",  розвиток
пізнавальної мотивації, пам'яті, логічного
мислення, залучати до роботи в команді.

Учасники гри: ведучий, чотири команди
гравців, лічильна комісія (1-2 особи).

Обладнання:  стільці для учасників, стіл,
ноутбук, екран, засоби проектування, секундомір,
аркуші паперу, бланки завдань, бланк протоколу
ведення гри, ручки.

Етапи гри:
1. Відбірковий.
2. Обрати правильну відповідь на

поставлене запитання..
3. Визначити чий портрет зображений на

звороті?
4. Дати правильну відповідь на блок питань.
5. Визначити банк за його логотипом.
6. Визначити назву художнього чи

мультиплікаційного фільму.
7. Підбиття підсумків та визначення

переможців.
Час гри: 40-60 хв.

Хід гри
Етап 1. "Відбірковий".
 Для того, щоб сформувати чотири команди

та визначити порядок в ідповідей гравців у
наступних етапах, попередньо проводиться
конкурс за типом "дешифровщик". "Дешифровщик"
- це завдання, в якому гравцям пропонується
відгадати слово, зашифроване з допомогою
алфавітно-цифрового  коду, де кожна л ітера
замінена відповідною цифрою. Учасники гри свої
варіанти відповідей пишуть на аркушах паперу
довільної форми, які передають ведучому.

Перші чотири особи, які дали правильну
відповідь, стають капітанами і набирають до своєї
команди гравців (кількість гравців  команди -
четверта частина в ід  загальної кількост і
учасників).

Черговість гри команд у наступних етапах
визначається за першістю подання правильних
відповідей капітанами на відбірковому етапі.

Етап 2. "Обрати правильну відповідь на
поставлене запитання".

На цьому етапі гри, командам спершу
необхідно обрати категорію, на питання в якій
вони б хотіли дати відповідь.
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Кожна категорія містить десять запитань.
Команда обирає номер питання. Ведучий зачитує
питання з чотирма варіантами відповідей, з яких
один правильний. За правильну відповідь
нараховується 1 бал і право вибору категорії
переходить наступній команді.

Так чотири команди можуть зіграти до 12 кіл
(кількість кіл визначає ведучий). Завдання гравців -
дати найбільшу кількість правильних відповідей.

Етап 3. "Визначити чий портрет зображений
на звороті?"

Учасникам гри демонструється зворотнє
зображення купюр гривні різного номіналу.
Необхідно вказати - хто зображений лицьовій
стороні відповідних купюр.

Усі команди отримують таблички (див.додаток
1), у які вписують свої варіанти відповідей. Кількість
балів, які набирає команда визначається за
кількістю правильних відповідей.

Етап 4. "Дати правильну відповідь на блок
питань".

На цьому етапі командам пропонується чотири
блоки запитань. Обравши номер блоку, кожна з
команд має можливість дати відповідь на 10
запитань. Час відповіді на кожне питання
обмежений - 3-5 сек. Кількість балів, які набирає
команда, визначається за кількістю правильних
відповідей.

Етап 5. "Визначити банк за його логотипом".
Учасникам гри протягом 3 хвилин

демонструється зображення логотипів банків.
Кожен логотип позначений номером. Усі команди
отримують таблички з назвами банківських установ

 

Команда  _________________________ 

Номінал Видатний діяч, який 
зображений на звороті 

10  
20  
…  

Команда  ________________________ 

Назва банку Номер логотипу 
UniCredit Bank  
Ощадбанк  
Укргазбанк  
…  

 

Команда ___________________________ 

№ з/п Назва фільму/мультфільму 

1  

2  
…  

 

(див.додаток 2). Завдання гравців - співставити назву
банку з номером відповідного логотипу.

Кількість балів, які набирає команда
визначається за кількістю правильних відповідей.

Етап 6. "Визначити назву художнього чи
мультиплікаційного фільму".

Завданням цього етапу гри є  визначити за
зображеннями назву художніх і мультиплікаційних
фільмів основним сюжетом яких, чи в назві яких,
звучить тема грошей.

Ус і команди отримують  таблички (див.
додаток 3),  у як і вписують  свої вар іанти
відповідей. Кількість балів, які набирає команда
визначається за к ількістю правильних
відповідей.

Етап 7.Підбиття підсумків та визначення
переможців.

Результати кожного етапу гри заносяться до
протоколу і підраховуються лічильною комісією.
Команда, яка набрала найбільшу кількість балів
визначається переможцем.

Ми радо под ілимося своїми
напрацюваннями, для цього достатньо написати
листа на електронну адресу antares-n@ukr.net.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Офіційний  сайт Програми розвитку

фінансового сектору (USAID/FINREP-II). [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua. -
Назва з екрана.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3
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Історія населених пунктів (міст і с іл) має
надзвичайно важливе науково-пізнавальне і виховне
значення, адже в населених пунктах з найдавніших
часів жили, працювали і творили історію люди. Міста
завжди були осередками освіти і культури, відігравали
важливу роль у розвитку економіки краю і держави,
забезпечували їхню обороноздатність. Саме населені
пункти були і залишаються своєрідними точками
опори в історичному просторі людського буття.

На території України більш як 30 тисяч великих і
малих міст і сіл. У їхньому числі понад 800 міст, селищ
міського типу, яким минуло понад 300 років.
Рішенням Кабінету Міністрів від 26 серпня 2001 року
вони включені у перелік історичних міст. Деякі з них
відсвяткували свій тисячолітній ювілей, а частина
наближається до цієї дати. 39 найстаріших українських
міст рішенням Уряду взято під державну охорону. Крім
того, в Україні понад 5000 сіл, яким теж понад 300
років.

Одним із давніх міст України є обласний центр -
місто Черкаси. Понад сім століть воно було у вирі подій
Середнього Подніпров'я, які часто визначали долю
народу і держави у цілому. Що ж ми знаємо про його
археологічне минуле, заснування та топонімію?
Відповіддю на це буде наступний матеріал, який
можна використати для проведення вікторини чи
тематичної класної години з історії міста Черкас.

Чи знаєте ви що…
...найдавніші свідчення про перебування

первісної людини в межах сучасного міста відносяться
до доби мезоліту (VIII - VII тис. до н.е.). Про це свідчать
знахідки крем'яних знарядь праці на околиці Дахнівки
(стоянка Дніпровець) та окремих крем'яних
артефактів з місцезнаходження Черкаси-1 поряд з
Долиною Троянд.

…в 1991 році при будівельних роботах в центрі
міста по вул. Остафія Дашкевича було виявлено
могильник і поселення черняхівської культури, яке
отримало назву "Черкаси-Центр". Воно відноситься
до IV ст. н.е. Серед знахідок є залишки жител, людей,
предмети побуту, кераміка тощо. Найцікавіші із них -
світлоглина амфора, бронзова шпилька-"вухокрутка",
триручні кружальні вази, коралові, сердолікові  та
скляні намиста, підвіска з мушлі, бронзові фібули та
ін.

…на території Черкас виявлено три городища,
які відносяться до періоду Київської Русі (ХІІІ - XIV ст.).
Одне з них було на древній Замковій горі (в сквері Б.
Хмельницького), інше в парку Ювілейний (нова назва
- Сосновий бір) поблизу колишнього готелю "Турист" і
третє на Василиці (урочище Лісгосп). Із знахідок
найцікавішими є бронзова підвіска і скарб монет у
глиняному горщику.

…існує більше п'яти версій про походження назви
м. Черкас. Ось головні із них:

1) за народною легендою, записаною ще в XVI
ст., місто в 1282-1284 роках заснували черкеси -
переселенці з Північного Кавказу;

2) на думку історика-краєзнавця О.П. Знойка
місто ще в XI ст. заснували представники племені торків
і назва походить від їхніх слів "чири кисі" ("люди армії");

3) назва міста походить від племінного
об'єднання чорні клобуки та їхніх слів "чернь аси"
("чорні коси");

4) можливо, назва походить від осетинського
зооетноніму черкасоги - "орли", що в майбутньому
започаткувало такі окремі етноніми як "черкаси" та
"косоги";

5) за легендою місто названо на честь
черкеської княжни-полонянки, яку оселив тут
литовський князь;

6) за легендою в основі назви ім'я Черкаш. Так
звали першого воєводу міста, який загинув тут
захищаючи фортецю від ворогів.

…безперервний розвиток міста простежується
тільки з кін. XIII ст. Перша писемна згадка про Черкаси
є в Густинському літописі за 1305 рік. Черкаси
згадуються в ньому, як уже існуюче місто поряд з
Києвом, Житомиром, Каневом та Овручем. У
московсько-литовських літописах 1320-1322 років
Черкаси знову згадуються як місто спільно з іншими
містами південної Русі.

...російський історик І. Болтін стверджує, що
Черкаси засновані у 1284 році. Цієї ж думки
дотримувалися М. Карамзін, П. Семенов-Тянь-
Шанський, Ф. Шевченко та ін.

...вперше 700-річний ювілей Черкаси відмітили у
1986 році. Дата ця приблизна, оскільки вона
підтверджується лише археологічними, а не
писемними джерелами.

Вікторина з історії України для учнів 5 класу.
Під час вивчення історії, особливо в середній

ланці (учні 5-6 класів), доцільно використовувати
дидактичні ігри. Вони допомагають вчителю не тільки
урізноманітнити навчання, але й організувати процес
розумового розвитку дитини. У дидактичних іграх
процес навчання набуває інших, незвичайних форм
навчання - політ фантазії, самостійний пошук, новий
погляд на звичайні ситуації, переосмислення фактів.
Гра створює атмосфе-ру здорового змагання, змушує
по-новому використовувати накопичені знання й
застосовувати їх не тільки механічно, але й відповідно
до умов гри. Важливим є ще те, що не під тиском
обставин, а за бажанням самих учнів, під час
навчальної гри відбувається багаторазове повторення
матеріалу в різноманітних формах.

У своїй педагогічній діяльності для досягнення
різноманітних пізнавальних завдань активно
пропоную учням дидактичні ігри, зокрема, вікторини.
Цікавим і, мабуть, маловідомим є факт появи самого
слова "вікторина", яке з'явилося у 1920-х роках. Його
придумав відомий радянський журналіст і
письменник Михайло Кольцов назвавши так газетну
матеріал, що включав у себе різні питання, шаради,
ребуси і т. ін. Готував цей розважальний розділ якийсь
Віктор, співробітник газети, тому й назвали його -
"вікторина". Згодом пов'язали значення цього слова
зі словом "перемога". Віктор - лат. Victoria. Цим словом
стали позначати все, що має запитання і відповіді.

Запропоновану вікторину "Як ми знаємо історію
України" можна використати на заключних уроках
підсумкового повторення курсу та  проведення
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позакласного заходу під час тематичного тижня
історії та правознавства в школі.

Отже, вікторина:
1. Автором  "Повісті минулих літ" є

літописець...Нестор.
2. Штучний пагорб над стародавнім

похованням - це... курган.
3. "Батьком української історії" вважають... М.

Грушевського.
4. Наука, що вивчає способи обчислення часу

- це... хронологія.
5. Давньогрецька муза історії має ім'я... Кліо.
6. Точкою відліку нашої ери вважають...Різдво

Христове.
7. Як сьогодні звучить давньоримське

"боргова книга"... календар.
8. Збірку карт називають... атлас.
9. Як називається наука, що вивчає речові

джерела історії... археологія.
10. Предмет (річ, твір мистецтва), що

демонструється на виставці - це...експонат.
11. Поновлення раніше втраченої або

зіпсованої пам'ятки культури - це... реставрація.
12. Науку про походження та взаємозв'язок

родин називають... генеалогія.
13. Особисті спогади людей - це... мемуари.
14. Ліро-епічні твори українського фольклору

про події з життя козаків - це... думи.
15. Від монгольського "старший пан" походить

сучасне слово...бабай.
16. Як називається наука, що вивчає

географічні назви... топоніміка.
17. Слово "Україна" вперше згадується у

літописах за... 1187 рік.

18. Назва "Україна" означає... "край, країна",
"власна земля".

19. Тих, хто вклоняється багатьом богам,
називають... язичники.

20. Як ми називаємо східних слов'ян, що
мешкали у ІХ-ХІІІ ст... русичі.

21. Хрещення Русі князь Володимир провів у...
988 році.

22. Козацькі човни мали назву...чайка.
23. Засновником Харківського університету

був...Василь Каразін.
24. Рух, переселення народів - це... міграції.
25. Держава, в якій влада належить

представникам народу, обраними на певний час -
це... республіка.

26. Боротьба проти окупантів у роки війни - це...
Рух Опору.

27. Всенародне опитування населення
називають... референдум.

28. Емблема у вигляді певних символів - це... герб.
29. Всесвітня організація освіти, науки та

культури при ООН має назву...ЮНЕСКО.
30. Головна внутрішня частина християнської

церкви - це... вівтар.
31. Шедевром рукописної книги Київської Русі

є... Остромирове Євангеліє.
32. Перші друковані книги Іван Федоров видав

у... 1574 році.
33. Споруда для органу міського

самоврядування - це... ратуша.
34. Вулиця вздовж річки чи водойми - це...

набережна.
35. Шедевром паркового будівництва

називають...  "Софіївку".

². Ï. Áðóõ,
ó÷èòåëü çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè  Ñàòàí³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
²- ²²² ñòóïåí³â  Ìîíàñòèðèùåíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

Â. Â. ÁÈÊÎÂ "ÀËÜÏ²ÉÑÜÊÀ ÁÀËÀÄÀ".
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÞÆÅÒÓ ² ÊÎÌÏÎÇÈÖ²¯
ÏÎÂ²ÑÒ²
ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÓÐÎÊÓ ²Ç ÇÀÐÓÁ²ÆÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ. 7 ÊËÀÑ

Мета уроку: дати короткі відомості про життя і
творчість В. Бикова; визначити особливості сюжету
і композиції повісті; розкрити ідейну сутність твору;
удосконалювати вміння учнів організовувати власну
діяльність під час аналізу художнього твору; сприяти
вихованню поваги до спільної  історії людства.

Тип уроку: урок вивчення та аналіз художнього
твору (із розповіддю про життя і творчість
письменника).

Ключові поняття: "повість", "балада", " сюжет",
"композиція".

Наочні засоби навчання: відео - презентація
"Життя та творчість Василя Бикова", виставка творів,
матеріали випереджальних домашніх завдань
учнів, фрагменти художнього фільму "Альпійська
балада".

РЕАЛІЗАЦІЯ НА УРОЦІ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ
ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

- емоційно-ціннісна л інія:  висв ітлення
внеску письменника в  скарбницю св ітової
літератури та культури;

- л ітературознавча л інія:  розкриття
жанрово - стильових особливостей художнього
твору;

- культуролог ічна л інія:  виховання
толерантного ставлення до представників  різних
національностей.

Очікувані результати
Учень (учениця):  знатиме основні факти

біографії В .  Бикова, усв ідомлюватиме його
життєву та творчу позицію; визначатиме тему,
сюжетні лінії твору, особливості його композиції ;
висловлюватиме власні судження щодо теми
війни.

Епіграф:   Жити ціною життя
В. Биков
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Хід  уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка

домашнього завдання.
1. Виразне читання поезій про війну, які учні

готували за власним вибором (учні аргументують
власний вибір поетичного твору).

ІІІ. Оголошення теми і  м ети уроку.
(Визначення мети учнями).

Мотивація навчальної діяльності.
Учитель.  Продовжуючи вивчати тему

"Історичне минуле в літературі", зокрема твори,
що відображають трагедію людства в  подіях
Друго ї св ітової в ійни, ми розпочинаємо
знайомство з творчістю Василя Володимировича
Бикова. Досліджуючи проблеми добра і зла,
людяності й насильства, любові й ненависті, нам
належить пройти непростим шляхом повісті В.
Бикова "Альпійська балада",  зрозуміти
особливості сюжету й композиції твору, почуття
та вчинки героїв.

IV. Знайомство з особистістю письменника.
1. Відео - презентація.
2. Презентація  виставки.
Слово вчителя. В Україні Василя Бикова і

його творчість знають давно. Але підростають
нові покоління  українців, і тому буде незайвим
нагадати їм про історію життя народ ів і про
одного з найкращих письменників сучасності.

Перед вами знаходиться виставка творів
Василя Бикова. За його творами поставлено 18
кінофільмів , написано музичні твори - балет
"Альпійська балада", опера  "Стежкою життя".

За свою літературну творчість та участь у
Другій світовій війні Биков отримав нагороди та
відзнаки - 7 премій, 5 орденів, 8 медалей. Свої
твори письменник писав білоруською мовою, та
сам перекладав більшість із них на російську мову.
Його твори перекладалися багатьма мовами світу.
Українською перекладено 8 з 16 повістей.

3. Бесіда.
- Спираючись на отриману інформацію,

скажіть, якою людиною був Василь Биков?
- Як склалася доля письменника в роки

війни?
- Яким чином досв ід  учасника в ійни

вплинув на творчість письменника?
- Зверніть  увагу на епіграф до нашого

уроку.
- Як слова письменника  характеризують

його як людину ?
4. Історична довідка, подана вчителем.

(Розповідь учителя супроводжується  показом
слайдів).

Один із  досл ідників  творчост і Бикова
зауважив, що в серці письменника "… б'ється
попіл спалених білоруських сіл".

Дійсно, за роки війни на території Білорусі
фашистами було спалено 186 с іл,  де не
залишилось жодної сім'ї; там же було біля 260
таборів смерті, загинуло 2 млн. 230 тисяч чоловік
-  кожний четвертий житель  ціє ї
багатостраждальної країни.

- Яке почуття домінує у вас, коли ви повторно
переглядаєте кадри зйомок концтабор ів  та
проектуєте такі події на власне життя? (Страх).

Головною в творах Бикова є не подія війни,
а людська реакція на цю подію, і головною
проблемою його творів є проблема подолання
страху.

5. Повідом лення учня.  Передісторія
створення повісті.

Василь Биков згадував:  "Це сталося
наприкінці війни в Австрійських Альпах.

Тут був глибокий тил німецького рейху, і
тут, як повсюди в його тилу, було багато
працюючих на війну промислових підприємств,
в тому числі всіляких таборів.

Одного разу ми зайняли якесь містечко і
чекали ново ї  команди. Довжелезна колона
артполку завмерла на вуличці.

І раптом біля однієї з дальніх машин на очі
потрапила дівчина - худорлява, чорноволоса, в
смугастій  куртці і  темній  спідниці ,  вона
перебирала поглядом обличчя бійців і заперечно
хитала головою. "Хто є Іван?" - запитувала
вона. Звісно, Іванів у нас було багато, але ні
один з них не здався їй тим, кого вона шукала.
Ми запитали, якого саме Івана вона розшукує.
Дівчина розповіла приблизно таке: її  звати
Джулія,  вона італійка з Неаполя. Рік тому,
влітку 44-го, під час бомбардування воєнного
заводу  вона втекла в Альпи, де  зустріла
російського військовополоненого. Кілька днів
вони блукали в горах , голодні  та холодні ,
перейшли гірський хребет і одного туманного
ранку напоролись на поліцейську зас ідку. Її
схопили і знову кинули до табору, а що сталося
з Іваном, вона не знає.

Я згадав про цю історію через 18 років,
коли почав літературну діяльність. І тоді я
написав все те, що ви прочитали в "Альпійській
баладі".

V. Аналітичне дослідження тексту повісті
В. Бикова "Альпійська балада"

1. Бесіда на виявлення первинного
читацького сприйняття.

- Як читали цей твір ви? (Повість читається
одним подихом. Цьому сприяють і напружений
сюжет, і контраст між світлим почуттям кохання і
тією трагічною ситуацією, в якій опинилися двоє
молодих людей)

- Хто з вас прочитав повний текст?
- Хто працював з текстом за скороченим

варіантом ( за підручником)?
- Яке враження у вас залишив цей твір?
- Хто з  героїв  викликав більше

захоплення? Чому?
2. Визначення жанрової приналежності твору.
Учитель. Пригадаймо особливості повісті.
(Пов ість  -  прозовий жанр описово -

оповідного типу, в якому  життя подається у
вигляді ряду  епізодів з життя героя; більше подій
і діючих осіб, ніж в оповіданні).

- Чи є "Альпійська балада" повістю? Якщо
так, то доведіть.

- Вчитаймось  в  назву -  "Альпійська
балада". Чому "Альпійська" - зрозуміло - за
місцем розвитку подій. А про що говорить поняття
"балада"?

Балада  -  жанр л іро-епічної поез ії,
фантастичного , історично  - героїчного  або
соціально - побутового характеру з драматичним
сюжетом.

Учитель. Повість  В.Бикова "Альпійська
балада" - реалістичний прозовий твір, в якому
письменник змальовує таке кохання, яке в
результаті перемагає все: холод і голод, муки і
страждання, війну і смерть.

3. Спостереження над сюжетом  та
композицією твору.

- Сформулюйте тему твору.
- Пригадаймо що таке сюжет?
Сюжет ( з французької предмет) в літературі,

драматург ії,  театр і,  к іно   -  ряд под ій ,  як і
відбуваються в художньому творі.

- Скільки сюжетних ліній в повісті? Які? З
ким / чим вони пов'язані?(Дві сюжетних лінії .
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Перша - минуле Івана Терешка, його участь у
боях, поранення, госпітал ізація,  втечі з
концтабору, оточення й полон; друга - колізії
втечі з табору і кохання Івана й Джулії).

- Сьогодні ми  розглядатимемо   поняття
-  художнього часу.

Художній ча с  -  час ,  в ідтворений  у
л ітературно му текст і,  в  якому под ії можуть
ро згор татися пос л ідо вно , в ідбувати сь
одночасно або ж повертатися в минуле.

- Скільки часових пластів у цьому творі?
По ясніть .  (Тепер ішнє  -  л ист  гер оїн і,  я ка
залиши лась  жи ти, минуле -  по нев іряння
білоруського солдата й італійської дівчини під
час втечі з концтабору).

- Чо му письменни к в  пор івняно
невеликому за обсягом твор і вводить часові
пласти? (Це дуже важливо, герой стоїть перед
вибором, і  для справжніх людських почуттів
немає часових або просторових обмежень).

4. Особливості композиції твору.
Яка побудова повісті "Альпійська балада"?
(Твір складається із 24 розділів; також лист

- замість епілогу; вставні частини - 4, в яких
розпов ідається про те,  як Івано в і в дало ся
здійснити втечу з табору; вставка - сон Івана (він
символічний); спогади про дівчину свого друга
та про невдалі втечі з табору)

Учитель.
- Автор змушує читачів не відриваючись

сл ідкувати за розвитком под ій ,  переживати
разом з героями і співчувати їм.

- Коротко розкажіть про героїв. Хто вони?
Відповіді учнів:  в центрі розпов ід і -

звичайний рядовий боєць Іван Терешко . Він
родом з Білорусії, це фізично міцний 25-річний
хлопець ; селянська праця загартувала його
,зробила сильним і витривалим. Волею випадку
Іван опинився в полоні у німців. Епізод полонення
постійно переслідує його в нічних кошмарах (адже
тоді, за законом військового часу, здатися в полон
автоматично означало стати на бік ворога, тобто
зрадити Батьківщині. Не можна допустити, щоб
тебе взяли живим в полон. Недарма письменник
загострює увагу на цій проблемі.

Джулія Новеллі - італійка; скориставшись
ви бухо м, як і  Іван, в она вт ікає  з  табор у.
Пи сьменни к з  любов 'ю змаль овує Джул ію,
підкреслюючи її красу, тендітність, витонченість:
у неї чорні виразні очі, густе волосся, гнучка і
струнка фігура, дзвінкий сміх. Завдяки образу
Джулії Новеллі автор спонукає свого  героя
пройти перевірку коханням)

5. Робота з текстом.
- Прочитайте  перше  речення  тексту. Як

ви думаєте, чому автор починає розповідь ніби
зсередини? ( Щоб показати, що герой потрапив
у біду, заставити читача співпереживати)

- За яких обставин читач знайомиться з
головним героєм твору? ( Читач розуміє, що
герой тікає з полону.)

- Які художні деталі свідчать, що герой
військовополонений і що він тікає з полону?
(Одяг героя, собаки, що переслідують чоловіка,
зображення страшних руйнувань, уламків, свист
куль , є  переконл ивим св ідченням,  що д ії
в ідбуваються п ід час  війни, і що в ін т ікає з
німецького концтабору)

- Схарактеризуйте  фізичний і душевний
стан героя? ( Герой виснажений  і фізично і
морально, проте рішуче налаштований на втечу)
Підтвердьте  слова текстом

- Від  якої особи ведеться розпов ідь у
творі?

- Розкажіть, як зустрілися Іван та Джулія?
Якою перед нами постає Джулія?

Учител ь . П ерегляньте в ідпов ід ну
екранізацію.

- Наскіл ьки вдал о актор и передали
напругу моменту? Чи відповідає, по  вашому,
кінофрагмент авторському тексту?

- Як Іван поводиться з дівчиною? Чому?
Підтвердьте  слова  текстом.
Учитель.  Сюжет твору не позбавлений

при годни цьког о  начала: в  основ і -  втеча з
ко нцтабор у, р озташов аного  в  авс тр ійських
Альпах. Іван Терешко здійснює ще одну, тепер
уж е вд алу втечу із  фашистсько го  полону.
Пригодницьке начало поступається далі лірико
- романти чному і  жер товно -  гер оїчному :
осмислюється проблема "кохання і війна".

"Альпійська балада", короткий зміст якої ми
ро згл янул и, явл яє с обо ю неймо вір но
пр ониклив ий тв ір  про  лю дськ і почуття
звичайного  радянського  хлопця з  глибинки,
який все життя був пересічним громадянином,
але у важких умовах, ставши сильнішим, він
показує, як повинна поступати Людина з великої
літери.

V.  Підсумок уроку.
Бесіда
- Якою людиною був Василь Биков?
- Чи сподобався вам твір? Чим саме?
- Чим вам запам`ятався головний герой

повісті?
- У  яких л ітературних твор ах ви в же

зустр ічали героїв,  які боролися. жертвуючи
собою, за свободу, честь і гідність як свою власну
так і всь ого  нар оду?  (  балада "Св ітязь ",
"Вересовий напій").

Рефлекс ія  "Рефлексив ний  екр ан" .  Учні
висловлюються, вибираючи початок фрази з
рефлексивного екрану на дошці:

Сьогодні я дізнався…
Мене вразило те, ....
Я завжди пам'ятатиму …
Урок  дав  мені для життя …
VI. Домашнє завдання. Уміти переказувати

першу, другу  умовну частини повісті. Дібрати
цитати до характеристики образ ів  Івана та
Джулії.
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Дитяча книга - це особливий світ, який школяр
осягає і розумом, і серцем. Надзвичайно важливо,
щоб книга ввійшла в життя учнів щонайшвидше, адже
вона є незамінною щодо формування уваги,
зосередженості, виховання духовності, моральності.
Ще В.О. Сухомлинський говорив, що  без високої
культури читання немає ні школи, ні справжньої
розумової діяльності.

Читання є основою опанування наук, розвитку
людського інтелекту. У цьому складному процесі
беруть участь зір, мислення, мовлення,  сприйняття,
пам'ять,  уява, слухові та звукові аналізатори. Дітям
непросто поєднувати водночас зорове сприйняття
букв і вимову звуків, слів, речень, усвідомлювати
прочитане, визначати ставлення до нього. Не
володіючи технікою читання, дитина втрачає до
нього інтерес, погано розуміє і засвоює зміст,
швидко стомлюється.

Визначимо фактори, які впливають на
швидкість читання:

- рівень мовленнєвого розвитку;
- кут зору читця;
- вміння артикулювати;
- постановка дихання;
- характер тексту ( зміст, легкий чи складний,

цікавий-не цікавий);
- образ слова ( шрифт, чіткість друкування);
- розвиток антиципації (вміння передбачати

наступні літери, слово).
Вдосконаленню цього процесу сприяють

стимуляція до швидкого читання, систематичний
облік і регулювання швидкості. Якщо послідовно
приділяти увагу цим факторам, то швидкість читання
збільшується на 50-100%.

Усі вправи для удосконалення техніки читання
мають бути підпорядковані загальній дидактичній
меті і повинні  враховувати вікові особливості дітей.

Згідно  з дидактичними вимогами система
вправ повинна:

- відповідати змісту програми з читання;
- забезпечувати формування техніки

читання;
- позитивно впливати на мотиваційну сферу

учнів, прищеплювати любов до читання, рідного
слова;

- бути оптимально  складною і водночас
посильною для виконання;

- ґрунтуватися на принципах науковості,
доступності, систематичності, послідовності,
наступності й перспективності.

Працюючи над розвитком навички читання
учитель постійно має враховувати ті психічні якості,
які забезпечують формування читацьких умінь. Так
правильність читання формується завдяки
наявності в дитини навичок нормативної
звуковимови, здатності до злиття складів, слів,
речень, умінь переставляти і додавати звуки,
склади, слова.

Для того, щоб удосконалити ці навички,
використовується така система вправ для:

- розвитку правильної орфоепічної вимови;
- подолання заміни пропусків букв у словах.
Підвищенню швидкості читання сприяє

розвиток у дитини здорового сприйняття, процесів
мислення,  пам'яті, уваги.  Для цього варто
використовувати таку систему вправ:

для:
- розширення кута зору;
- розвитку артикуляції і дихання;
- подолання бар'єру промовляння;
- розвитку антиципації;
- активізації мислення;
- розвитку пам'яті;
- розвитку уваги;
- подолання регресій під час читання.
На  виразність читання впливає ритмічне

дихання під час читання, дикція, правильний темп,
уміння користуватися логічним наголосом. Для того,
щоб досягти цього,  потрібно використовувати таку
систему прав:

для:
- розвитку навичок техніки мовлення;
- розвитку навичок логіки мовлення;
- розвитку навичок емоційно-образної

виразності.
Формування свідомого читання передбачає

розвиток у дітей уяви в процесі читання, емоційного
чуття тексту, уміння виділяти його основну думку.
Система вправ для розвитку усвідомленого
прочитаного має бути такою:

- для розуміння окремих слів та
словосполучень;

- для усвідомлення зв'язних висловлювань,
логічних зв'язків у тексті;

- творча робота.
Ці вправи мають бути взаємопов'язаними  і

взаємозумовленими в системі уроку. Прищеплення
вміння читати правильно, швидко, виразно і свідомо
здійснюється на кожному уроці читання, оскільки
важко уявити урок, який би був присвячений тільки
роботі над виробленням однієї якості читання.

Лише комплексне і систематичне використання
вправ дає змогу сформувати повноцінну навичку
читання у молодших школярів. Тому, готуючись до
уроку, вчитель   має побудувати його зміст таким
чином, щоб читання відбувалося на кожному з етапів
упродовж  опрацювання літературного твору.

ЯК ЖЕ  РОЗВИВАТИ УМІННЯ ПРАВИЛЬНО
ЧИТАТИ? Для вироблення цієї навички існує певна
система вправ, а саме:

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРАВИЛЬНОЇ
ОРФОЕПІЧНОЇ ВИМОВИ

1. Вимовляти голосні з паузами:
- (а), (у), (е) - вдихнути повітря;
- (и), (і), (о) - вдихнути повітря;
- (и), (е), (у), (і) - вдихнути повітря.
2. Тренуватися у вимові буквосполучень:
- то та ти ту те ті;
- оп ап и пуп еп іп;
- аз уз из із ез оз.
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3. Навчитись читати скоромовки швидко й

правильно.
- Бобриха з бобрами

Кожухи порпали
Сушити поклади
Сороки покрали.

- Прала перепілка
Плели щодня
Перепеленати
Перепелення.

4. Прочитати слова. Знайти в них інші, які
"заховалися". Знову прочитати кожне слово
правильно і сказати, що воно означає.

БУК - вар БАС - ейн
БИЧ - ок БАШТА - н
ВАТА - га КОРА - бель
НІЧ - ого ЛЕВ - ада
СИР - ок СОН - це
СПИС - ок СИР - оїжки
Можна показати дітям у малюнках слова які

заховалися.
5. Вправи для подолання заміни, пропусків

букв у словах.
- Гра "Читає Незнайко"
Учитель читає текст, навмисно змінюючи деякі

слова. Учні мають уважно стежити за текстом і
виправляти помилки.

Можлива робота в парі: один учень (Незнайко)
читає, другий - уважно стежить  за  текстом і
виправляти помилки.

- Закреслити усі літери Ф, н, з, у, і, прочитати
і записати прислів'я та пояснити його значення.

фяннк   умеідз, нтфзо йіф лнфожзікоую.
- Закреслити три однакові літери в кожному

горизонтальному рядку і прочитати прислів'я.
       А  С  Я  М  К  С  М  А  С  Е  М  А
       Ч  Ю  А  С  Т  Ю  У  В  А  Ю  Н  Н  Я
       Б  Я  Т  Б  Н  А  Н  Я  К  Б  Е  Н  Я
       В  К  З  О  Й  В  К  З  О  З  К  В  О
       Д  Я  Щ  К  Щ  У  Щ  В  А  Н  Н  Я
( Яке частування - таке й дякування)
О  Б  М  С  О  Е  М  С  З  М  О  С
Т  Б  Р  А  А  У  Б  Д  І  А  Б  В
К  О  Ф  Н  К  Ф О  Е  Ф  К  О
Ї  Я  С О  Т  И Я  О  М  Я  Е  О  Ш
П  А  М  И  М  Р  А  О  М  Г  А  І  В
(Без  трудів не їстимеш пирогів)
- Назвати   слова   на   кожну    букву   слова    К

О С М О С: кіт, окунь, слон, мавпа, ослик, сокіл.
Придумайте речення  речення зі словом на вибір.

- Назвати слова з чотирьох букв , які
починаються з  кр-.

- Прочитати їх правильно: крик, кран, круг, кріт, кріп.
- Прочитати слова, які містять букву Л

усередині, починаючи з чотирибуквеного
- МИЛО
- ВЕСЛО
- ТОЧИЛО
- ДЗЕРКАЛО
- Знайти однаковий звук у словах: булка,

білка,  клітка, квітка, нитка.
- Дописати букву, правильно прочитати

слова: .айворонок,     . аба,
- сні.инка,   .ало,   .арко,   .или,  .ито,   .інка.
- Прочитати уважно прислів'я та приказки.

Виправити помилки.
- Прочитати правильно: У неумілого вуки не

болять. Над морем літали майки. Хто вано  встає,
тому Бог дає.

ВПРАВИ З   РОЗВИТКУ УМІННЯ ШВИДКО
ЧИТАТИ

1. Вправи для розширення кута зору
- Читання складових пірамід.

Завдання: дивитись на цифру, але, крім неї,
намагатись охопити поглядом "дві букви" - прочитати
склад.

- Читання складових пірамід без цифр.
Читаючи склади,  погляд фіксувати на точках.

- Читання піраміди словосполучень.
             НІС   ЧАЙ                              ІДЕ   ДОЩ
         ДАЛА   КНИГУ                     НЕСЕ   КВІТИ
    СТАРИЙ   СОБАКА                   ПОРА  ВЧИТИСЯ
ПРИЙШОВ  ХЛОПЧИК              СУМНА  ДІВЧИНКА
ПРИНЕСЛА  ПІДРУЧНИК  НЕЗАБУТНІЙ   ВІДПОЧИНОК

- Робота з таблицями ШУЛЬТЕ.
- Квадрат розміром 10 * 10  чи 20 * 20  ділять

на 25 клітинок,   у кожну з яких довільно вписують
від 1 до 25. Завдання полягає в тому,щоб за
короткий час(25-30 с) прочитати числа в
послідовності натурального ряду,  не переміщаючи
зір за межі центральної клітинки. Усього є 8 зразків
таблиць.

Вправа виконується стоячи, учні рахують
мовчки, вказуючи олівцем на числа.

Крім індивідуальних,  є  й  демонстраційні   таблиці
великих    розмірів (100*100см).  Іноді цифри можна
замінювати буквами або поряд з числом у кожній
клітинці  писати  склад.  Учні  повинні   швидко  показати
букви,  з  яких  складається  назване  вчителем слово.

- "Біг" рядками тексту: очима пробігти рядки
не читаючи;у визначеному рядку в абзаці  знайти перше
і останнє слово; знайти слова, що починаються,
наприклад, голосними,  буквою к, великою  буквою
тощо;читати з відривом від тексту.

- Багаторазове читання.
Після того, як текст прочитано,  осмислено,

учитель пропонує  всім учням читати одночасно
впродовж однієї хвилини. Діти роблять  позначку, до
якого слова вони  встигли дочитати.

Потім починається повторне читання цього ж
уривку тексту. Учні знову позначають, до якого слова
дочитали, порівнюють з результатами першого
читання. Звичайно, вдруге кожен  прочитав на кілька
слів більше. Збільшення  темпу читання  викликає
позитивні емоції, учням хочеться читати ще раз. Більше
трьох разів уривок читати не варто.

- Панорамне читання.
- Провести вертикальну лінію посеред газетної

колонки. Читати текст, щоб очі сприймали рядок за 2
фіксації, рухаючись лінією.

- Читання книжкової сторінки, розділеної на три
колонки.

- Читати потрібно так, щоб частина рядка, яка
знаходиться в кожній колонці,  сприймалася за одну
фіксацію.

5 14 12 23 2 14 18 7 24 21 15 6 16 9 14
16 25 7 24 16 22 1 10 9 6 1 8 20 24 2
11 3 20 4 18 16 5 8 20 11 18 22 10 21 12

8 10 19 22 5 23 4 25 3 15 17 11 23 5 25
21 15 9 17 1 19 13 17 12 2 7 4 13 19 3

М1 А А 1 Н К 1 І
М 2 У О 2 Н К 2 Е

М 3 Е У 3 Н К 3 О
45 50 мм 55 мм55 мм

Л . А Т . У І 1 М
Н . О Т . І О 2 Р

С . У Т . А А 3 Ш
45 50 мм 55 мм55 мм
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- Читання віршів.
Сприймати кожен рядок за одну фіксацію,

дивлячись на остання слова. Починати читати слід з
віршів з короткими рядками.

- Миттєве читання.
Охоплювати поглядом заголовок газет,

оголошення, номери автомобілів.
- Швидке вертикальне читання.
Читаючи, швидко посувати олівцем серединою

сторінки з невеликим відхиленням вліво-вправо. Лівим
оком слід дивитися на ліве крайнє положення олівця,
правим -  на праве і намагатись одночасно бачити весь
рядок.

- Гра "Знайди пару".
Подано дав стовпчики слів. Треба прочитати і

знайти пару до кожного слова.
"Слова-друзі"(синоніми):
робота школяр
дорога хата
будинок праця
учень шлях
відважний холонути
веселий спокійний
пухкий іти
мирний хоробрий
мерзнути м'який
крокувати радісний

"Слова-вороги" (антоніми):
ніч широкий
початок знайти
холод день
вузький тепло
загубити кінець
сміятися холодно
говорити плакати
низько високий
тепло мовчати
Перед виконанням вправ на розширення поля

читання, а також для відпочинку доцільно виконувати
"гімнастику"  для м'язів очей.

Пропонуємо кілька таких вправ:
- Провести погляд в крайнє ліве(праве)

положення, не рухаючи головою.
- Виконати колові рухи очима за проти

годинникової стрілки.
- Подивитись на кінчик носа.
- Подивитись на будь-який далекий предмет,

на циферблат свого годинника.
- Широко розплющити очі, після цього

примружити їх( повторити кілька разів).
- Поглядом повторювати траєкторію руху

уявного метелика.
- Поглядом у повітрі написати своє ім'я.
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ АРТИКУЛЯЦІЇ І ДИХАННЯ
1) Розтягування губ широко, складання їх у

трубочку.
2) "Коники" (цокарня).
3) "Закриті ворота" (просунути язик крізь стиснуті

зуби).
Губи міцно стиснути, щоки надуті. Швидко

переганяємо повітря то за ліву, то за праву щоку.
4) Артикуляційна гімнастика  - чітке,

правильне вимовляння звуків, сл ів,
словосполучень, скоромовок, прислів'їв, приказок.
Промовляти їх треба спочатку повільно, а далі
швидше й швидше,  однак  щоб язик не заплітався,
щоб вимова була чіткою, без "проковтування"
звуків.

5) Гра "Луна".
Учитель читає слова ( речення) голосно, а учні

- трохи тихіше (луною). Можливе хорове читання слів
з прискоренням до темпу скоромовки.

6) "Старт - фініш"

"Старт"
сон - сонце лев - левада
око - околиця каша - кашалот
мед - медуза кора - карась
пора - порада поли - полиця
 клуб - клубок млин - млинець
маля - маляр мер - мереживо
вік - віконце вал - валіза
сини - синиця пара - парашут
мак - макітра чай - чайка
"Фініш"
чин - почин балка - рибалка
люк - малюк мати - тримати
ріг - пиріг роси - троси
трави - страви сук - борсук
глина - цеглина рись - борись
мідь - ведмідь сир - касир
рак - байрак коси - покоси
кран - екран жити - дружити
шина - вершина роль - король
ВПРАВИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ БАР'ЄРУ

ПРОМОВЛЯННЯ
1) "Губи".
Під час читання мовчки вчитель пропонує учням

міцно стиснути губи й покласти до них
палець(психологічна та практична установка на
беззвучне читання,паралельно вчитель показує
малюнок "губи"). Згодом палець не прикладають, а
лише стискують губи(Можна користуватися сигнальною
карткою "губи").

2) "Не торкнись"
Читати, затиснувши зубами олівець так, щоб ні

язик,ні губи не торкалися його.
Протискання язика до зубів або затискання його

зубами.
ВПРАВИ  ДЛЯ  РОЗВИТКУ  АНТИЦИПАЦІЇ
1) Читання тексту, де є слова, речення з

пропущеними буквами словами. Кількість крапок у
словах має дорівнювати кількості пропущених букв,
пропущені слова позначаються трьома крапками.

А) ма.а, ол., к..а, кали, осі.ь;
Б) діти читають … …

Мороз скував … …
Зозуля лунко … …
Восени іде …
На небі світить …

В) Завіт... д.  наш..  кра.  чарів..  осі...  Шаруди..
опал.  лис..  у  сад..  і   пар..   .       Зібр…  багат..  уро…  яб..,
гр…, виног…. .

2) Розрізування букв, слів, тексту, розсування його
частин на певну відстань, читання.

3) Зрізування частин (верхньої, нижньої) букв,
слів, речень.

4) Читання тексту з наступним закриванням
(закладин кою, лінійкою) правої частини рядків тексту.

5) Гра "Дочитай далі".
Учитель читає слово з вірша, а учні відшукавши

його,  дочитують далі.
6) Гра "Хто більше".
- Учитель називає слово з вірша, учні добирають

інші, які за змістом підходять до запропонованого:
Ялинка - зелена, струнка, пухнаста, молода,

висока, гарна тощо.
Сніг - пухнастий, білий, м'який.
- Учитель називає перший склад слова. Діти

добирають слова, що починаються цим складом.
Перемагає той, хто назве більше. Можна грати в парі.

Ма - мак, мати, маяк, материнка, машина, малина,
магазин.

ВПРАВИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ
1) Ігри з м'ячем. Учитель кидає м'яч кожному

учневі, промовляючи при цьому одне з чотирьох слів:
"земля" -  гравець повинен назвати один з видів
тварин; "вода" - риб; "небо" -  птахів; "вогонь" -
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плеснути в долоні; Учитель кидає м'яч, називає при
цьому, наприклад, продукти й інші слова: " яблуко" - лови;
"парта" - не лови.

2) Гра "Упіймай слово". Учитель називає
предмети живої природи (береза, вовк, оса)  - учні
сплескують у долоні, називає предмети неживої природи
(пісок, сонце, вітер) - піднімають руки догори;  називає
парні числа ( 2, 16, 100, 38) - сплескують, непарні -
мовчать; називає іменники - піднімають праву руку,
прикметники - ліву, дієслова - обидві руки.

Ці вправи можна проводити на будь-якому уроці.
3) Гра "Нісенітниця".
- Прочитати слово ззаду наперед ( колосок -

косолок, лампа - ампал, зошит - тишоз, книга - агинк).
- Прочитати слово, переставляючи склади  (тато

- тота, , Оля - Ляо, дочка чадо).
- Прочитати речення з останнього слова  ( За

вікном завивав вітер - Вітер завивав вікном за. Олі п'ять
років).

- Знайти слова, які  в прямому і зворотному
напрямку читалися б однаково: шалаш, дід, око, Алла,
біб, кок, Пилип.

4) Гра "Схожість і відмінність". Учням
пропонують порівняти між собою різні предмети і
поняття (молоко - вода, літак - поїзд),  узагальнивши всі
схожі прикмети і відокремивши відмінності.

5) Гра "Протилежне слово".Дітям пропонують
підібрати протилежні за значенням слова до даних. Для
слів, які мають не одне значення, наприклад, "сирий",
слід  знайти всі можливі слова, протилежні за значенням,
і обґрунтувати свою думку.

6) Гра "Вилучити зайве". Дітям показують групу
слів, які за винятком одного з них,  об'єднані спільним
родовим поняттям.  Необхідно знайти зайве слово, яке
не стосується вказаного поняття .

Наприклад: Василь, Федір, Семен,  Іванов, Петро.
Молоко, сир, сало, сметана.
Муха, страус, ворона, ластівка.
7) Гра "Добери пару". Пропонується пара слів,

які знаходяться в певному логічному зв'язку ( причина -
наслідок, рід - вид, функціональні відношення). До
кожного третього слова необхідно добрати із ряду даних
слово, яке знаходиться з ним в тому ж логічному зв'язку.
Наприклад: школа - навчання, лікарня - …(лікар,
учень,лікування, хворий).

8) Гра "Вгадай слово". Учням пропонуються
вгадати назву довільно вибраного предмета,
використовуючи уточнювальні запитання, на які можна
отримати відповіді лише "так" чи "ні".

Гра сприяє розвитку навичок фіксації, вчить виділяти
характерні ознаки явищ, предметів.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ
Демонстрування малюнків (3-4 с). Учні мають

назвати кожен предмет, зображений на них.
1) Гра "Розвідники".
Розкладіть 20 (10) предметів чи малюнків,

відкладіть їх на секунду. Хто запам'ятає більше.
2) Гра "Нишпорка".
На столі розкладені 10 предметів. Учень виходить,

а учитель ховає один предмет. Повернувшись, учень  має
назвати предмет,  який зник.

3) Гра "Запам'ятай слова".
У стовпчик записують слова, не пов'язані між собою

за змістом. Демонструють їх не більше ніж 10 с.  Для
того, щоб краще запам'ятати їх треба скласти з них
зв'язаний текст.

За командою вчителя діти починають читати текст
швидко і уважно. Прочитавши, закривають текст і
переказують його своєму товаришеві (учитель ходить
між рядами і слухає).

ВПРАВИ З  РОЗВИТКУ ВІЗУАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
- "Крапки"
Дітям на короткий час показують поле будь-якої

конфігурації, поділене на клітинки, у якому певним чином

розміщено кілька крапок. Пропонується запам'ятати
розміщення крапок і потім позначити їх у попередньо
виготовлених   картках з незаповненими полями.

ВПРАВИ  З РОЗВИТКУ ЗОРОВОЇ ПАМ'ЯТІ
- Гра "Снігова грудка"
Групова гра полягає в поступовому формуванні

послідовного ланцюга слів, причому кожний наступний
учасник гри повинен повторити вісі попередні слова із
збереженням їх послідовності, додати до них своє слово

ВПРАВИ  З РОЗВИТКУ ТАКТИЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
- Гра "Гачок"
У таблиці записані однакові слова. Серед них таке,

що відрізняється лише однією літерою. Слова
демонструють кілька секунд. За цей час діти повинні
знайти і назвати зайве, тобто "гачок".

Роза дуб нірка кора рука
Роза дуб нірка гора рука
Роза дуб гірка кора рука
коза зуб нірка кора рука
Роза дуб нірка кора щука
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТУ УВАГИ
1. Уважно розглядати плями, хмари на небі,

прагнучи уявити предмети, які вони нагадують.
2. Читати  перше й останнє слово рядка.
3. Читати текст, одночасно вистукувати рукою

музичний ритм.
4. Читати текст з максимальною швидкістю і

уважно стежити за головною думкою твору. Намагатися
читати не слова, думки.

5. Читати почергово два різні тексти (5-10 с ),
переривати читання в будь - якому місці.

6. Гра "Піжмурки"
Знайти слова, що "сховалися":
Укнигаопсітліскарвербасха
Ргодорогаосземлядунїчоігу
Горобинанастрійкаштанизкаважколисказкапу
ставокзалізолотопити
Градуусмішкарпеткитривогазетанкетанокосмосало
жкаваріявірамав
Пальма словник…
ВПРАВИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ РЕГРЕСІЇ ПІД ЧАС

ЧИТАННЯ
1. Прочитаний текст закривати лінійкою чи

аркушем паперу. Пересуваючи його донизу, прочитуючи
кожен рядок.

2. Читати за допомогою вказівних чи середніх
пальців обох рук ( ліва задає темп читання, а права,
рухаючись донизу, не допускає регресій.

3. Читати 1 - 2 сторінки тексту вголос щодня.
4. Вирізати на аркуші паперу завбільшки зі

сторінку  "віконце" на 3 - 4 рядки. Аркуш прикладати так,
щоб верхній зріз "віконця" орієнтував на початок сторінки.
Під час читання "віконце"  посувати в низ, закриваючи
прочитане.
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Мета:
- узагальнити та поглибити знання студентів

про значення  рідної мови в розвитку культури
людини, актуалізувати окремі знання з української
мови, удосконалювати навички колективної роботи;

- розвивати творчі здібності, виробляти
сталий інтерес та пізнавальні інтереси до рідної
мови;  формувати внутрішню потребу постійного
удосконалення мовної культури;

- виховувати любов до рідного краю, рідної
мови, традицій українського народу, плекати почуття
національної гідності, віри у творчі сили народу.

Обладнання: вислови про мову, картки із
завданнями, кубик, комп'ютер.

Перебіг заходу
Викладач 1. Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді

вітати Вас. 21 лютого - Міжнародний день рідної
мови, свято української мови - одного з найцінніших
надбань, які створили й залишили нам наші
попередники. До цього свята й приурочена наша
інтелектуальна гра.

Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її
глибинах народилося багато з того, чим може
гордитися наш народ. Для кожного народу дорога
його мова, а нам, українцям, найближча до серця -
українська. Як море починається з річки, так
українське слово - з писемності. Наше слово
набирало сили на пергаментах Нестора-Літописця,
шліфувалося у творах Григорія Сковороди, Івана
Мазепи, поглиблювалось під пером Івана
Котляревського, особливо Тараса Шевченка,
удосконалювалося пізніше І. Нечуєм-Левицьким,
П.Мирним, М. Коцюбинським, Л. Українкою та
багатьма іншими видатними українцями.

Викладач 2. Сьогодні ви зможете показати не
тільки знання з української мови, але й уміння
міркувати, зіставляти, знаходити вихід із складних
ситуацій. Нехай під час змагання пануватимуть
кмітливість, наполегливість, впевненість, довіра та
повага один до одного. Усі ці складові допоможуть
отримати вам перемогу. Хай щастить.

Викладач 1. На ігровому подіумі - 2 команди,
які змагатимуться за титул кращих знавців рідної
мови. Привітайте їх.

Увага! Мій обов'язок - нагадати правила гри. Гра
проходить у 7 раундів.

1 раунд - "Знайомство": представлення команд
(кращий слоган команди).

2 раунд - "Дешифрувальник".
3 раунд - "Теоретик".
4 раунд - "Анаграми".
5 раунд - "Пантоміма".
6 раунд - "Категорія знань".
7 раунд - "Реклама".
Для уболівальників теж будуть завдання. Якщо

вони успішно впораються з ними, то додадуть бали
до турнірного змагання своєї команди.

Викладач 2. Хочемо представити вашій увазі
високоповажне журі, яке оцінюватиме сьогоднішню
гру.

Отже, гру "Кращі знавці рідної мови"
оголошуємо відкритою.

Раунд 1. "Знайомство"
Команди мають обрати назву команди,

капітана та придумати слоган.

Команда, яка краще впорається з цим
завданням, отримує свій перший бал (1 бал).

Підбиття підсумків раунду
Раунд 2. "Дешифрувальник"
Вкажіть розділ мовознавства.
645256246
Для цього ви маєте скористатися кодом, під

яким зашифровані літери.
1 - пробіл
2 - а, б, в, г, ґ
3 - д, е, є, ж, з
4 - и, і, ї, й, к, л
5 - м, н, о, п
6 - р, с, т, у
7 - ф, х, ц, ч
8 - ш, щ, ь
9 - ю, я
Хто швидше виконає це завдання отримає 1 бал.
Підбиття підсумків раунду
Раунд 3. "Теоретик"
Поєднайте одиниці м ови і  розділи

мовознавства:
Фонетика Слово
Лексика Частини мови
Морфеміка Словосполучення
Морфологія Звук
Синтаксис Морфема
Орфографія Орфограма
Максимальна кількість балів - 3.
Підбиття підсумків раунду
Раунд 4. "Анаграми"
Переставте букви, використавши всі літери, у

запропонованих словах так, щоб утворилися нові.
Максимальна кількість балів за це завдання - 7.

Аврал -
Автор -
Антон -
Банка -
Фарш -
Повар -
Силач -
Викладач. Доки команди працюють над цим

завданням, попрацюємо з уболівальниками.
Завдання уболівальникам
За поданим лексичним значенням відгадайте

слово. Завдання виконуємо по черзі. Якщо команда
не знає відповіді, то інша команда має право
відповісти за неї. Кожне відгадане слово - 1 бал.

1) У футбол і штрафний удар у ворота
противника з віддалі 11 метрів (пенальті).

2) Місцевість, що відкривається перед очима
(краєвид, ландшафт).

3) Ліс у яру або яр, схили якого поросли лісом
(байрак).

4) Дрібне різнокольорове скляне намисто,
яке застосовують у вишиванні (бісер).

5) Зброєносець у козацької старшини на
Україні у 16-18 столітті (джура).

6) Навмисне сформований образ якої-
небудь особи, явища, предмета (імідж).

7) Відеосупровід  естрадного  номера,
складений з окремих кадрів чи кінофрагментів
(кліп).

8) Серія малюнків з короткими текстами
(комікс).
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9) Майданчик для гри в теніс (корт).
10) Багатий покровитель митців і науковців

(меценат).
11) Син брата або сестри; племінник (небіж).
12) Художньо оформлене підвищення, на

якому встановлюється статуя, скульптура, колона
та ін.; постамент (п'єдестал).

13) Фотографічне відтворення творів живопису,
карт, фотознімків (репродукція).

14) Зображення людського обличчя, яке
використовують для вираження емоцій, почуттів
(смайлик).

15) Предмет, що за уявленням людини має
чудодійну силу й приносить щастя, удачу, оберігає
від небезпеки (талісман).

16) Виняткове, незвичайне, рідкісне явище
(феномен).

17) Фахівець із правознавства (юрист).
18) Окрема часина твору мистецтва, уривок з

тексту (фрагмент).
19) Стан напруження, що виникає під впливом

сильних несприятливих факторів (стрес).
Підбиття підсумків раунду та завдання для

уболівальників
Раунд 5. "Пантоміма"
Покажіть пантомімою подані фразеологізми.

Команда має відгадати сталий вираз та
сформулювати його значення. Журі оцінює
правильність виконання та креативність.
Максимальна кількість балів за конкурс - 3 бали,
бонуси за креативність - на розсуд журі.

Команда 1. Кидати то в жар, то в холод; варити
воду; хоч конем гуляй.

Команда 2. Собаку з'їсти; як рак на горі свисне;
підкласти свиню.

Підбиття підсумків раунду.
Раунд 6. "Категорія знань"
Пропонуємо вам такі категорії: "Фонетика",

"Морфологія", "Орфографія", "Словотвір",
"Лексикологія", "Синтаксис".

Капітан кидає кубик. Яка цифра випаде,
завдання такої  категорії виконує команда.
Максимальна кількість балів - 5.

"Фонетика": доберіть 3 слова: 1 - у якому
кількість букв і звуків збігається; 2 - кількість букв
більша, ніж звуків; 3 - кількість букв менша, ніж
звуків.

"Морфологія": назвіть 5 слів, що вживаються
лише в множині.

"Орфографія": запишіть правильно слова:
абихто, авіазавод, ад'ютант,  алое, афро-
американський, багатократний, бджоляр,
бібліотекознавство, вагон-ресторан, В'єтнам,
ввімкнути, віддзеркалювати, в'ялений, гамма,
геологорозвідувальний, двадцятип'ятиповерховий,
де-таки, єзуїтський, загальноукраїнський,
з'юрмитися, канна, Київщина, кока-кола,
комунально-житловий, між іншім, морально-
етичний, навиліт, надглибокий, нацменшість,
облвиконком, півроку, пів-Європи, по-іспанськи,
Причорномор'я, різьбярство, самовихваляння,
сімсотліття, Слобожанщина,  тільки б, щотижневий.

"Словотвір": утворіть похідні слова від земля.
"Лексикологія": доберіть синоніми до слова

горіти.
"Синтаксис": замість крапок доберіть вставні

слова чи словосполучення зі значенням, указаним
у дужках.

1. Ех ти … ніколи не бачив, який іноді хороший
сміх сіють жінки (відтінок припущення). 2.
Посміхнувся він … з якогось іншого приводу
(можливість виконання дії). 3. … коли нам
загадючилась суха лісова стежка, ми всі з
полегшенням зітхнули (значення узагальнення). 4.

… мені ще жевріла в грудях надія (ставлення до
способу оформлення висловлювань). 5. Хата в
старих … була в достатках (джерело повідомлення
- Короп).

Завдання уболівальникам
Завдання вболівальникам у цей час: поставте

за алфавітом слова. Якщо поставите правильно, то
з останніх букв складете прислів'я. Максимальна
кількість балів - 2.

Сад, вишенька, жайворонок, холодно, ліс,
листопад, переліт, зранку, зовсім, доверху, чисто,
здогад, личко, лицар, жердка, щітка, шланг,
здорово, віз, горб, радощі, цукор.

Підбиття підсумків раунду та завдання для
уболівальників

Раунд 7. "Реклама"
Оберіть коробку. Складіть словесну рекламу до

отриманої речі (шнурки, канцелярська скрепка) так,
щоб з'явилося бажання купити її.

Завдання для уболівальників
Доберіть українські відповідники до

запозичених слів. Максимальна кількість балів - 10.
Уболівальники команди 1. Журнал, вояж,

монстр, егоїст, аплодисменти, презент, гіпотеза,
драйвер, симптоми, ліцензія.

Уболівальники команди 2. Унікум, блондинка,
дисципліна, фольклор, рандеву, транспортувати,
адвокат, профан, альянс, кредит.

Презентація реклами команд.
Підбиття підсумків раунду та завдання для

уболівальників.
Підбиття підсумків гри.
Викладач. Дякуємо за оригінальність, чудову

гру. Привітаймо команду-переможця, подякуймо
вболівальникам, журі. Бажаємо всім нових
досягнень у царині рідної мови. На такій веселій
ноті ми завершуємо наш сьогоднішній конкурс
знавців рідної мови, справжніх патріотів.

Дякуємо. До наступних зустрічей.
(Звучить музика).
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Сьогодні є велика потреба в гуманізації
суспільства, і на це зорієнтована діяльність школи,
закладів культури і мистецтв.

Основним завданням Ліплявського навчально-
виховного комплексу  є виховання учнів  в дусі високої
моралі, взаємоповаги, честі і доброти.

Питання музейної педагогіки вчителі нашої школи
вважають надзвичайно важливим, оскільки практичне
застосування новітніх методів і форм роботи у форматі
школа-музей дає відчутні результати в процесі
формування знань та вмінь школярів у їхньому
патріотичному та естетичному вихованні.

Відомо, що термін "музейна педагогіка" вперше
з'явився в Німеччині у 1934 році. На сьогодні - це
комплексна наукова дисципліна, яка базується на
поєднанні основ музеєзнавства, педагогіки та
психології. Дисципліна вивчає освітні аспекти музейної
комунікації, її теоретична база ще окреслюється.
Практичною необхідністю сьогодні залишається
об'єктивне пізнання закономірностей її розвитку,
міждисциплінарних зв'язків.

Сьогодні є велика потреба в гуманізації
суспільства, і на це зорієнтована діяльність школи,
закладів культури і мистецтв. Нашим завданням є
виховання молоді в дусі високої моралі,
взаємоповаги, честі і доброти.

Ми переконалися, що музей і школа в своїй
діяльності традиційно мають багато спільного. Ми
прагнемо виховати почуття патріотизму, свідоме
ставлення до надбань світової та вітчизняної науки та
культури; розвивати мислення, творчі здібності та
певні  практичні навички, стимулювати творчу
активність особистості. Тому сьогодні  адміністрація
Ліплявського навчально-виховного комплексу
намагається працювати з Шевченківським
національним заповідником, реалізовувати навчальні
та виховні завдання.

Ми зацікавлені  в активних стосунках. Музеї мають
залучати нових відвідувачів, а класні керівники і вчителі-
предметники використовувати музейні розробки на
уроках, і в позакласних заходах.

Об'єднуючою ланкою стала спільно розроблена
комплексна програма "Музей - школі" , яка
координується адміністрацією закладу та науково-
методичною радою Шевченківського національного
заповідника, завданням якої є не тільки вивчення і
популяризація творчості Т.Шевченка, гідне шанування
його пам'яті, а й повага до рідного слова,
ознайомлення з історією, звичаями українського
народу, його традиціями.

Спільна мета педагогів та  працівників
Шевченківського національного заповідника -
виховати високоосвічених, культурних, духовно багатих
громадян України. Ми розуміємо, що для досягнення
мети потрібні скоординовані, чітко спрямовані дії.

 У Ліплявському навчально-виховному комплексі
відповідно до навчально-виховних планів, календаря
пам'ятних дат, спільно з науковими працівниками
Шевченківського національного заповідника,

вчителями проводяться майстер-класи, виховні
години, проводяться тематичні екскурсії на
шевченкознавчу, літературознавчу, народознавчу
тематику; Шевченківські читання; круглі столи;
організовуються  різноманітні творчі конкурси;
експонуються  виставки, готуються  презентації і це
лише неповний перелік заходів, що здійснюються
в рамках функціонування Програми.

Музейна педагогіка - це проведення уроків з
різних дисциплін біолог ії, екології, історії,
художньої культури, української літератури,
природознавства, образотворчого мистецтва,
народознавства, трудового навчання. Ми
впевнилися, що така взаємодія з науковими
працівниками спрямована на формування
інтересу до навчання та розвитку естетичної,
екологічної, інтелектуальної культури, стимулює
ініціативу, самостійність та дитячу творчість,
дозволяє уникати формалізму, одноманітності у
викладанні шкільних предметів. Цікавою формою
проведення в нашому навчально-виховному
комплексі є проведення музейних марафонів, на
яких науковці допомагають вчителям проводити
інтегровані уроки, презентують фотовиставки,
пропонують конкурси, вікторини.  Беруть участь у
житті школи протягом цілого навчального дня.

Продовжуючи співпрацю з музеями міста в
період канікул на їхній базі, спільно з науковими
працівниками проводяться тематичні майстер-класи,
на яких учні нашої школи виготовляли обереги для
бійців АТО, а це, на нашу думку, є справжнім виховання
у молодого покоління почуття патріотизму, відданості,
активної громадянської позиції.

Завданням науковців музеїв та вчителів нашої
школи  на даному етапі є розвиток здатності
сприймати музейну інформацію, розуміти мову
музейної експозиції. За словами музейних працівників
на сьогоднішній день вітчизняний відвідувач музею (
як діти, так і дорослі) далеко не завжди   поважає
культурну спадщину та розуміє її значення і цінність.
Тому вчителям варто з дитинства формувати ціннісне
ставлення до культурного надбання. Наше завдання
прищепити бажання спілкуватися з музейними
артефактами. Створення в музеї підґрунтя для
найбільш ефективної роботи з аудиторією є
використання новітніх інтерактивних технологій,
популяризація музейного виховання, залучення
різноманітних партнерів.

Відповідно до Національної доктрини розвитку
освіти основою виховної роботи з учнівською молоддю
є гуманітарна освіта, що має світоглядний характер,
формує загальнольнолюдські і національні цінності.
Вона базується на такій шкалі цінностей, як віра і надія,
дружба, любов, повага до батьківських традицій,
народу, культури, держави. Провідне місце у системі
української гуманітарної освіти займає українська ідея
державотворення, ясно засвічена Тарасовим словом.

Для того, щоб навчитися читати, ми вчимося
грамоти, а  для того, щоб розуміти музей, треба
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навчитися музейної грамоти. Одна справа, провести
урок у класі, інша - в музеї. Наші учні пробують себе  у
ролі екскурсоводів, науковців, коли добирають
матеріал до екскурсії. Музейні експонати, пам'ятки
історії, архітектури допомагають пов'язати
програмовий матеріал з конкретними матеріальними
свідченнями минулого, є опорними сигналами, які
зав'язують  на собі певну інформацію, таким чином,
розповідь вчителя чи екскурсовода стає ближчим і,
що важливо, цікавішим для учнів.

Саме в цьому контексті, на нашу думку,
створюється нова структура - музейно - педагогічна
служба соціально-дозвільної орієнтації, завдання якої
полягає у тому, щоб подолати традиційне
консервативне музейне та шкільне середовище,
розвивати дитячі суспільні програми в рамках
дорослого музею, переорієнтовуючи його на глядача-
дитину. Завдяки цій структурі до музею приходять
небайдужі і підготовлені юні відвідувачі, які
сприймають музей складовою свого культурного
середовища, відчувають себе громадянином, який
знає і любить свою країну. Хочеться, щоб наші діти не
змаліли духовно, щоб не виростали, як оте

перекотиполе, без роду і племені, байдужими до
рідної землі, щоб уміли берегти найкращі традиції
минулого. Адже Україна з давніх - давен славилися
розмаїттям народних свят, звичаїв, обрядів. Наші діди
й прадіди берегли духовні надбання українців,
передавали їх з роду в рід, з покоління в покоління
для того, щоб нащадки не втратили своє коріння, свій
родовід, свою історію.

І ми, сучасні педагоги, повинні продовжувати цей
духовний зв'язок.

Музейна педагогіка - один з найперспективніших
напрямків музейної справи у світі. Збагачення дитини
духовною культурою відбувається для неї не насильно,
якщо знання надходять як практична творча
діяльність. Використання ресурсів музейної педагогіки
дозволяє адаптувати учнів до сучасного життя,
сприйняття навколишнього світу на основі законів
культури, традицій і буття предків. Активне залучення
дітей до збереження народної культури, виховання
громадянської і патріотичної самосвідомості
дозволяє правильно зорієнтувати їх на духовні цінності
і дає надію на відродження високодуховного
українського суспільства.

Ë. Â. Ìîçãîâà,
ó÷èòåëü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà Êàì'ÿíñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ¹1
Êàì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
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Мета уроку:
формування ключових компетентностей:
- загальнокультурна компетентність :

навчити учнів застосовувати знання про музичне
минуле українців ;  анал ізувати, оцінювати
досягнення українського музичного мистецтва;

- міжпредметна естетична
компетентність: розвивати вміння знаходити
спільні риси між видами мистецтва: музичним
та образотворчим, літературою;

- предметні компетентност і:  закр іпити
знання учнів про  п існі-думи; розповісти про
кобзар ів   та бандурист ів  -  виконавців  дум;
поглибити знання про українськi народнi
iнструменти - кобзу та бандуру; вчити уважно
слухати музичний тв ір ,  анал ізувати його ;
розвивати вокально-хоров і навички, навички
імпровізації;  виховувати естетичний смак, любов
до української пісні, iсторичного минулого свого
народу.

Основні поняття для засвоєння:  дума,
речитатив, кобза, бандура, кобзар.

Твори, що вивчаються на уроці: українські
народні думи "Іван Богун", "Пісня про Байду",
"Дума про козака Голоту" у виконанні чоловічої
хорової капели. М. Вериківський. "Пісня кобзаря"
з хорової поеми "Гайдамаки" у виконанні хорової
капели "Почайна".  Т.Г.  Шевченко , в ірш
"Перебендя".  В. Скомаровський, пісня "Кобзарі".

Обладнання:  музичний інструмент,
програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до
музичного  твору та пісні або мультимедійна
презентація, підручник "Музичне мистецтво. 4
клас" (Л.Кондратова).

Зоровий ряд: репродукції та фотографії із
зображенням  кобзарів, кобзи, бандури, портрет
Т.Г.Шевченка.

Методи, прийоми: розповідь учителя,  аналіз,
порiвняння, демонстрацiя.

Тип уроку: комбінований, урок введення в тему.
ХІД УРОКУ
І. Вхiд до класу пiд звучання  козацького маршу.
ІI. Організаційний момент.
Музичне вітання : Проспівав дзвінок

Починається урок.
З Божої ласки,
З маминої казки,
З щирого старання,
Гомінких пісень.

- Добрий день вам, діти!
- Добрий день!
Учитель. Сьогодні на уроці ми працюватимемо

разом, і я розраховую на вашу підтримку й допомогу.
Кожному з вас хочу побажати на цьому уроці успіху
і гарного настрою!

ІІI. Повідомлення теми й мети уроку.
Учитель. Тема уроку - українська народна дума.

Ми з вами повернемось в далеке минуле,
ознайомимось з новим пісенним жанром - думою
та виконавцями дум - кобзарями і бандуристами,
побачимо справжню кобзу та бандуру, послухаємо
українські народні думи, розучимо нову  пісню, яка
має назву "Кобзарі", виконаємо раніше вивчені пісні.

Давайте заповнимо нашу таблицю
Після цього уроку я зможу:
- розповісти…
- проаналізувати…
- виконати…
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ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Учитель. Ми визначили, чого ми хочемо досягти,

але не менш важливими є запитання: "Навіщо нам
це потрібно? Навіщо ми вивчатимемо цю тему?"
Прошу вас відповісти на ці питання. (Відповіді учнів).

V. Актуалізація опорних знань.
"Мозковий штурм".
- З якими жанрами українських народних

пісень ми вже ознайомились?
- Які ви знаєте українські народні музичні

інструменти?
- Хто такі козаки, що ви про них знаєте?
VI. Вивчення нового матеріалу.
Ми вже знаємо багато жанрів української

пісенної творчості: ліричні, жартівливі, колискові
пісні. Зі зразками цих жанрів можна зустрітися і
у творчості інших народів.  Існує жанр, який
характерний тільки українському народові,  це
пісні-думи.

Думами називають  п ісенно-розпов ідні
твори, призначені для виконання речитативом
під акомпанемент музичних інструментів (кобзи,
бандури чи ліри). За розміром дума, як правило,
більша за пісню, хоч і має з нею спільні риси. У
багатьох думах розповідається про боротьбу
українського  народу проти іноземних
загарбників, в них оспівуються народні герої,
керівники народних повстань , схвалюються
сильна воля, мужність, рішучість тих героїв, які
вистояли чи ціною свого життя врятували інших,
а також осуджуються недостойні вчинки. У
соціально-побутових та родинно-побутових думах
порушуються морально-етичні проблеми.

Виконавцями та авторами дум були народні
співці України - кобзар і.  Корені виникнення
кобзарського мистецтва сягають глибини віків.
На фресці  собору святої Софії в  Києві досі
зберігся найдавніший портрет бандуриста. Козак
Мамай на картинах зображений не просто
воїном, а ще й музикою.

Кобзарі мандрували із села в село, від міста
до міста. Їх прихід ставав великим святом: і
молоді, і старі, покинувши всі справи, збігалися
послухати народні шедеври в їх виконанні.

Мало хто з лірників, кобзарів чи бандуристів
мав власне житло, а якщо і мав, то не було йому
коли доглядати домівку:  господар постійно
блукав по світах. Кожен українець мав за честь
запросити мандрівного співця переночувати в
його хаті, скуштувати хліба-солі.

Кобзарство - самобутнє явище світової
культури, предмет нашої гордост і.  За час ів
Запор ізько ї С ічі козацтво жило бурхливим
життям, насиченим героїкою, самовідданими
подвигами. О т ій  пор і запор ізьк і козаки та
кобзарі створили багато глибоких за змістом,
зворушливих героїко-патріотичних дум та
історичних пісень, спрямованих проти іноземних
завойовників: турецьких султанів, татарських
ханів, польської шляхти.

На Запорізькій Січі існувало кілька шкіл,
серед них і кобзарська. Є історична згадка, що
там навіть формували кобзарську сотню зі співців,
що під час бою вміли застосовувати шаблю та
пістоль. Якось у лютій битві між козаками та
яничарами ніхто не міг здобути перемогу. Тоді
гетьман дав наказ кобзарській сотні підтримати
вояків. Як заграли кобзарі "Метелицю", так неначе
хто підмінив втомлених козаків. Де й сили взялися
для атаки! Турки не витримали навального удару і
кинулися навтьоки.  Кобзарі ніколи не корилися
ворогам. За правду, яку вони розповідали, за
підтримку бойового духу українського народу вороги
їх нещадно карали.

У кожній бандурі -
коштовна перлина:
Душа кобзаря -
Співця України
Бо пісня про волю
Навік зостанеться
Із серця у серце
Вогнем переллється.

 В кобзарстві, як і в кожному ремеслі, були
свої майстри та учні.  Для того ,  щоб стати
справжнім кобзарем і цим ремеслом заробляти
собі на прожиття, потрібно було добре навчитись
кобзарській справі. Юнаки, які виявили бажання
йти в науку до старшого кобзаря, повинні були
навчатися у нього протягом 2-3х років, або навіть
і більше, в залежності від  своїх здібностей і
наполегливості. Учень мусив добре оволодіти
грою на кобзі чи лірі, вивчити кілька релігійних
пісень, псалмів, молитов та інших пісень і дум.
Право співати й грати на бандурі одержували
лише ті учні, які успішно закінчили навчання у
свого майстра-панотця. Усі молоді вчилися у
старших кобзарів та лірників. Спочатку старий
кобзар розкаже про пісенний твір, потім почне
співати, а молодий кобзар повторює, аж поки
запам'ятає.

Кобза - старовинний український народний
струнно-щипковий інструмент. Назва "кобза"
походить від турецької "кориз" (від однострунної
гітари). Виготовляли кобзу з верби або клена.
Старі кобзи мали т ільки 12 струн, а згодом
з'явилися кобзи на 20-30, 35 і більше струн.

Бандура - душа українських народних співців.
Вона відома з XVстоліття. У XVIII ст. бандура
витіснила кобзу, відтоді часто її звуть кобзою.
Сучасна бандура має 52-64 струни.

Традиції кобзарства ніколи не
переривались . Св ітову славу українського
кобзарства згодом примножили цілі колективи
цього самобутнього жанру мистецтва. Так у 1969
році Державна Заслужена капела бандуристів
УРСР, гастролюючи в  Японії,  буквально
зачарувала меломанів цієї країни. Капела за 30
днів відвідала І8 міст і дала 22 концерти, на
кожному з яких бувало по 4-6 тисяч глядачів.

І ще один унікальний факт з історії. Мало
кому відомо, що далеко за океаном, у США, живе,
творить і примножує славу українського
кобзарства капела бандуристів імені Т.Шевченка.
Будучи вивезеною з Києва в  роки Великої
Вітчизняної війни до фашистської Німеччини,
опинилась капела у Сполучених Штатах. Живучи
далеко від Батьківщини, музиканти не забули
р ідну землю, р ідну мову, культуру й гордо
розносять славу українського  кобзарства по
всьому світу.

VIІ. Слухання творів мистецтва.
1. Українські народні думи " Іван Богун",

"Пісня про Байду", "Дума про козака Голоту" у
виконанні чоловічої хорової капели.

2. М. Вериківський. "П існя кобзаря" з
хорової поеми "Гайдамаки" у виконанні хорової
капели "Почайна".

3. Т.Г. Шевченко вірш "Перебендя"
Перебендя старий, сліпий,-
Хто його не знає?
Він усюди вештається,
Та на кобзі грає.
А хто грає, того знають
І дякують люде:
Він їм тугу розганяє,
Хоть сам світом нудить.
Попідтинню сіромаха
І днює, й ночує;
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Нема йому в світі хати;
Недоля жартує
Над старою головою,
А йому байдуже…
Сяде собі, заспіває:
"Ой не шуми, луже…"
Аналіз прослуханих творів:
1. Поділися своїми враженнями від

прослуханих творів.
2. Про що розповідалося у народних думах?
3. Які характерні ознаки дум тобі вдалося

розпізнати у творах?
4. Охарактеризуйте мелодію українських

народних дум.
5. Який образ кобзаря створив композитор

М. Вериківський?
6. Назвіть засоби музичної виразності

композиторського твору.
VIIІ . Творча робота.
Українські народні думи дуже часто

виконувались без попередньої підготовки. Мелодії
створювались під час виконання, змінювались.
Такий тип музикування називається імпровізацією.
Тому зараз на уроці кожен бажаючий зможе
створити свою власну мелодію і виконати
невеличкий уривочок думи. Думи виконувались
речитативом: протяжне розказування, схоже на
спів, тому я вважаю, що кожен охочий легко
справиться з завданням.

Складання власної мелодії до тексту,
імпровізація. Дітям пропонуються невеличкі
уривки з дум. Наприклад:

(Уривок з української думи "Іван Богун")
У Вінниці на границі,
Під могилою над Бугом-рікою.
Там стояв Іван Богун вільницький
Під обителем-монастирем кальницьким.
Під кальницькою обителлю
Богун стояв
Із  турками-пашами,
Крулевськими ляхами,
Камлицькими князями
Богун воював…
(Уривок з української думи "Розмова Дніпра з

Дунаєм")
Питається Дніпр тихого Дунаю:
"Тихий Дунаю, що я своїх козаків на тобі не

видаю?"
Чи твоє дунайськеє гирло моїх козаків

пожерло,
Чи твоя Дунай-вода моїх козаків забрала?
Промовить тихий Дунай до Дніпра-Славути:
"Дніпр-батьку, Славуто!
Сам собі думаю та гадаю,
Що твоїх козаків у собі не видаю…"
(Під час виконання творчого завдання діти

розспівуються.)
ІХ. Вокально-хорова робота.
1. Розучування п існі В .Скомаровського

"Кобзарі"
В місті Каневі споруджено пам'ятник кобзарю-

бандуристу, який схилився над своєю бандурою і
співає, співає… Прослухайте в моєму виконанні
пісню "Кобзарі" і спробуйте уявити цих мужніх,
нескорених людей.

Автор пісні, український поет Вадим
Скомаровський, народився на Київщині. Його рідне
село Балико-Щучинка знаходиться на правому
березі Дніпра. Поет писав вірші про красу рідного
краю, працьовитих українських людей, багато
віршів присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку.
Вірш "Кобзарі" входить до поетичної збірки "На
Тарасовій горі".  1.1 Слухання пісні "Кобзарі" у
виконанні вчителя

"Кобзарі"
(Вадим Скомаровський)
1 куплет:
Рано-вранці на зорі
На Тарасовій горі
Під розлогою вербою
Посідали кобзарі.

Під розлогою вербою
Посідали кобзарі.

2 куплет:
Мовив слово кожен з них,
Струн торкнувся голосних.
І злетіла пісня вгору.
Вище кленів мовчазних.
І злетіла пісня вгору
Вище кленів мовчазних.

3 куплет:
Нишком слухали її
Зачаровані гаї
Навіть змовкли на хвилину,
Невгамовні солов'ї
Навіть змовкли на хвилину
Невгамовні солов'ї.

Аналіз прослуханого музичного твору:
 - Про що розповiдається в цiй пiснi?
 - Які емоції викликає у вас прослухана пісня?
 - Як потрiбно її виконувати?
1.2.Розучування першого куплету.
1.3.Виконання всієї пісні.
2. Виконання раніше вивченої пісні за

вибором учителя.
Х. Підбиття підсумків уроку
1. Дайте відповіді на запитання:
- Що нового ви дiзнались сьогодні на уроцi?
- Що таке дума, як  вона виконується?
- Якi думи ми сьогодні прослухали, про що в

них співалося?
- Хто виконував думи і на яких музичних

інструментах?
- З якою піснею познайомились і розучили?
- Чи всі задоволені результатами уроку, що

найбільше сподобалося чи запам'яталося?
- Чи виправдалися сподівання що були у вас

на початку уроку?
2. Оцінювання роботи учнів на уроці.
ХІ. Домашнє завдання.  Розкажіть своїм

батькам, бабусям, дідусям про що ви дізналися
сьогодні на уроці. Слухайте українські народні пісні,
співайте їх. Дякую всім за урок, ще раз бажаю успіху!
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На етапі реформування системи освіти
основною метою загальноосвітньої школи є
гармонійний розвиток особистості. Одним із
аспектів процесу формування особистісних якостей
школяра є забезпечення відповідного рівня
розвитку його логічного мислення, який виступає
необхідною передумовою адаптації учнів до
соціального, професійного, культурного життя в
суспільстві. У проекті стандарту освітньої галузі
"Математика" серед цілей і завдань вивчення
математики виділяють розвиток логічного
мислення і математичної мови, вміння логічно
обґрунтовувати твердження, використовувати різні
мови математики (словесну, символічну, графічну).
Високий рівень сформованості логічного мислення
школяра виступає і як мета математичної освіти, і
як основа, на якій опанування ним математичних
знань проходить значно ефективніше.

В Україні розробка проблеми розвитку
логічного мислення у процесі навчання математики
посідає особливе місце і ведеться в декількох
напрямках. Особливо на увагу заслуговує питання
про розвиток логічного мислення школярів
початкової школи.

Систематичне і цілеспрямоване використання
у процесі навчання математики системи вправ із
логічним навантаженням впливає не лише на
формування логічного мислення, зокрема окремих
його компонентів, а й сприяє підвищенню якості
навчання.

Роль математики в розвитку логічного
мислення винятково велика тому, що вона є однією
із теоретичних наук шкільної освіти. У ній високий
рівень абстракцій і у них найбільш природним
способом викладу є спосіб переходу від
абстрактного до конкретного. Це означає, що перед
методикою навчання математики постають нові
задачі, пов'язані з розвитком логічного мислення.
Перші математичні знання засвоюються дитиною у
певній, придатній до її розуміння системі, у якій
окремі положення логічно пов'язані та впливають
одне з одного.

Особливістю логічних умінь є те, що учень
повинен не тільки аналізувати, синтезувати,
порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, але і
мислити, робити висновки, встановлювати
причинно - наслідкові зв'язки між фактами,
процесами, явищами, погоджуючи їх із законами
логіки. Тому процес формування логічних умінь
передбачає виконання певних послідовних етапів.
Це зв'язано як з рівнем загальної підготовки дітей,
складністю навчального матеріалу, так і з
особливостями мислення дітей відповідної вікової
групи.

З метою розвитку логічного мислення учня,
вчителю необхідно на кожний урок підбирати
пізнавальні завдання. Це дає  можливість
сформувати і розвинути всю різноманітність
інтелектуальної і творчої діяльності учнів і

забезпечити перехід від репродуктивних,
формально - логічних дій до творчих.

Систематичне і цілеспрямоване використання
у процесі навчання математики системи вправ із
логічним навантаженням впливає не лише на
формування логічного мислення, зокрема окремих
його компонентів, а й сприяє підвищенню якості
навчання.

 Проводячи роботу над розвитком в учнів
логічного мислення,  потрібно вчити дітей не тільки
доводити окремі теореми, твердження, а й
формувати в них уявлення про дедуктивний
характер побудови математики, ознайомлювати із
загальними методами, які мають велике
загальноосвітнє та прикладне значення, а саме:

- "Дивуй". Найбуденніші й повсюдні явища,
події, предмети можуть стати дивними, якщо на них
подивитись з іншої точки зору. Здивування -
початкова фаза розвитку пізнавального інтересу.
Такі вправи не тільки породжують пізнавальний
інтерес, а розвивають логічне мислення учнів.

- "Відстрочена загадка".  На початку уроку
можна розповідати загадку, відгадку на яку можна
дізнатись  під час роботи над новим матеріалом.
Наприклад, під час  вивчення властивостей
множення дітям можна пропонувати на початку
уроку підрахувати значення виразу 9 + 9 + 9 + 9 + 9 +
9 + 9 + 9 + 9 + 9 і підкреслити, що вже сьогодні учні
зможуть знайти відповідь на це питання усно, за
лічені секунди.

- "Асоціації на дошці". Цей метод якнайліпше
розвиває у дитини логічне мислення, має високий
рівень зацікавленості. Учитель записує на дошці
основне поняття уроку, яке мають опрацювати учні.
Далі він просить назвати асоціації, які воно у них
викликає. Наприклад, при вивченні теми "Трикутник.
Види трикутників. Периметр трикутника"  записати
на дошці слово " трикутник", запропонувати учням
зібрати асоціації і записати їх поряд із словом "
трикутник". Асоціації можуть бути різними ( три кути,
три сторони, більярд, гострий, піраміда та ін.).

Під час  перевірки домашнього завдання
вчитель велику увагу приділяє перевірці теоретичних
знань. Але, щоб вилучити момент заучування та
сприяти тому, щоб учні міркували, питання треба
ставити певним чином.

Наприклад, пізнавальні завдання на
протиставлення предметів:

1. Чим відрізняється об'єкт А від об'єкта В?
2. Яких властивостей немає в об'єкті А в

порівнянні з об'єктом В?
3. Якими додатковими властивостями володіє

об'єкт А в порівнянні з об'єктом В?
4. Чим відрізняються формулювання... ?
 Формуючи дійовий компонент математичної

компетентності, намагаюся створити для учнів
оптимальні умови для поступового переходу від дій
під керівництвом учителя до самостійних, даючи їм
змогу самим шукати шляхи розв'язання
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пізнавальних та практичних завдань. Надаю
перевагу таким видам самостійної діяльності учнів
під час закріплення навичок:

- Робота за підручником. Учні обмірковують
розв'язання типового прикладу, наведеного у
підручнику, аналізують кожний крок після чого
намагаються самостійно розв'язати подібний
приклад (можлива робота в парах).

- Диференційовані самостійні роботи
навчального характеру.

- Обрати правильну відповідь у завданнях в
тестовій формі.

- Самостійне складання задач чи прикладів.
- Самостійна робота над частиною завдання

(побудувати малюнок за умовою задачі, скласти
короткий запис до умови задачі, записати
пояснення до дії тощо).

Під час узагальнення і систематизації знань
учнів наприкінці уроку користуюся такими
прийомами:

1) Складання невеликих віршів, загадок,
кросвордів з  теми уроку.

2) Анкетний спосіб. Пропоную кожному учню
анкету із запитаннями з теми уроку. Учні повинні
позначити правильні відповіді. Дозволяється
користуватись підручником. Така робота
налаштовує учнів на основне, що потрібно знати з
теми уроку і полегшує виконання домашнього
завдання.

3) Логічні завдання: шаради, головоломки,
пов'язані із темою уроку.

4) Гра " сніжний ком". Називає слово, другий
учень складає з ним речення, третій ставить
запитання до цього речення, четвертий - відповідає.

Великого значення набуває рефлексія знань.
Рефлексія трактується як міркування,
самоспостереження, а це теж крок на шляху
розвитку логічного мислення учнів.

Фіксація власного ставлення до уроку на
кожному його етапі з допомогою зорових сигналів,
схем, усної відповіді формує свідомість, критичне
мислення учнів щодо знань або інформації,
отриманої на уроці, готовності використовувати її в
житті.

Одним із найбільш впливових засобів
формування логічного мислення учнів є система
вправ із логічним навантаженням.

Виконання системи вправ з логічним
навантаженням повинно забезпечувати засвоєння
учнями математичних знань на основному,
підвищеному і поглибленому рівнях, а логічних знань
- на репродуктивному, продуктивному і творчому
рівнях.

Поняття "система вправ з логічним
навантаженням" не повинне розумітися як тільки
розв'язування задач або вправ з логічним
навантаженням. Це цілеспрямована система
роботи вчителя над розвитком логічного мислення
учнів на кожному етапі уроку . Досвід роботи показує,
як через систему вправ з логічним навантаження
можливо розвивати логічне мислення школярів на
етапі мотивації, під час перевірки домашнього
завдання, вивчення нової теми,  узагальнення та
систематизації знань, умінь та навичок, як
наприкінці уроку, так і під час закінчення вивчення
розділу.

Застосування вправ з логічним навантаженням
буде мати позитивний результат за систематичного

використання їх учителем, спеціальної уваги з його
боку до прийомів роботи над такими вправами,
навчання учнів цих прийомів. Так, бажано проводити
роботу з розв'язування вправ із логічним
навантаженням, крім уроків, двічі - тричі на тиждень,
виділяти для цього 7 - 10 хвилин уроку, звертати
увагу учнів на спільне і відмінне в задачах, на
прийоми роботи над ними, навчати порівняльному
аналізу. Роботу над вправами з логічним
навантаженням можна проводити на будь - якому
етапі уроку залежно від цілей і змісту, а також мети
використання таких вправ.

Наведу зразки кількох розвиваючих логіко -
математичних ігор, які можна використовувати в
роботі з учнями молодшого шкільного віку для
підвищення рівня логічного мислення на уроках
математики.

Дидактична гра "Підгодуємо звірят"
Мета. Закріплювати поняття "більше", "менше",

"порівну", "однаково". Заохочувати до самостійного
пошуку шліхів порівняння двох множин прийомами
накладання.

Обладнання. Роздаткове: смужка для
викладання, по 3 силуетні зображення зайчиків та
білочок, по 2 силуетні зображення морквинок,
горішків. Додаткове: по 1 силуетному зображенню
морквинок та грішків на кожну дитину.

Ігрові дії. Учитель повідомляє, що після
таночка білочки і зайчики стомились, їх треба
підгодувати (з 'ясовують, кого і чим саме
годуватимуть). Далі діти по черзі "підгодовують"
кожного зайчика морквинкою (прийомом
накладання), з'ясовують , що не вистачає
морквинок. Вчитель заохочує до пояснення, чого
більше, менше, що треба зробити, щоб стало
порівну (дає додаткову морквинку "голодному"
зайчику). Аналогічні дії проводяться з білочками
та горішками.

Дидактична гра "Порівняй та поміркуй"
Мета. Вчити визначати, в якій групі більше

(менше) предметів прийомами накладання і
прикладання. Позначати рівність або нерівність
кількості предметів в групах словами "більше",
"менше", "порівну", "однаково". Знаходити два
варіанти досягнення рівності предметів в групах:
надавати перевагу одному з них, відповідаючи на
проблемні запитання.

Обладнання. Фланелеграф; силуетні
зображення жіночих фігурок,  квітів, дерев,
паростків розсади, лунок (в межах 5).

Ігрові дії. Дітям пропонується визначити
рівність або нерівність предметів в групах ("квіти
для мами", "на квітучій галявині: дерева та квіти",
"посадимо розсаду на городі") шляхом накладання
або прикладання. Визначити шляхи досягнення
рівност і в групах, відповідаючи на проблемні
запитання:

- Кому і що ти подаруєш зайву квітку?
- Чому не можна "рубати дерево" заради

того, щоб дерев та квітів на галявині стало порівну?
- Чим дерево відрізняється від квітки?
- Що зробити доцільніше: викопати ще одну

лунку, чи викинути паросток розсади?...
Гра "Засвітило сонечко - виглянь у віконечко".
Обладнання: картки із завданнями на

додавання і віднімання. Після знака дорівнює
замість результату намальоване віконце. Набори
цифр для дітей; зображення сонця.
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"Чарівні перетворення" (Геометричні фігури
перетворити на якісь предмети), або "оживи фігуру"
(робота в групах) даю дітям шаблони, де вони
повинні використовуючи лише фігури, які на шаблоні,
оживити фігуру.

"Лабіринт" (Знайти ходи між заплутаними
лініями).

Допоможи спортсмену дістатися фінішу. Для
цього розв'язуй приклади, знаходь правильну
відповідь та просувайся далі, показуючи свій шлях
стрілочками.

"Хитрі намистинки" (Встановити закономірність
розташування чисел у рядку, дописати кілька).

 
 
  
 
 
 

5 

 48 36 24 12 

10 15 20 … … 

"Збери намисто" для цього впиши доданки,
яких не вистачає.

5 + = 41 

"Числові ребуси" (Розшифрувати приклади,
записані за допомогою букв, фігур).

18 + 46 = 
93 -       =  
      + 58 =  
100 -      = 
       + 46 = ? 

"Зайве число" (Одне з чисел не містить тих
ознак, за якими можна об'єднати решту чисел).

76, 53, 458, 27, 99, 31, 52, 48;
548, 460, 752, 300, 76, 600, 953;
300, 100, 542, 700, 900, 200, 800;
854, 246, 927, 400, 299, 762, 127.
Систематичне використання на уроках

математики спеціальних задач і завдань,

спрямованих на розвиток логічного мислення,
розширює математичний кругозір молодших
школярів і дозволяє більш упевнено орієнтуватися
в найпростіших закономірностях життя, а також
активніше використовувати математичні знання в
житті.

Отже, найважливішою задачею математичної
освіти є озброєння учнів загальними прийомами
мислення, просторової уяви, розвиток здатності
розуміти зміст поставлених завдань, уміння логічно
міркувати, засвоїти навички алгоритмічного
мислення.

Основною метою  математичної освіти повинен
бути розвиток уміння математично, логічно й
усвідомлено досліджувати явища реального світу.
Реалізації цієї мети може і повинне сприяти
рішення на уроках математики різного роду
нестандартних логічних задач. Тому використання
вчителем школи цих задач на уроках математики є
не тільки бажаним, але навіть необхідним
елементом навчання математиці.

У Талмуда можна прочитати такі рядки: "Багато
чого я навчився у своїх наставників, ще більше у своїх
товаришів. Та найбільше - у своїх учнів." Це свідчить
про те, що учні нерозкрита скарбниця мудрості,
ентузіазму, нових ідей та припущень, відкриттів,
доведень. А зможемо ми її розкрити лише тоді, коли
будемо спільно діяти. Бо "єдиний шлях до знання -
це діяльність". (Б. Шоу )
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Картки із завданнями лежать перед гравцями
записом вниз. Піднімаючи зображення сонця,
ведучий каже: "Засвітило сонце!". Учні перевертають
картки. "Виглянь у віконце!"- продовжує ведучий.
Гравці розв'язують приклад і кладуть на віконце
одержане число. Сигналом до закінчення є слова:
"Сонечко заховалось за хмари". Учень, який
розв'яже 3-5 прикладів стає ведучим.

Завдяки  регулярному проведенню ігор, вправ
на розвиток логічного мислення, при активній участі
дітей на уроках, можливо досягти динаміки в   рівні
логічного мислення.

"Магічні квадрати" (Знайти закономірність у
розташуванні цифр та фігур, а потім заповнити
порожні клітинки).
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Матеріал уроку: Л.Глібов "Зозуля й півень".
Мета:
- формування ключових компетентностей:
- вміння вчитися (орієнтуватися в часі та

берегти його; планувати свої дії; доводити роботу до
кінця);

- соціальної (продуктивно співпрацювати з
різними партнерами, використовувати різні ролі й
функції в колективі, проявляти ініціативу,
підтримувати та керувати власними взаєминами з
іншими);

- формування предметних компетентностей:
- навчальна: продовжити ознайомлення учнів

з особливостями байки як літературного жанру; вчити
аналізувати події; вміти переносити їх у реальну
дійсність життя, формувати мовленнєві вміння;
ознайомити учнів з творчим шляхом великого
байкаря Л. І. Глібова;

- розвивальна: розвивати навички швидкого,
виразного, правильного читання, уміння передавати
стан, характер, настрій персонажів твору, розвивати
спостережливість, уважність, уміння аналізувати,
робити висновки;

- виховна: виховувати почуття справедливості,
любов до поетичного слова.

Обладнання: портрет Л. Глібова, ілюстрації до
байок "Коник-стрибунець", "Чиж та Голуб",  "Лебідь,
Рак і Щука", "Зозуля й Півень"  аудіозапис  байки
"Зозуля й Півень", маски птахів для  інсценізації
байки, картки із завданням для групової роботи.

Хід уроку
І. Мовленнєва розминка.
Учитель.  Для того, щоб ротик був слухняний,

попрацюємо над скоромовкою:
Сичить сичик  солов'ю:
"Славний спів я твій люблю,
Співаком також я стану,
Ось куплю лиш  фортеп'яно!"
На сосні сидить сорока,
Сіроока, сіроока.
І сміється, і скрекоче:
"Сич солістом стати хоче!"
2. Гра "Відгадай, хто це?"
Цвірінь-цвірінь-…(горобчик).
Кар-кар-… (ворона).
Тьох-тьох… (соловей).
Тук-тук-…(дятел).
Ку-ку-…(зозуля).
Кря-кря-…(качка).
Ку-ку-рі-ку-… (півень).
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Учитель. Бесіда.
- Який розділ почали вивчати?
- Що таке байка? Хто найчастіше буває

героями байки?
- Як називається повчальний висновок

байки?
- Хто був першим байкарем, ім'я  якого відоме

світу? Який твір він написав?
На дошці запис-довідник:
Байка - невеликий, найчастіше віршований твір

повчального змісту.

У байках в образах рослин, тварин, різних
предметів зображено людей.

Повчальний висновок байки - мораль.
Автора байки називають байкарем.
Байка служить зразком життєвої мудрості.
ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
Байка Езопа "Двоє приятелів і  ведмідь".
Завдання:
а) Прочитати основну  частину  байки.
б) Побудувати монолог  одного з приятелів,

зображених у байці, про пригоду, що сталася в лісі.
в) Побудувати монолог ведмедя про пригоду,

що сталася в лісі.
г) Які слова з байки стали прислів'ям?

Прочитати їх  напам'ять.
ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми та мети уроку.
Учитель.
З часів  прадавніх, крізь віки,
В сучасний  день прийшли байки.
Вони, мов джерело з прозорою водою,
Що очищає нас з тобою.
Сьогодні, друзі, разом з вами
В світ байки підемо знайомими стежками.
Діти, скажіть, будь ласка, чий портрет перед

вами? Так, це портрет видатного українського
байкаря Леоніда Івановича Глібова. На цьому уроці
ми продовжимо знайомство з творчістю цієї
видатної особистості.

V. Сприймання й усвідомлення нового
матеріалу.

Біографічні дані Л.І. Глібова.(Розповідають
підготовлені учні)

Учень 1. Народився Л. Глібов у селі Веселий
Поділ на Полтавщині 1827 року. Батько  його, Іван
Назарович, працював управителем маєтку
поміщиків  Родзянських. Мати, Орина Гаврилівна,
була освіченою і культурною  жінкою. Отож вона
стала і першою учителькою  своєму синові. А ще
хлопчик дуже любив слухати казки та народні пісні
бабусі Одарки, зачаровувався народними звичаями
й обрядами.

Учень 2. У дитинстві Льолик, як усі його звали,
був веселим і жвавим. Йому подобалося все
красиве, але найбільше він любив доглядати за
квітами. Його і прозвали "королем квітів". Знайомі
й родичі, вітаючись з ним, казали: "Здоров будь,
Льолику, квітчастий королику".

Учень 3. Але поруч  з красивим він  бачив і сумні
картини, особливо на панському дворі, де  хлопчик
був свідком жорстокого  катування селян. Серед
дворових кріпаків він мав багато друзів. Іноді хлопчик
не витримував і сам ходив   до   пана просити за
селян.

Учень 4.  Коли настав час здобувати освіту  у
гімназії, тринадцятирічний  хлопець  так засумував
за рідною домівкою, що всю тугу вилив у своєму
першому вірші "Сон".

Учень 5. Леонід Глібов любив дітей. Він якийсь
час працював учителем історії і географії. Про  нього
залишилися спогади як про хорошого вчителя,
котрий не бив  учнів, як тоді було заведено, не
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заставляв їх зубрити уроки, а ставився до учнів з
повагою. Свої твори для дітей він підписував
псевдонімом "Дідусь Кенар".Чому саме так?
Розказують, що  колись його батько  купив дуже
співучу пташку, через що   сусіди прозвали Івана
Назаровича  "Кенар". Діти щоразу з нетерпінням
чекали  журнал "Дзвінок", аби  прочитати нову баєчку
Дідуся  Кенара.

Учень 6. Втративши зір, він продовжував писати
під  лінійку з лупою.

Хвороба серця й астма підірвали здоров'я Леоніда
Івановича. Помер він  1827 року на 66 році життя.

Залишив  Глібов  великий доробок:  байки,
пісенно - ліричні твори, вірші - загадки з  відгадками,
акровірші,  жарти, які  дуже подобаються дітям.  Ці
твори принесли йому славу. Його шанують, люблять
і знають не тільки в Україні, а й у всьому світі.
Недарма І. Я. Франко назвав його  "найкращим
українським байкописом".

2. Запитання  до прослуханого:
Учитель.
- Коли і де народився видатний український

байкар?
- Як його називали в дитинстві?
- Як називається перший вірш Л. Глібова,

який він написав у 13 років?
- Які  за жанром твори писав Л. Глібов?
З якими байками ви познайомилися,

навчаючись у 3 класі? Розгляньте ілюстрації до них.
3. Загадки за змістом байки "Лисиця й Півень".
Учитель. Для того, щоб дізнатися назву байки,

яку будемо зараз навчатися виразно читати й
інсценізувати, відгадайте загадки:

Хто з вас птаха того знає,
Що дітей не доглядає,
Яйця тихо ,крадькома
В гніздах інших залишає? (Зозуля)
По подвір'ї ходить  птах
І співає по складах.          (Півень)
- Що вам відомо про цих птахів?
- Де кожний із них живе? Які голоси вони

мають?
- Чи гарно співають ці птахи?
Етимологічна хвилинка: колишня назва півня

"кур", що означало "крикун", "співак".
4. Робота над змістом прислів'їв.
Учитель. Розкрийте зміст прислів'їв.
Без півня і хата глуха.
Співатиме півень, чи ні, а день буде.
5. Слухання  аудіозапису байки "Зозуля й

Півень".
6.  Фізкультхвилинка (зняття фізичної втоми)
Стало важко вже сидіти,
Треба трохи  відпочити.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки,
Вище руки підніміть,
А тепер їх опустіть.
Стрибніть, діти, кілька раз,
За роботу-все гаразд.
7. Словникова робота.
Учитель.  Виберіть пояснення до кожного

слова із колонки слів, розташованої праворуч.
Потакати безрадісне
Мерщій справді
Знічев'я погоджуватися
Далебі швидко
Безталанне без причини

- Підберіть  синоніми до сл ів :   дов іку,
пурхнув.

8. Робота з підручником, стор. 56.
А) Повторне читання учнями байки  мовчки

з метою усвідомлення змісту прочитаного.
Б). Читання байки  в парах. Гра "Обличчям

до обличчя." (Учні повертаються одне до одного
і в  парах читають  текст байки з  метою
вироблення уміння передавати стан, характер,
настрій персонажів.)

В). Вибіркове читання байки учнями.
Завдання:
- За що хвалила  Зозуля Півня?
- Як Півень вихваляв голос Зозулі?
- У яких рядках закладено мораль байки?
Г). Читання  байки  "буксиром",

"блискавкою".
Д). Робота над  виразністю прочитаного.

Вибір тону та  темпу читання. Читання  окремих
речень  вибраним тоном та у  відповідному темпі.

9. Інсценізація байки.
10. Робота в групах.
Завдання:
1 група. Скласти  позитивну  характеристику

Півня.
2 група. Скласти позитивну характеристику

Зозулі.
3 група. Доповніть прислів'я. Поясніть їх

значення. Яке прислів'я      найбільше підходить
до байки "Півень і Лисиця"?

- Не той друг, хто медом маже, а той, хто
правду…  (каже)

- Два брехуни одної правди не …
(скажуть)

- Рука руку миє, нога ногу …           (підпирає)
11. Презентація лідерами груп виконаних

завдань.
VІ.Підсумок  уроку. Рефлексія.
Завдання:
- Застосовуючи інтерактивну технологію

"Мікрофон", закінчити речення.
- На  сьогоднішньому уроці   найбільше

мені  запам'яталося…
- Було цікаво дізнатися про…
- Байка "Зозуля і Півень" навчила мене…
- Я  вважаю, що похвала-це…
- Завершую урок  з… настроєм.
Учитель. Працювали ви старанно,

Тож урок пройшов не  марно.
Працювали від душі,
Четвертий клас, ви - молодці.

(Виставляє  учням  мотиваційні  оцінки)
VІІ. Домашнє завдання.
Вивчити байку напамять.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кодлюк Я. Розповіді про письменників: посібник
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Савченко. - Київ:Освіта,  2004.- Ч.2.-175с.
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Мета:
- розвивати творчі здібності, прагнення до

самовдосконалення, уміння правильно і лаконічно
висловлювати свою думку;

- розвивати увагу, логічне мислення учнів,
швидкість реакції, допитливість, кмітливість, уміння
знаходити вихід у складних ситуаціях, нестандартно
підходити до вирішення проблем;

- виховувати самостійність, почуття
колективізму, активність, культуру спілкування;

- виховувати почуття колективізму,
взаємоповаги і взаємодопомоги;

- підвищувати інтерес до математики.
Організація гри:
1. Математична гра проводиться серед учнів

8 - 9 класів, а також можна проводити і серед кількох
команд одного класу.

2. Кожна команда обирає капітана та спікера.
3. Надати учням достатньої інформації, щоб

вони могли виконувати свої ролі.
4. Командам зачитуються питання,

відводиться на його виконання  одна хвилина.
5. Всі члени кожної команди колективно

обговорюють це питання.
6. Після закінчення відведеного часу,

капітани команди на окремих листочках пишуть
відповідь і падають до столу журі.

7. Перед початком гри членам журі
проводиться інструктаж щодо оцінювання питань.

8. Гра складається з трьох раундів, кожний з
яких має по 10 запитань.

Перший раунд
ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ
1. Цікавими були різні методи позначення

чисел, які придумали єгиптяни, греки, вавилоняни і
римляни. Але у всіх цих методах був один недолік:
при збільшенні чисел потрібні були все нові і нові
знаки. Наприклад, щоб записати великі числа, греки
використовували 29 знаків (увесь алфавіт, коми).
Відомий давньогрецький математик Архімед
вперше навчився називати великі числа. Своє
відкриття він помістив у книзі "Рахунок піщинок ".
Але проблемою у математика було те, що він не вмів
позначати ці числа, тому що геніальний Архімед не
додумався до … До якого числа не зміг додуматися
математик? (До нуля).

2. Французький математик і механік Пауссон
говорив "Життя прекрасне двома речами:
можливістю вивчати математику й можливістю …. ".
Продовжити фразу відомого математика.
(Викладати її).

3. У 1799 році відбувся міжнародний конгрес
математиків, на якому було оголошено про
закінчення перевірки по визначенню довжин
основних еталонів. У цьому році були виготовлені

прототипи метра і кілограма. Вони були здані в Архів
республіки Франції  на збереження і тому отримали
назву …. Яку ж назву мали дані еталони?
(Архівними).

4. Легенда говорить, що коли була доведена
відома теорема, то при святкуванні наказано було
принести в жертву 100 биків. Існує 100 різних
способів доведення даної теореми. Про яку теорему
іде мова? (Теорема Піфагора).

5. Однією із самих поширених старовинних
одиниць довжини був лікоть - це відстань від ліктя
до кінця середнього пальця. Для вимірювання
малих відстаней використовували долоню - це
ширина кістки руки. А що таке дюйм? (Це довжина
суглобу великого  пальця).

6. Перші одиниці для вимірювання величин
були не досить точними. Наприклад відстані
вимірювалися кроками, потім використовували
милю - це шлях в 1000 подвійних  кроків (і правою, і
лівою ногою). Великі відстані вимірювали
"переходами". Наприклад,  в оповіданні Джека
Лондона "Белое безмолвие"  індієць на запитання:
"Скільки залишилося їхати?", відповів: "Їдеш 10 снів,
20 снів, 40 снів." Про яку одиницю говориться?
(Доба).

7. Відомо, що відношення довжини кола до
його діаметру не може виражатися ні цілим числом,

ні скінченним дробом. Дане число позначається  π .
Астроном Ван Фань (229-267р) стверджував, що
π =142/45, в Індії, наприклад, використовували

значення π =3,008, в деяких країнах Азії

зустрічається значення π = . З якого числа ж
необхідно добути квадратний корінь для того,
щоб отримати наближене значення числа π ? (Із
10).

8. Академік і професор Київського і
Московського університетів, видатний математик і
фізик - теоретик М.М. Боголюбов (1909-1992р)
говорив "Те,  що подобається, легко … ".
Продовжити фразу Боголюбова.
(Запам'ятовується).

9. Про ці числа Лейбніц говорив,  що вони є
"притулком божественного духу" і заповів
викарбувати на своїй могильній плиті знак …., як
символ потойбічного світу.  Про які числа іде
мова і який знак був на могилі Лейбніца? (
комплексні числа).

10. У Київській Русі користувалися такими
грошовими одиницями: гривня срібла. У газеті
"Русская правда" писали : за крадіжку коня штраф -
2 гривні, а за вола - 1 гривня. А як називали монету
в 100 копійок? (Гривеник).

√? 
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Другий раунд
ЦІКАВА МАТЕМАТИКА
1. Єгипетський трикутник - це трикутник,

довжини сторін якого відносяться як 3:4:5.
Цілочисловий трикутник - це трикутник, довжини
сторін якого виражаються натуральними числами,
а різницевий трикутник - це трикутник… Що це за
трикутник? (Довжини сторін утворюють
арифметичну прогресію).

2. У Греції деякий час не було назви для
геометричних фігур. Греки називали фігури словами,
які були схожими на предмети, що їх оточували.
Наприклад: для праски одягу жінки
використовували предмет, який із грецької мови
означає "календер". Яку геометричну фігуру
називали таким терміном? (Циліндр).

3. Квадрат, трапеція, ромб, чотирикутник,
паралелограм, прямокутник відносяться до виду
багатокутників, які називають однойменними.
Пояснити, за якою ознакою їх так називають?
(Однакове число вершин).

4. Циркуль. Але циркулем можна поділити
відрізок на кілька рівних частин. Такий циркуль
складається з двох однакових ніжок, кінці яких
загострені. Уздовж ніжок зроблені прорізи, в яких
можна пересувати рухомий гвинт і закріплювати його
в тому чи іншому місці ніжок. А як називається такий
циркуль? (Ділильний).

5. Геометрія має два скарби: один із них -
теорема Піфагора, а другий - поділ відрізка в
середньому і крайньому відношенні. Перший можна
порівняти з мірою золота, а другий схожий … На що
схожий другий скарб? (На коштовний камінь).

6. Назва цього розділу математики у
перекладі із грецької мови складається із двох
частин: 1 частина - трикутник,  2 частина - міряти.
Назвати даний розділ математики. (Тригонометрія).

7. Вписане в трикутник коло - це коло, яке
дотикається до трьох сторін трикутника, описане
навколо трикутника коло - це коло, яке проходить
через усі вершини трикутника. А як називається коло,
яке дотикається до однієї із сторін трикутника і до
продовження двох інших його сторін ? (зовні описане).

8. Назва даної геометричної фігури в
перекладі на різних мовах звучить по різному.
Наприклад, ця назва у Давній Греції бере свій
початок від форми хліба "пирос"- жито. Деякі вчені
вважали, що термін походить від грецького слова
"пир" - вогонь або називали "вогнеформене тіло".
Про яку фігуру іде мова і як її називають зараз у
геометрії? (Піраміда).

9. Аксіома - це твердження, яке сприймається
без доведення. Теорема - твердження,
правильність якого доводять. А як називають
допоміжну теорему? (Лема).

10. Інцентр трикутника - точка перетину його
бісектрис, ортоцентр трикутника - це точка перетину
висот, а як називається точка перетину медіан
трикутника? Великий фізик Ньютон говорив про неї:
"Дайте мені точку опори, і я переверну весь світ".
(Центр мас або центроїд).

Третій раунд
ДИВОВИЖНИЙ СВІТ МАТЕМАТИКИ
1. Людина - це дріб. Чисельник - це порівняно

з іншими - достоїнства людини, знаменник - це …
Продовжити слова великого російського

письменника Л.М.Толстого. (Оцінка людини самої
себе).

2. Одного разу спитали вчителя: "Оскільки ти
навчаєш учнів,  я хочу віддати свого сина до тебе?"
Учитель відповів: "Якщо до мене прийде стільки,
скільки я навчаю, а потім ще половина і ще четверта
частина і твій син, то у мене буде 100 учнів". Скільки
учнів було в учителя? (36)

3. Серед числових послідовностей велику
перевагу приділяють послідовностям, назва яких
походить від латинського слова, що означає "рух
вперед". Вперше дані послідовності зустрічаються
у римського автора Боеція (5-6ст ). Назвати ці
послідовності. (Прогресії).

4. Термін "раціональне" число походить від
латинського слова ratio- відношення, яке є
перекладом грецького слова "логос". А які числа в
перекладі означають "алогос"? (Ірраціональні).

5. Синтез, аналіз - це два методи . Метод
аналізу - метод просування від початку до кінця, а
метод синтезу …? ( Від кінця до початку).

6. Світ математичних понять дуже
різноманітний, ускладнений, власне всі
математичні поняття можна звести до одного
єдиного поняття… Цим поняттям є… Про яке
поняття говорив відомий математик Сікорський?
(Множина).

7. Задача від Феофана Прокоповича. Якась
людина має багато коней, і всім їм різна ціна.
Найгірший кінь коштує 4 золотих, а найкращий - 55
золотих, і ціна від одного до другого коня зростає на 3
золотих. Питаємо: скільки ж усього було коней ? (18)

8. Початок цього розділу математики
вважають 1654р, на який припадає листування між
французькими  математиками  Паскалем і Ферма
з приводу задачі, пов'язаної з грою в кості. Із
розв'язком цієї задачі пізніше ознайомився відомий
фізик Гюйгенс, який написав твір "Про розрахунки в
азартній грі". Про який розділ іде мова? (Теорія
ймовірностей).

9. Графіком даної функції є крива, означення
якої можна сформулювати так: геометричне місце
точок, рівновіддалених від даної точки і даної
прямої. Як називається дана крива? (Парабола).

10. У перекладі із латинської мови ця формула
означає "той, що повертається". Дану формулу
використовують при знаходженні невідомого члена
послідовності через кілька попередніх її членів. А
як називається дана формула? (Рекурентна).

Підбиття підсумків гри.  Визначення
переможців.
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ÂÎ¯Í-ÂÈÕÎÂÀÒÅËÜ  ÁÎÃÄÀÍ ÑÈÒÍÈÊ
Музикант-кобзар Богдан Ситник, випускник

Київської дитячої  музичної школи № 5 1999 року
на Оболоні, вихованець Балинського  вищого
профтехучилища  механізаторів с ільського
господарства Дунаєвецького району Хмельницької
області  нині перебуває у зоні АТО, у Донецькій
області: захищає мир України. Він - лауреат Золотої
карти читачів з харківського книжкового клубу
дозвілля (директор Олег Шпільман), має знижку
25%  на покупку   книг  серії "Вишиваємо  хрестом,
настилом, бісером", вишиває картини і дарує
Україні. Нещодавно у Канівському видавничо-
поліграфічному підприємстві "Родень" вийшла
друком нова поетична збірка "Борітеся - поборете"
талановитих поетів Канівщини на честь  Небесної
Сотні, поміж якими - "Присяга Україні" Богдана
Ситника, бандуриста, правнука хлібороба Ігнатія
Правдзівого з Беркозівки, Канівського району на
Черкащині. Перебуваючи на ротації  на військовій
київській базі "Десна", цей молодий музикант
відповів на  запитання.

- Шановний  Богдане, вітаємо  твою
родину та  колектив ДМШ №5 на Оболоні  з
виходом книги "Борітеся -поборете" з  твоїм
ритмомелодичним  віршем  "Присяга Україні" у
Канівському видавництві "Родень" 2015  під
духовною орудою директора видавництва
Наталії  Перевалової,  Там ари Яковенко -
упорядника, голови канівської літстудії
"Зорянка" ,  Черкаського обласного управління
по пресі. Запам’яталися  твої  хвилюючі   рядки
воїна-музиканта: "Присягу складаю: вночі чесну
варту нести, / Щоб в мирі Вкраїна трудилася,
мирні брати. / І пильно дивитись: хто йде, чи свої
чи  чужі? / На варті  Вітчизни  хранити  її рубежі./
Присягу складаю, клянусь  йти у чесний дозор,
/Щоб тато жив з миром, щоб вишили сестри  узор".

Б.С. Дякую. В ірш "Присяга Україні"
десятир ічної давност і про в ійськов і будні у
містечку Гвардійське Дніпропетровської області
2003 року, де мені довелося проходити військову
службу в Збройних Силах. Останнім часом  ми з
братом-агрономом Олександром Ситником,
автором науково-популярних брошур "Сonvallaria
majalis", "Apis  Mellifera" (Медоносна бджола)
зібрали колекцію українських народних пісень,
вишивок, ілюстрували  орнаментами "Дерево буття
України", "Оберіг дуб"  сп ільну  фольклорну,
мистецьку книгу "Защебетав жайворонок"
Олександра Ситника з канівського видавництва
"Родень" 2014 р., вивчали про  рекультивацію
ґрунтів  з метою повернутися до мирної праці після
закінчення Балинського  вищого професійно-
технічного  училища сільського господарства
Хмельницької області  в якості  механізатора
широкого  профілю (2003). Хочу  вирощувати
мирний хліб України. "Боже, дай з людського поля
зняти славний урожай, /Щоб  Твоя здійснилась
воля, нас усіх благословляй. Вишли, Боже, вишли
скоро  всіх старанних на поля! Урожай зібрати в
пору,  поки осінь не  прийшла! "Я хочу повернутися
з війни живим! Бажаю  також моїм однополчанам,
підполковнику М.В.Білосвіту  мирного неба. У мого
брата-наставника Олександра  Ситника   є
опублікована авторська  віршована  п'єса "Чудо
народження пророка Самуїла" з продовженням,
у якій  літературні герої - левіти  Фінеєс, Офні  ідуть

на війну, пропонують ворогам-филистимлянам
мирну угоду.(Біблія. "Повторення  Закону".Глава
20).

- Не важко носити бронежилет вагою
сорок кілограмів - замість дзвінкої кіфари?  Чи
не важко  для представника мирної  гуманної
професії - музиканта, випускника Київської
школи мистецтв №5   класу бандури, випускника
Балинського  профтехучилища  Хмельницької
області: перевчитися  на керівника БТР,  воювати
у Донецькій області?

Б.С. Наш Великий Кобзар Тарас Шевченко у
неволі, на  півострові Мангишлак  написав  про
полонених  іносказання:  "На р іках круг
Вавилона...повісили арфи на верби... і нам стали
сміятися  едомляне злії"з Псалому 136 Давида.
Мабуть,  гірка неволя допекла до живого серця.
Отак, як написав великий пісняр Тарас Шевченко,
- краще  й не скажеш про мовчазні  арфи. "Над
ріками Вавилонськими, - там ми сиділи та й
плакали, коли згадували  про Сіон. На вербах у
ньому повісили ми свої арфи". (Біблія. Псалом
Давида 136). Мій старший брат-агроном
Олександр  Ситник опублікував нову нотну збірку,
віршовану п'єсу "Чудо народження Самуїла" (1
Самуїла, 1-4), де вміщено колективний родинний
біблейський переспів  136 Псалма Давида  ХХІ
століття. Псалом 136."Сохрани, Великий Боже,
душу в слові, /Бо владики вавілонські  гонорові /
Веселощів  у євреїв  вимагали, / Як  повісили ми
арфи  і ридали. / Як повісили на вербах арфи чесні/

Наші діти , наче Ангели  небесні,  /  Ми
заплакали, згадали клич Сіона. / Тут - полон  при
бистрих р іках Вавілона. /  Душі,  прагніть  до
небесного  Сіону, / Виривайтесь  із тілесного
полону. / Славен Бог життя, послав дитину, / Щоб
рід людський не  зазнав загину".

-  Тебе призвали в Збройні Сили  із
Хмельницького освітнього округу після
закінчення Балинського профтехучилища
Хмельницької області    без м атері -
виховательки  сільської  Горобіївської школи
Канівського району Черкаської області?

Б.С. Моя мама -колишня вихователька
Горобіївської  8-річної школи Канівського району
Черкаської обл. (після 1974 р.), видавець  книг,
перебувала на ідеологічній  роботі  в Києві, у
видавництві "Молодь". Мої хмельницькі  родичі з
боку батька тьотя Галина Петровська з її сином
Олегом Петровським, Ольгою Петровською-
Черновою  із  села Миньківці, Дунаєвецького
району із  Галиною  Іванівною Гоголь  мали
недостачу в  робочих руках, будували
двоповерховий маєток, запропонували  мені
після закінчення Київської школи мистецтв №5  з
класу бандури  на хмельницькій  землі, в
Дунаєвецькому районі  у Балинському
профтехучилищі  вчитися на господаря ланів -
образно кажучи, на  роль біблейського Адама
(Буття, глава 1 : доглядати за сотворінням
Господнім, обробляти землю). Хмельницькі  родичі
повчали, що  після денної праці в агрофірмі треба
співати у сільському хорі. Тут почалася війна з
державою Росією, і  мене у Києві  мобілізували  на
східний фронт  у серпні 2014 р. Оскільки  моя  мама
була молодим  вихователем сільської Горобіївської
школи Канівського району в  ХХ столітті, з

²íòåðâ’þ ç À
Ò

Î



72

Ï
åäà

ãîã
³÷í

èé
 â

³ñí
èê

 ¹
2 

20
16

черкаського освітнього педагогічного округу, я
прагну також стати  сільським  викладачем  праці,
вихователем.  Бажаю моїм однополчанам, щоб
закінчилася війна, спільними силами виховувати
підростаюче покоління.

- Чи поез ія "На р іках круг  Вавилона"
Т.Шевченка (переспів   136 Псалма Давида)
служить для  тебе   наставником моралі?

Б.С. Де  я служив на польовій практиці, зі
мною і поезія Т.Шевченка "На ріках круг Вавілона"
про арфи добре служила наставником,
вихователем  моралі. Я порадився з юристом.
Стаття 119 Земельного кодексу України свідчить:
"Громадяни, як і добросов існо, в ідкрито  і
безперервно користуються  земельною ділянкою
протягом  15 років, але не мають  документів, які
б свідчили  про наявність   у  них   прав  на  цю
земельну  ділянку, можуть  звернутися  до органу
державної влади  або  до органу  місцевого
самоврядування з клопотанням  про передачу  її
у власність  або надання  у користування". Стаття
7 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" гласить:
майно членів   колективного
сільськогосподарського підприємства належить
їм на прав і сп ільної часткової
власност і" ."Практика застосування окремих
норм Цив ільного  кодексу України".  Київ .  Ін
юре.2008. С. 156.

Ми плануємо  з хмельницькими родичами
Петровською-Черновою Ольгою, Петровським
Олегом Йосиповичем  організувати Палац
мистецтв "Кобзар" і кобзарську школу імені
Тараса Шевченка у Хмельницькій області.

- А коли закінчиться війна  з  Росією, чи
будеш працювати  хліборобом у молодіжній
агрофірм і  й  навчатися на вечірньом у
факультеті  Інституту культури?

Б.С. Поки що одна робота - захист  земель
України в ід  агресора. На в ійні в  епоху
постмодернізму ХХІ століття  складаємо  SMS  до
батьків.  Українські  солдати  не забувають
улюблену  дитячу пісню "Я не хочу гратись  у війну"
композитора Олександра Злотника, поета
Степана Галябарди, яку  вивчили  на Оболоні ."Я
сьогодні знову не засну,  і боюсь, що не засну
ніколи./ Нині знову бачив я війну,  як бандити
підірвали школу. / Перестали битися серця / тих
дітей, як і лиш розцв італи. / І навіщо смерть
потрібна  ця? І кому ці діти заважали? / Я не хочу
гратись у війну, /  я  зламав нового автомата. / Я
не можу гратись у війну, / я не хочу у дітей стріляти.
/ Я  прошу, не грайтесь у війну. / Я не можу бачити
могили./ Хто поверне посмішку ясну /  тій дитині,
що її убили? / Я пишаюсь прадідом своїм, / Що
геройськи  на війні загинув./ Перемогу він приніс
усім / І поліг  за нас, за Батьківщину". (Олександр
Злотник. Сонячна музика. Харків.Фоліо. 2013. С.
102, 103).  Українські  во їни миру  на в ійні
закликають виконати Святу Заповідь: "Не убий".

- Чекаємо  твого повернення  з зони АТО,
- до мирної праці, до хобі вишивання. Ти -
лауреат Золотої карти читачів з харківського
книжкового клубу дозвілля (директор Олег
Шпільман), маєш знижку  25%  на покупку
харківських  книг  серії "Вишиваємо  хрестом,
настилом, бісером". А кому подарував вишивані
картини?

Б.С. У  Київську  організацію  сп ілки
журналістів, у  Будинок літераторів  представили
вишивані картини "Плавай, лебедонько", "Думи
мої" до творів  Великого Кобзаря Т.Шевченка,  та
директору Київської школи мистецтв №5

Анатол ію Трачу ми  з  родиною  подарували
вишивану картину з жолудями, дубами -оберегом
сили, з  вишиваною нотною партитурою "Ой
пролітали два голубочки. Ой та зронили два
жолудьочки".

- На одній з  фотографій військової пори
-під час ротацій ти сфотографований  з двома
малими племінниками, дітьми  Петровського
Олега Йосиповича. Чи давно навчаєш чужих
дітей азів  естетики?

Б.С. Як зображено на фотографії 2015 року,
згідно із статтею 54 Конституції України (право
на наукову д іяльність ),  довелося п ід  час
відпустки,  ротації, навчання також  навчити дітей
брата Петровського Олега  про три види музики
Боеція. Вчений Боецій  (480 - 524) розрізняв три
види музики:  перша - це музика світова
(mundana), друга музика - людська (humana),
третя - заснована на тих чи інших інструментах
(instrumentalis) .Мовчан Віра.Естетика. Львів.
2010. С. 97. Нещодавно  2014 року   я   із старшим
братом Ситником Олександром на легкому
транспорті, мотоциклі "Геон" здійснив  освітню
поїздку з  Хмельницького   до  міста Львова,
закупили львівські корисні підручники "Виклик
аграрної реформи" (теор ія с ільського
господарства), "Вечорової пори" (колискові пісні
з Львова),  підручник "Естетика" В.Мовчан, у
в ільний час   із братами та племінниками
займаємось музичною  самоосвітою, готували
пісні для виступів  у художній самодіяльності  в
Києві, де я раніше навчався у дитячій музичній
школі №5  з  класу бандури  (1992-1995),  у
Хмельницькій області  при збиранні літнього
врожаю  минулих років .  Так і хочеться
повернутися до мирної праці хл ібороба-
рільника! Бажаю усім  воїнам  АТО, щоб швидко
закінчилася  непотрібна нав'язана війна у ДНР,
ЛНР, і  ми  з випускниками Балинського  вищого
професійно-технічного училища  Хмельницької
област і почастуємо  смачними  в ітамінними
пирогами  з  калиною, з  грибами  воїнів ,
захисників  миру. Адже мені дали  заповіт  старші
тато, мама, д ідусь Григор ій  Ситник,  бабуся
Олександра: вчитись   на годувальника-
хлібороба!

- Дякуємо за змістовну розпов ідь ,
бажаємо грати на арфі!

ПРИСЯГА  УКРАЇНІ
Богдан СИТНИК, воїн-кобзар
1. Наказ  командира
Присягу  складаю:
в    містечку  Гвардійське  парад!
В   гвардійському місті
клянусь  свій   народ  захищать!

Я  виконать мушу
Святий Заповіт: "Не вбивай"
І  мир  пропоную, зібравши  земний

урожай.
Присягу  складаю!
Військовій   частині  клянусь:

Не   зраджу  я  клятву,
священну  Україну-Русь!
Присягу  складаю:
вночі  чесну  варту  нести,

Щоб   в  мирі    Вкраїна
трудилася, мирні  брати.
І  пильно дивитись,
хто   йде: чи    свої, чи   чужі?

На   варті    Вітчизни:
хранити  її   рубежі.
Присягу складаю,
що  виконаю  весь  наказ,
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Мета: вшанувати пам'ять "витязя української
поезії" В.Симоненка, виховувати  почуття любові
до України, батьків, людей, рідної природи.

Обладнання: святково прибраний зал або
навчальний кабінет, портрет Василя Симоненка,
вишивані рушники, плакати - вислови з творів
В.Симоненка, кетяги калини, лебеді.

Пролог. "Як він ішов".  Перехожий. В.
Симоненко Ліні Костенко 1962 р.

Увага на екран
Скільки б не судилося страждати,
Всеодно благословлю завжди
День, коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для біди.
Звучить  автобіографія В. Симоненка в

авторському виконанні.
На фоні пісні "Синові" сл. В. Симоненка, муз.

А. Пашкевича.
У виконанні народного хору КНУКіУ ім.. С.

Павліченка.
Пісня  "Рідна земля". Відео "Я заховаю в серце

Україну"
Ведучий 1.
Як мрію чистую з найкращих мрій,
Я заховаю в серце Україну,
Шляхом правдивим поведе мене.

В. Самійленко

Ведучий 2.
Не шукаю до тебе ні стежки, ні броду -
Ти у грудях моїх, у чолі і в руках.
Упаду я зорею, мій вічний народе,
На трагічний і довгий Чумацький твій шлях.

В. Симоненко
Ведуча.
Спинюсь, не тямлю,що воно за диво,-
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так чисто,гарно, незрадливо,
Усе як є - дорога, явори,
Усе моє, все зветься -Україна.

Л. Костенко
Учень.
Яка ж красива ти - в гостинності одверта
Із успіхом назустріч доброті,
Яка ж ти мужня, сильна і уперта,
Як недруг стане на твоїм путі.
Яка ж ти мужня, сильна і уперта.

М. Нагнибіда
Вірш В. Коваленко "Українському народові"
Відео "Присягу двічі не дають"Х. Панасюк
Дівчина.
Ти скажи мені, козаче,
За що мене любиш?
Чи коли зустрінеш іншу,
то мене забудеш?

Підкорення  справі,
за  честь  командира  щораз.
За   честь  командира,
гвардійської  роти  хвалу

Нестиму  я   варту,
добро  щоб  противилось  злу!
Присягу  складаю:
комдива   покрию   в   бою!

Врятую  Вітчизну,
Вкраїну   квітучу   мою!
Присягу складаю:
щоб  з  захистом   був   командир,

В   бою   покривати
комдива    я    мушу з  цих   пір!
З   сигналом   тривоги,
із   зброєю    в   своїх    руках

Повинен  я   бігти:
і    мчати     в  нелегких  шляхах.
Присягу  складаю!
Засуджений  був  дезертир!

Повинен  я  слухать,
що  каже   мені   командир.
Повинен  зробити,
що каже  мені  генерал,
Коли  у повітрі
літаючі  кулі,  метал.

2.  Гвардійське   ім'я

Присягу  складаю:
смирити   моє   горде " я"!
Я - воїн   при   зброї,
нестиму  гвардійське   ім'я.
У    воїна   формі
повинен   народ  захищать.
Для арт-підготовки -
складати  спортивний розряд.
Не зраджу   присягу,
йдучи  на  священну  війну;
На    честь  України  -
нестиму  я   варту  свою.
Щоб рідні  бабуся
і мама   онуків несли,
Щоб  в мирі у  небі
кружляли лебідки, орли!
 Щоб  добра   матуся
онуків  чекала   в   роду,
Присягу складаю:
від  них  відведу  я  біду.
Присягу  складаю!
Клянусь  йти   у  чесний    дозор:
Щоб  тато  жив  з   миром,
щоб  вишили  сестри   узор.
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Хлопець.
Як, за що тебе люблю я,
Мила Україно!
За твою красу і вроду,
Пісню солов'їну.
Дівчина.
Але ж я поміж дівчат
Сріблом не багата.
Хіба рушників доволі
Та чепурна хата.
Хлопець.
Не ж бо, люба Україно,
Тим ти не журися,
На свою природну вроду
Лишень подивися.
Не коштовними скарбами
Твоя повна скриня?
Та багата ти роками
Добра господиня.
Хай прозори діамантів
На тобі не буде,
Та достатньо серце мати,
Як у твоїх грудях.
Дівчина.
Але ж в мене шлях тернистий,
Нелегка дорога…
Хлопець.
І за те прошу у Бога.
Разом нам - ніщо не лихо,
Разом на край світу,
Аби лишень мати змогу
І тебе любити.
Разом.
Хай же сонце нам осяє
Шлях до зір далеких,
Доля наша хай літає
На крилах лелеки.
Нехай щастя стука в двері
Кетягом калини.
Хлопець (Симоненко).
А я завжди з тобою буду,
Мила Україно!
Пісня "Я донька України"
Учениця (за сценою) О. Пухний "І заплаче

мати…"
Замело, засипало, Василю,
Шмат землі, де упокоївсь ти.
За багатослівною кадриллю
Друзям ніяк й снігу відмести.
Все вони у спогадах. Роями
Згадують як жив ти, в чім кохавсь.
Дехто з тих, хто пхав тебе до ями,
Нині до президії пропхавсь.
То кому ж сніги ті відкидати?
То кому ж спитати, як там ти?
Прийде мати, так, ще прийде мати,
Доки зможе сніг цей перейти.
Ведуча. Лягають квіти до пам`ятника Василя

Симоненка, адже у цьому році виповнилося 80
років від Дня народження полум`яного поета.

Танець (зі свічками).
Ведучий 1. Доля відвела йому недовгий вік

топтати ряст на стежках, які простелилися перед
ним.

Ведучий 2. На лебединих крилах материнства
він плив по життю, вірив, що яким би важким воно
не було, його треба прожити чесно, в праці.

Ведуча. Звідки летять лебеді Василя
Симоненка? Летять через завірюхи та зливи,
темряву та байдужість людську. Звідки летять вони,
рожевокрилі, вже стільки років після смерті поета?
Летять, курличуть, не дають забутися та забути…

Ведучий 1. Летять лебеді із старовинного
козацького села Біївці на Полтавщині,  де тече
річка Удай, де стоять стіною очерети і шумлять, і
плачуть…

Ведуча.  Летять лебеді Василя понад його
рідною хатою, що притулилася щокою до землі,
сільською вулицею, що зараз носить його ім'я,
школами, де він навчався.

Ведуча.  Це вона пам'ятає перший крик
Василя, який почула 8 січня 1935 року, його кроки,
торкання руки. Хата - це початок дороги, перша у
житті Василя селянська правда.

Учень
Ти стоїш, небагата й непишна,
виглядаючи з саду в луг.
Рясний цвіт обтрусили вишні
на солом'яний твій капелюх.
Ти приймала і щастя, і лихо,
поважала мій труд і піт,
із-під сірої теплої стріхи
ти дивилася жадібно в світ.
Відчиняла ти лагідно двері
для нового життя й добра,
друзів кликала до вечері,
рідна хато моя стара.
Я в тобі розлучився з журбою
і навіки спекавсь біди.
Я прощаюся нині з тобою,
рідна хато моя, назавжди.
В нову хату ідуть твої діти
з сміхом, з піснею, як вогнем.
Як же радість тобі втаїти
під старечим своїм брилем!
Ти була мені наче мати,
ти служила мені як могла -
кожна кроквочка, кожна лата
не жаліла для нас тепла.
Тож сьогодні і в тебе свято,
в шибках вогники голубі.
Переходячи в нову хату,
говорю я:
- Спасибі тобі!
Ведучий 1. Стоїть старенька під покрівлею з

очерету, сумна, одинока, тільки табличка блакитна
праворуч з написом: "У цій хаті народився і виріс
відомий український поет Василь Симоненко".
Вона пережила усіх: сина, матір, діда...

Ведучий 2. Найріднішою на землі людиною
для Василя Симоненка була мати Ганна
Федорівна, яка всю любов віддала синові.

Ведуча. Мати довго  оберігала пам`ять
Василя, поки була жива. Лагідно припрошувала в
домівку гостей, зустрічаючи на порозі тоді, коли
сина Василя не стало.

Ведучий 1. Бліда, сувора,  велична навіть у
своєму незносимому   горі,   залишившись   одна
на білому св іт і,  вона тихо до кожного
промовляла: "Заходьте,  люди  добрі,  до нашої
хати, Василь любив гостей...  Заходьте, пом'яніть
мого сина...".

Ведучий 2. І Василько умів достойно любити
і страждати, вмів  бути вдячним, відданим.
Безмежно любив свою мудру, вірну і прекрасну
матір.

Ведуча. Навідуючи місце його останнього
пристанку,  мати  прибирала могилу квітами,
приносила пучечки калини, колоски, лагідно
розмовляла з сином.

Кам'яний Василь посміхався матері і  вона
одна те бачила вицвілими  від горя і мук очима, і
довго стояла отак, сповнена благородства, гідності,
мати автора безсмертних "Лебедів материнства".
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Учень.
В мене була лиш мати,
Та був іще сивий дід…
…Я вірив, що краще всього
Пісні, які знав дідусь.
Вмощусь на коліна до нього
І в очі йому дивлюсь.
А він вимовляє, виспівує
Гарячі прості слова -
І все давниною сивою
В очах моїх ожива.
Мелькають червоні жупани,
Вирує, кипить Дніпро,
І Байда стріляє в султана,
Підвішений за ребро.
І грізні полки Богдана
Шляхетську орду женуть,
А з півночі десь за бураном
На поміч стрільці ідуть.
Несуться зі свистом-гуком
Богунці у всі кінці...
І я затискую руку,
Мов шабля у тій руці.
І плачу, було, й сміюся,
Як слухаю ті пісні...
Спасибі ж тобі, дідусю,
За те, що ти дав мені...
Ведучий 1. Летять лебеді над горою Лисак,

де за сільською легендою, дуже давно шведи
закопали золотого  коня і де п ізніше спочив
одв ічним сно м д ід  Василя Федір  Щербань .
Летять лебеді і несуть на крилах Симоненкову
правду і любов, і надію, і муку, і біль…

Пісня "Лелеченьки".
Ведучий  2.  Батьківщину він не вибирав, це

вона обрала його… для життя, для щастя, для
біди. Голодна, холод на, злид енна тод і
Батьківщина горем своїм, труднощами ростила
його мужність, гартувала характер. З дитинства
пас гусей за шматок хліба, пас корів за пляшку
молока, ще й до школи дев'ять кілометрів і в
зливу, і в хурделицю.

Ведуча. Але він ніколи не нарікав на долю.
Вж е по т ім у Ки єв і та Черкасах усе  життя
пам'ятав материнський заповіт: не стогнати, бо
така вже була в нього вдача - мужня, козацька.

Відео "Задивляюсь у твої зіниці".
Ведучий 1. Дитинство поета опалила війна

своїми чорними ураганами, звідти він з'явивсь,
де гули жорна окупаційні, ті ненависні жорна
біди…

Ведучий 2. Дитинство його чуло ридання
матерів, що безуміли від горя над фронтовими
похоронками, воно брело за ними скореняти
повоєнні поля, тяжко добувати хліб насущний.

Ведуча. Скупе на ласку було, мінами та
снарядами бавилось його дитинство, коли від
запізнілих вибухів  десь біля вогнища степового
інвалідами й діти ставали...

Пісня "Повертайся живим" (відео)
Ведучий 1.  Для нічим непримітної баби

Онисі Василь був як син. Ця згорьована жінка
втрати ла на фронт і чо лов іка,  тр ьох синів-
солдатів. Про її людське страждання й велике
материнство, в дяку за все, що вона зробила для
нього він писав:

Учениця.
У баби Онисі було три сини.
У баби Онисі синів нема.
На кожній її волосині морозом тріщить зима.
Я горя на світі застав багато.
Страшнішого горя нема,ніж те,

коли старість мати в домівці стрічає сама.
Ведучий 2.  Тільки він міг так звернутися до

України і проказати слова як молитву.
Вірш Ю. Іздрика "Молитва" (читає О. Ступка).
Учень.
Ну, скажи - хіба не фантастично,
Що у цьому хаосі доріг
Під суворим небом,
Небом вічним,
Я тебе зустрів і не зберіг?
Ти і я - це вічне, як і небо.
Доки мерехтітимуть світи,
Будуть Я приходити до Тебе,
І до інших йтимуть
Горді Ти.
Як це все буденно!
Як це звично!
Скільки раз це бачила Земля!
Але ми з тобою...
Ми не вічні,
Ми з тобою просто - ти і я...
І тому для мене так трагічно
Те, що ти чиясь, а не моя.
Пісня "Літо".
Всі образи й кривди до одної
Я тобі забуду і прощу -
Жду твоєї ласки хоч малої,
Як земля у спеку жде дощу.
О жорстока! Щастя хоч краплину
В душу мою змучену згуби -
Полюби і зрадь через хвилину,
Та хоч на хвилину полюби!
Танець.
Виходять Юнак і Дівчина..
Юнак.
Ображайся на мене, як хочеш.
Зневажай, ненавидь мене -
Все одно я люблю твої очі
І волосся твоє сумне.
Хай досада чи гнів жевріє,
Хай до сліз я тебе озлю -
Ти для мене не тільки мрія,
Я живою тебе люблю.
Для кохання  в нас часу мало,
Для мовчання у нас - віки.
Все віддав би, що жить осталось,
За гарячий дотик руки...
Ображайся на мене, як хочеш,
І презирством убий мене -
Все одно я люблю твої очі
І волосся твоє сумне.
Дівчина. /Коли вона читає, юнак поволі йде

зі сцени/
У селі, де Удай повносило
Береги прорізав, як багнет,
Вперше світ побачив ти, Василю,
Непоправний мрійник і поет.
А земля не тільки слала квіти,
Не була безхмарною блакить,
Про твоє дитинство незігріте
По-своєму можу я судить.
Потім - щедрий дар аудиторій:
Болі всіх світів, епох, творців.
Ми всерйоз писали для  історії,
Мучилися над безсиллям слів.
Ще не вбравшись в пір'я, жовтороті,
У орлині рвалися світи...
Краплю невигойної скорботи
Залишив у мене в серці ти.
Не тому, що розійшлись дороги,
Запетлявшись у дзвінкій юрбі.
Хай вже ті, що підставляли ноги,
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Нині в друзі мостяться тобі.
Хваляться, що успіхам раділи,
Чарку за поезію пили.
А мені болить - не догляділи,
А мені болить - не вберегли.
Посивіла до світанку ненька,
У очах відстоялась зима...
Гляньмо в очі віршам Симоненка,
Тим,  що є,  і тим, яких нема!
Ведуча. Василь умів любити так щиро, так

ніжно, так самозречено як, мабуть,  ніхто на
землі.

Ведучий 1. Умів він і ненавидіти підлість,
сваволю, лицемірство. По-лицарськи поет
боровся  з чорною кривдою.

Учень.
У душі моїй -
Місця немає туманам,
У душі моїй -
Сонце червоне буя,
І регоче, й гримить
Голубим океаном
Нерозтрачена радість моя.
У душі моїй -
Шторми, і грізні прибої,
І тривога,
Мов хмара грозова,
Встає.
Я вродливий з тобою.
Розумний з тобою,
У тобі - моя ніжність
І серце моє.
Облягли нас тумани.
У їхньому клоччі
Піднімаються сумніви,
Мов комиші.
Ти не бійся дивитись
В мої розтривожені очі,
Очі -Вікна моєї душі.
Голос за сценою
Не докорю ніколи і нікому,
Хіба на себе інколи позлюсь,
Що в 20 літ в моєму серці втома,
Що в 30 - смерті в очі подивлюсь.
Моє життя - розтрощене корито,
І світ для мене - каторга і кліть...
Так краще в 30 повністю згоріти,
Ніж до півсотні помаленьку тліть.
Ведучий 1. Незважаючи ні на що, поет

продовжував любити життя, був жадібний до
нього, поспішав жити і любити.

Учень
Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди
День, коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для біди.
Як мені даровано багато,
Скільки в мене щастя, чорт візьми!
На землі сміятись і страждати,
Жити і любить поміж людьми!
Пісня "Є в тебе все"
Ведучий 2. Чому така немилосердна доля?

Чому найкращим дітям України вона відміряла
таке несправедливо коротке життя? Сорок сім
Шевченков і і Стус у,  соро к д ев 'ять
Ко цюби нському,  сор ок два Лес і  Укр аїнц і,
двадцять вісім Симоненкові.  Лише двадцять
віс ім…

Ведучий 1. Легко і просто називати себе
сином народу, та далеко не кожному випадає
щастя бути достойним цього  високого  імені.
Легко і просто говорити про свою любов до

України, важко і не кожному вдається справді
любити її.

Ведуча. Летять  рожев і лебед і Василя
Симоненка, летять…

Ведучий 1. Його важко уявити
с імдесятир ічним, в ін назавжди залишиться
молодим, гарним, талановитим, саме таким,
яким запам'ятали його  люди, вчител і,
односельці, друзі… Таким запам'ятаємо його і
ми.

Учениця  (зі свічкою). Тож нехай завжди
горить , осв ітлюючи нам шлях, з ірка нашої
духовності, зірка Василя Симоненка.

Пісня  "Білі лебеді".
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Мета: виховувати в дітей глибокі почуття любові
до своєї родини та Батьківщини; розширити та
поглибити знання дітей про народну символіку,
ознайомити з минулим та сучасним життям
українського народу; виховувати повагу до народних
традицій, звичаїв; розвивати у дітей здатність
переживати музичні образи і усвідомлювати
емоційний зміст творів, закріплювати спеціальні
здібності музичного та музично-рухового виконавства;
виховувати естетичне ставлення до музичних творів і
мистецтва у цілому.

Хід  заходу
Ведучий. Які прекрасні, хвилюючі слова,

сповнені найсвятішого почуття - любові. Бо звернені
вони до того, що для нас найдорожче - Мати, Україна,
мова, народ, земля.

І до кожного слова - епітет "рідний". Постараємось
нині осмислити спорідненість таких знайомих і
дорогих нам слів: родина - рідний - рід - народ. Йдеться
не про кореневу, а духовну спорідненість слів.

Поміркуємо, як ви розумієте слово "рідний", коли
говорите про маму, тата, сестричку, братика,
бабусю.(Пояснення учнів).

Так, у цьому розумінні "рідний" - значить
єдинокровний, адже батьки дали вам життя, тобто
народили, ви - їхня часточка, як і ваші сестрички,
братики, як ваші батьки - кров і плоть своїх батьків, а
ваших дідусів і бабусь. Усі ви -сім'я, або родина.

Слово родина ще вживається у значенні
"рідня".Скажіть, кого ми називаємо словом?

(Пояснення учнів).
У ваших мами і тата теж, може, є брати,сестри.

Вони між собою рідні. А от виросли вони, створили
свої сім'ї. Скажіть,чи їхні діти вам рідні? Чи ви з ними -
одна сім'я? (Ні).Ось тут уже ми замість слова "сім'я"
вживаємо "рідня", родина.

А коли думаємо чи говоримо про дальших предків
чи нащадків, то вже й ці слова не підходять, тоді ми
кажемо "рід".

Як маленькі струмочки, вливаючись у більші,
творять потічки, потоки, а ті - річки, а ріки - море, так і
ми творимо сім'ї, родини, рід, а з родів складається
велике, святе і рідне всім родам - народ.

Що ж єднає нас усіх у народі, ріднить, як матір
дітей? Це - "мова українська, батьківська,
материнська". Відцуратися, забути її - все одно, що
зректися Матері. Як сказав поет В. Сосюра,

Без мови рідної, юначе,
Й народу рідного нема.
Без неї ти вже не син свого народу, ти - ніхто, ти -

безрідний, грішник, не вартий ні помилування від Бога,
ні доброго слова від людей.

Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того люди цурається,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому (Т. Шевченко).
Зректися материнської мови - це все одно, що

продати дияволу душу, а диявол спокушає. Хто
заплямив свою душу, хоче заплямити всіх  довкола
себе. Зверніть увагу, хто глузує з рідної мови, розмовляє

хоч  каліченою, та чужою? Це не корінні росіяни, ні.
Це здебільшого наші перевертні, які цураються рідної
мови, вважають її менш престижною. Знайте, що таких
зневажають у всьому світі. Потрапляючи в таке
товариство, тримайтесь з гідністю, говоріть своєю
мовою, пояснюйте тим дикунам, що українська мова -
одна з найбагатших,  найкрасивіших,
наймилозвучніших мов світу.  А, якщо вас називатимуть
"білою вороною", гордо відповідайте: вже краще бути
білою, ніж однією з чорних.

Затямте: відступництво - це ганьба не лише вам,
а й вашим батькам, родині, роду й народу. Століттями
вороги робили все, щоб знищити наш народ,
перетворити нас у "Іванів без роду - племені", без
історії, без героїчних традицій,без святині.

Хід заходу
Ведучий.
У  щасливі і сумні години -
Куди б нам не стелився шлях -
Не згасне вогнище родинне
В людських запалених серцях.
Ми - родина, ми - родина,
Тато, мама і дитина,
Наша рідна Україна -
То велика є родина.
Ведучий.  Доброго дня, шановна  родино ! Я не

помилилась, бо думаю, що сьогоднішнє свято  з'єднає
нас у велику  родину.

Ведучий. За давнім українським звичаєм дорогих
гостей зустрічають свіжим духмяним хлібом, який
увібрав у себе тепло і світло щедрої української землі.

Українка.  Гостей наших любих вітаємо щиро.
Зустріти  Вас раді з любов'ю та миром.

Українець. І на знак поваги хліб візьміть із сіллю,
Щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі.
Українка.
Ми  Вам його  підносимо на білім рушничкові
Та до землі вклоняємось, щоб Ви були здорові.
Ведучий. Рідний  край …Він  починається  від

батьківського  порога, стежини, стрункої  тополі, твоїх
воріт, з  барвінку, який  ніжно  стелиться  по  садочку.
Найсвятішими для  нас  є  слова : Україна,
Батьківщина. Адже Батьківщина  - це  не  тільки
Україна, а тато і мама,  рідна  домівка і  те місце, де
ти  народився і  виріс, де  минули найкращі  роки
твого  життя.

Ведучий. Ми всі - одна сім'я, єдина ми -  родина.
Мільйони різних "я", а разом - Україна.

Ведучий.  У кожного з нас є своя родина. Це
найдорожчі нам люди, які нас найбільше люблять. І
ми їх найбільше любимо, бо без них не уявляємо свого
життя.

Ведучий.
Ніч. Тиша.
В тихім шелесті трав
Адам у Єви запитав:
Кохана, мила, люба, чарівна,
Скажи мені, єдина,
Хто буде дарувати життя,
А потім доглядати дитя?
Я.
Варити, прати, прибирати,
Сімейне вогнище оберігати?
Я.
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Постійно радість дарувати,
Усіх теплом обігрівати?
Я. А ти, мій любий, неповторний,
Скажи мені, єдиний,
Хто буде рід наш берегти і множити покоління?
Я.
Хто дбатиме усе життя
Про щасливе майбуття?
Я.
Дітей навчати лиш добра,
І боронити від лиха й зла?
 Я.
Кохати буде до забуття
І поруч буде все життя?
Я.
І так сім раз
Прозвучало - я, я, я.
Ось так і створилась сім`я.
Ведучий. Сім'я - святиня людського духу,

благородних людських почуттів:   кохання, любові,
вірності, піклування. Це невсипуща хранителька
національних звичаїв і традицій, пам'яті предків,
плекальниця найвищої цінності людства -дітей.

Сім'я - це пристань і гавань,
Сюди повертаєшся знов.
Із мандрів далеких і плавань,
Тут вічно панує любов.
Тебе тут завжди пам'ятають,
Куди б ти не їхав, не йшов,
На тебе постійно чекають
Увага, турбота, любов.
Сімейний вогонь палає
Теплом наповнивши дім.
Хай тато маму кохає,
Хай щастя не зраджує їм.
Ведучий. Для того,  щоб роду не було переводу,

він має жити багато літ. Треба берегти коріння роду.
Хто ж його береже? Головною берегинею родини
завжди була мати, її святою називали. Тарас Шевченко
писав:

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Ведучий. Мати народжувала дитину, співала їй,

вчила добра і любові.
Ведучий. Колискова пісня... Скільки їх створив

народ! Лагідний материн спів засівав дитячу душу
любов'ю до людей, всього живого.

Ведучий. Під цей спів виростали поети і
композитори, майбутні хлібороби і захисники рідної
землі, космонавти, вчені й просто мудрі люди, адже її
мелодія, мова виховують доброту, чуйність,
милосердя.

ПІСНЯ ЛЮБОВІ І ДИТИНСТВА
В серці бринить, як струна.
Заспівай мені, мамо моя,
Як бувало, колись над колискою.
Буду слухати, слухати я,
І стояти в замрії берізкою.
Звучить колискова
Тут мамина пісня лунає і нині,
Її підхопили поля і гаї,
Її вечорами по всій Україні
Співають в садах солов'ї.
І я припадаю до неї устами,
І серцем вбираю, мов спраглий, води.
Без рідної мови, без пісні, без мами
Збідніє, збідніє земля назавжди.
Пісня "Мама".
Ведучий.
Росте дитина …До виховання вже долучається і тато.
Тату, рідний, мусиш знати -
Ти найкращий в світі тато!

Добрий, сильний та міцний:
Хіба є ще де такий?
Будь упевненим, мій тату,
Що тебе я буду вартий.
Все робитиму, як ти
Треба тільки підрости
Ведучий. Наш народ дуже любить і пожартувати.

То давайте пожартуємо. Шановні дорослі! Подивіться
на себе очима дітей.

Інсценізація смішинок.
Сценка (Батько сидить, читає газету. Мати за вухо

смика сина, той кричить).
Син. Пусти, я більше не буду!
Мати. Помилуйся на нього! Ану розказуй батькові,

за що ти в школі набив дівчинку?
Син. А чого вона? Ми гралися в Адама і Єву, а

вона замість того, щоб мені віддати яблуко, сама його
з'їла!

Батько. Біжи, візьми в кошику яблуко і не смій
більше бити дівчаток.

(Син вибігає, вбігає дочка, батько читає газету).
Дочка. Тату, а чого йде дощ?
Батько. Підростеш, дізнаєшся.
Дочка. Тату, а в Баби-Яги є бабенята?
Батько. Звідки я можу знати?
Дочка. Тату, а нащо коняці на плечах коси?
Батько. Запитай у коняки.
Дочка. Тату, а мотоцикл не любить цукерки?
Батько. Не знаю, я його не запитував.
Дочка .Тату, а розкажи казку!
Батько. Ой доню, це до мами. Вона в нас любить

не тільки казки розповідати, а і складати. Особливо
про кохання.

Дочка. Тату, а ти не сердишся, що я тебе про все
запитую?

Батько. Що ти, донечко? Як можна? Адже чим
більше запитуватимеш, тим більше знатимеш.

Ведучий. А яка ж родина без бабусі та дідуся? Як
же без бабусиних смачних пирогів, без дідусевої
поради і підтримки.

Свою бабусю  знаю з давніх пір
Її обличчя любе, ласкавий її зір.
Замислиться бабуся, зажуриться на мить
І знов, дивись, сміється, ласкаво гомонить.
І я бабусю милу цілую залюбки,
Вона мені співає, розказує казки.
Я слухаю бабусю, я вся мов уві сні
Розумна, мила, ніжна, немає їй ціни.
                         Дідусю мій рідненький,
                         Я так тебе люблю!
                         Багатий ти своєю добротою
                         І серцем, що для нас живе.
                         Дай Бог,тобі здоров`я й спокою,
                         Сто літ живи і знай:
                         Я так люблю тебе!
Пісня про бабусь і дідусів.
Ведучий. Росте дитина і коло родини

збільшується: спочатку дитсадок, а потім - велика
шкільна родина. У цій родині багато школяриків -
братів і сестер, а другими батьками стали вчителі. Це
вони навчають і виховують, коли треба - похвалять, а
коли і насварять, це вони разом з нами радіють і
сумують.

Ведучий. Рідна школа - це дороге серцю місце,
де проходить дитинство. Кожного ранку, мов крихітні
гомінливі струмочки, зливаючись у єдиний бурхливий
потік, прямують сюди діти. І так багато років.

Ведучий. Обличчя, обличчя …, але школа
пам'ятає їх всіх. Скуйовджених й охайних, бешкетників
і сором'язливих, веселих і сумних.

Ведучий.
Школо, - ти початок всіх починань.
Так будь же завжди благословенна.
Хай вічно звучать слова: "Здрастуй, школо!"
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Скільки в цих стінах пережито
Перерв, занять, шкільних дзвінків,
Перше кохання і незвичний щем в душі …
Пісня "Солодка ягода".
Ведучий. Село - це серце нації, це велика родина

хліборобів - трудівників. Здавна воно було носієм і
хранителем духовних скарбів. Це  тут, у сільській родині,
дитина вперше побачила вишивку, почула ніжну
народну пісню,  дізналась про звичаї і традиції свого
народу.

Ведучий. Село-це той куточок України, де ще не
забули народних звичаїв.

Ведучий. Росте дитина… , ось уже і перше
кохання прийшло, а тут і старости завітали зі словами
"шукали ми куницю та натрапили на слід красної
дівиці"…

Перфоменс  "Гільце".
Ведучий. А через деякий час гуде весілля у селі.

Грають музики, лунають весільні пісні…
Троїсті музики.
Ведучий. Родина - це вся Україна. І починається

вона  з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили
світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір`я,
по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви
народилися. А Україна - це наша Батьківщина.

На білому світі є різні країни,
Де ріки, ліси і лани…
Та тільки одна на землі Україна
А ми її доньки й сини.
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,
І квіти усюди ростуть...
Та тільки одну батьківщину
Ми маєм - її Україною звуть.
Ось небо блакитне і сонце в зеніті!
Моя Україна - найкраща у світі!
Моя Україна - це ліс і озерця,
Безмежні степи і чарівні джерельця
Красиві пейзажі і гори високі,
Маленькі струмочки і ріки глибокі.

Міста старовинні і замки прекрасні,
Великі будови і дуже сучасні.
Сади чарівні, мальовничії села.
Моя Україна - це пісня весела.
Це щира, багата, як світ її мова,
Крилата, така мелодійна, чудова!
Її обереги - верба і калина,
Вітчизно свята, дорога Україно,
Для кожного з нас ти у світі єдина.
Ведучий. Давайте помилуємось краєвидами

нашої чудової країни і впевнимось, що,справді, є чим
пишатися і за що боротися не одному поколінню
українців і, нехай кожному в душі розквітне квітка
гордості за нашу родину - Україну.

Кліп "Україна - моя свята земля". Пісня про
Україну. Флеш-моб "Ми - українці".

Ведучий.
Одна Батьківщина і двох не буває
Місця, де родилися - завжди святі,
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знає в житті!
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Мета: відтворити на святі обряд зустрічі весни,
показати його красу;  навчити дітей обрядових
пісень-веснянок, водити хороводи, народних ігор;
виховувати любов до рідного краю, національних
традицій; розвивати інтерес і бажання до вивчення
і відродження народних звичаїв та традицій рідного
краю, оберігати їх; корегувати та удосконалювати
бажання учнів охороняти та примножувати
природні багатства.

Обладнання:   церковні свічки, образи,
українські рушники, коровай, українські костюми,
музичний супровід, опудало зими, сопілка.

Хід  заходу
І квіти, і зорі, й зеленії віти
Проводять розмови кохані

Про вічную силу весни на сім світі,
Про чари потужні весняні...

Л.Українка
Святково прибраний актовий зал. На стіні

вишитий рушник, український віночок. На сцені -
вітальня. У лівому кутку стіл, накритий
скатертиною, підсвічник, образи, рушник.

У залі тихо, починає лунати музика. На сцену
виходить господиня. Господиня прикрашає стіл,
готується до зустрічі гостей.

Ведучий 1.
Під крилом весняної зорі
Слухаю дитинства свого казку.
І Стрітення вже десь на горі
Будить з ласкою безсмертну Мавку.
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Ведучий 2.
І знову починається весна,
Так, як було це ще у неоліті,
Лиш перша брунька вибухне на віті,
І знову починається весна.
(Поодинці виходять діти на передній план, в

руках свічки).
Учень.
І знову починається життя -
Шалено, швидко крутиться Земля.
І вже відносно стали більші ми
В природі, у садках і на полях
Кінчається симфонія Зими
І знову починається краса.
Така наївна ще і первозданна.
Неначе ми її вже знаєм здавна.
І знову починається весна.
І знову починається любов
Одна на двох чи на усіх єдина.
З колиски усміхається дитина
І знову починається любов.
І через починань отих злиття
Попри усі страждання і тривоги.
Виходимо на батьківські пороги
І знову починається життя.
Господиня.
Спасибі тобі Господи,
Що дав дожити нам,
До Стрітення юного.
Бо приходить весна і воскресає природа, весь

наш люд, грішні наші душі. І щасливий той, у кого є
маленький клаптик літа серед такої лютої зими.
Здавна дві сили на світі в одвічній борні, одна сила
добра, а другая - ні. Але всі ми віримо " в сонця
радісне причастя".

1.  А весна,  мов людські мрії,
Що відроджують тепло,
А душа крізь сніговії
Чує радості тепло.

2. Стояла я і слухала весну
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну,
То знов таємно - тихо шепотіла.

3. Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.

4. Сонечко, сонечко, глянь у віконечко,
Діткам маленьким з неба засяй.
Весно, весняночко, наша паняночко
Гарними квітами, ніжними вітами,
Словом пташиним нас забавляй.

 СЦЕНКА " ЛІСОВА ПІСНЯ"
(Звучить щебет жайворонка, мелодія сопілки).
З-за стовбура старої розщепленої верби,

виходить Мавка, в яскраво - зеленій одежі,
розправляє руки і проводить долонею по очах.

Мавка.
Ох, як я довго спала!
А хто мене збудив?
- Либонь, весна...
Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи

то мені так снилось.
( Хтось грає на сопілці )
Ні...Стій... Ба! Чуєш? То весна співає?
(Виходить Лукаш із сопілкою і хоче надрізати

ножем берізку, Мавка кидається і хапає його за руку)
Мавка. Не руш! Не руш! Не ріж! Не убивай!
Лукаш. Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? Я

тільки хотів собі вточити соку з берези.

Мавка. Не точи! Це кров її. Не пий же кров з
сестроньки моєї!

Лукаш. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти
така?

Мавка. Я - Мавка лісова.
Лукаш. (Не так здивовано, як уважно

придивляється до неї).
А от ти хто? Я від старих людей про Мавок чув

не раз, але ще зроду не бачив сам.
Мавка. А бачити хотів?.. Чи ж гарна я тобі?
Лукаш. Хіба я знаю?...
Мавка.
Чому ж свого не можна запитати?
Он бачиш, там питає дика рожа: "Чи я хороша?"
А ясен їй киває в верховітті: "Найкраща в світі!"
Лукаш. А я й не знав, що в них така розмова, я

думав - дерево німе, та й годі!
Мавка. Німого в лісі в нас нема нічого.
Лукаш. Чи то ти все отак сидиш у лісі?
Мавка. Я зроду не виходила ще з нього.
Лукаш. А ти, давно живеш на світі?
Мавка. Справді, ніколи я не думала про

те...(задумується)
Мені здається, що жила я завжди...
Лукаш. Як ти говориш?!
Мавка. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй

мені.(Слухає).
Лукаш. Твій світ прекрасний! А весна ж яка!
А знаєш як люди її стрічають, як діти

веселяться?!
Ходімо в світ! А онде люди! Готуються усі

стрічать весну. Ходімо й ми.
(Звучить радісна весняна мелодія)
Ведучий. Любов, надія й віра оживають навесні.

Це цариця - весна, якій кориться природа і кожне
людське серце, яке ще б'ється.

Ведучий. Напевне, в цей час під звуки
Лукашевої сопілки весна іде на зустріч зимі. І
повертається до життя все навкруги.

Ведучий. Ви чуєте б'ють церковні дзвони!
Сповіщають людям, що прийшло Стрітення - зустріч
весни.

Діти.  Слава Ісусу Христу!
Господиня. Навіки слава! А звідки то ви?
Дитина. З церкви йдемо. Свічки посвятили.
Господиня. Добре, що ви про це пам'ятаєте!
Адже скоро вже йде на нашу землю весна,

оспівана в піснях, гаптована солов'їними трелями.
Вона йде і несе нам Стрітення, бо Весна "вірить в
сонця радісне причастя."

Колись люди дуже вірили в пророчність
Стрітення. За сивої давнини це свято звалось
Зимобор, Громовиця. Кожен господар обов'язково
готував власну "громовичку"(свічку) й ніс на посвяту,
щоб весняна повінь не пошкодила посіви і мороз
дерев не побив.

Ведучий. Саме в цей день святили воду, цій воді
приписували магічні властивості. Вона допомагала
при хворобах, що їх пророчить погане око.

І. Свято за столом сидить,
На гостей чекає
Все в віконце зазирає,
Весну виглядає.

ІІ. Справді дуже хочеться,
Щоб весна прийшла,
Сніг пухнастий розтопила
З квітів віночок сплела.

(формують віночок)
Українські дівчата та хлопці розпочинали обряд

закликання весни.
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Благослови мати!
Весні закликати!
Весну закликати,
Зиму проводжати,
Зимонька в візочку,
Веснонька в човничку!

Господиня. Після цього дівчата йшли на високу
гору за село, до річки, лісу. Там відбувались різні
магічні дії, обряди, які сприяли приходу весни.
Насамперед викликали птахів із вирію. Для цього
дівчата випікали печиво у формі птахів -
жайворонків, голубів, журавлів. А потім ходили з
ними по селу і співали заклички до птахів.

Ой, ти , пташко сизокрила,
Тут зима її зустріне.
Ой, ти, пташко, мила,
Полети за синє море,
За високі гори,
Одімкни там весну - красну.
Срібними ключами,
Хай скоріш вона прилине .
Господиня. Закликали птахів - і птахи прилетіли.

А тоді треба було звернутися до сонечка, як до
божества, щоб воно вийшло, щоб краще гріло, щоб
розтанули сніги, зазеленіла трава і розквітли квіти.

Вийди, вийди сонечко,
На дідове полечко.
На бабине зіллячко,
На наше подвір'ячко,
На весняні квіточки,
На маленькі діточки.
Господиня.
Вийшло сонечко, розтанули сніги, настала

пора орати.
Орел поле поорав - поорав,
Орел поле лелю - полелю,
Та пшениці насіяв, насіяв.
Крилочками заволочив,
Дрібен дощик промочив - промочив
Роди Боже, на врожай,
Нашим діткам на коровай.
Засіяли, заволочили і дощику напросили:
Іди, іди дощику
Зварю тобі борщику!
Мені кашка,тобі борщ,
Щоб ішов нам дрібний дощ!
Дівчинка.  А тим часом сонечко піднімається

все вище і вище, сніг уже давно зійшов, на горбках
підсохло так, що можна ступати босими ногами.
Зима відступила. Але ж треба було її прогнати
зовсім. А як?

Хлопчик. Мерщій, друзі, на майдан, там людей
зібралось. Будуть вони веселитись, співати, ще й
Мороза проганяти.

Господиня. Та не забудьте свічки й хліб узяти.
Діти. Благословіть нас весну закликати, та зиму

проводжати.
Господиня. Благословляю вас, діти добрі.

Будьте здорові, працьовиті,будьте веселі.
Хлопчик. Ну, а ми зробимо опудало із соломи,

одягнемо у жіночий одяг, винесемо за село до річки
і спалимо.

Ой летіло помело,
Через наше село:
Стовпом дим, стовпом дим.
Дівчинка.
Запалимо свічки, щоб горіли,
Щоб вогненні блискавиці, щоб гучнії громовиці
Наших осель не спалили.
Підвісимо рушники,

Щоб родили вишні,
Щоб яблуні і груші росли врожаєм пишним!
(Піднімає в гору рушник)
Весно - красно, прилети,
Нам гостинець принеси,
Старим дідам по люльці,
А бабам по хустці,
А дівчаткам по серпу.
Дівчинка. Чоловікам по візочку.
Хлопчик. А дівчаткам по віночку.
Дівчинка. Хлопчикам по батіжку.
Разом: Усім діткам по яблуку.
Дівчинка. Бери, веснонько, ключа одімкни

землицю,
Зігрій її сонцем,святи травицю,
На буйнеє жито,
На теплеє літо.
Підносить ключ до неба.
Хлопчик.
Іди, Зимонько, з піснями.
А повертайся після осені із снігами.
Прийми від нас калач смачний,
А на згадку обруч дорогий.
Дівчинка підносить калач на рушнику.
І. Пішла Зима, а після Стрітення вона не

довговічна
Скільки Зимі не панувати
А Весні все одно бувати!
ІІ. Потекли струмочки, розіллялися

На цимбалочках розігралися.
Грає веснонька у трембітоньку
І пробуджує кожну квіточку.

ІІІ. Грає Веснонька на сопілочку
Прихорошує кожну квіточку
Грає веснонька, у дзвіночки б'є
Кожна пташечка вже гніздечко в'є.
Грає веснонька - розігралася
Вся природонька розспівалася.
Хоровод "Подоляночка".

Господиня. Спалили зиму, прогнали: почалися
співи, хороводи - це знак магічний, бо відтворює рух сонця.

От бачите, як глибоко в давнину сягають наші
обряди, пісні, танці, які вони прекрасні! У цих піснях
- наше коріння, краса, талант, мудрість народна.

Нехай же звучать стрітенські весняні акорди.
Прийди,весно, прийди
Прийди,прийди, красна,
Принеси нам квітів,
Радість, сонце ясне!
Весна іде,весна іде,
Весну вітаймо, діти,
Вона пісні нам принесе,
Вінки чудові, квіти!
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Мета: формувати в учнів уявлення про давній
звичай українського народу - шанування дівочої коси
як символу краси, честі і гідності дівчини, прищеплювати
бажання бути охайними, працьовитими, естетичні та
етичні норми поведінки,  сприяти вихованню пошани
до дівчини, жінки як берегині роду, відроджувати
призабуті традиції та звичаї нашого народу.

Обладнання: презентація з ілюстраціями
традиційних жіночих зачісок, а також з фотографіями
зачісок учениць класу, номери учасниць, атрибути для
конкурсів, українська народна пісня "Розпустили кучері
дівчата", пісня "А коса у дівчини - райдуга", сл. і муз.
Остапа Канаки.

Хід заходу
Учитель. Шановні учні, батьки та гості! Щиро вітаю

вас у нас  на святі дівочої краси, адже недаремно
кажуть "коса - дівоча краса". Сьогодні у нас мова піде
про красу дівочої коси і взагалі про дівочу красу, про
давні традиції та звичаї українського народу, які треба
зберігати й збагачувати.

У залі присутні учні 4 - Б класу, батьки.  Хочу
представити членів журі конкурсу -  це учениці 8 -Б класу,
яких я вчила в початковій школі. Кожна з них і досі має
чудове довге волосся.

Презентація "Краса нашого класу"  ( на слайдах
використані фотографії учениць класу, а також їхніх
зачісок -  і повсякденних, і святкових ).

1 ведучий. Навіщо косички дівчатам? -
Ніяк зрозуміти не міг.
На них треба стрічок багато
Та й клопоту менше без них.

 2 ведучий. Проте косички довгі
Всім радують серця,
Тому, що ті косички
Дівчаткам до лиця!

Учитель. Споконвіку довга коса вважалась
символом дівочої краси.  Доглянута, пишна і довга коса
була окрасою та гордістю українки. Зараз, на жаль, у
моді коротке волосся. Так хочеться нагадати дівчатам,
які вирішили розпрощатися зі своїми косами, слова
пісні "Не ріж косу" ( сл. М. Ткача, муз. О. Білаша ) "Ой, не
ріж косу, бо хорошая, не погань красу, дуже прошу я!".

Але в нашому класі є дівчата, які пишаються своїм
довгим волоссям!

1 ведучий.
О дівчино розумна, добра, чемна,
В розмові і поводженні приємна,
Причесана охайно, гарно вбрана
На Україні здавна звалась ПАННА.
І ще одне - ознакою краси
Була наявність гарної коси.
Конкурс " ДЕФІЛЕ"( дівчатка в певному порядку,

під музичний супровід виходять на сцену ). Ведучий
представляє кожну з учасниць.

Учитель. Ось які красуні є у нашому класі! Вони
заслуговують почути від нас  компліменти на свою
адресу. Джентльмени 4 - Б, вам слово!

Гра " Комплімент".
А в цей час журі визначає, у якої з конкурсанток

найдовше волосся.

Конкурс " УЛЮБЛЕНА ІГРАШКА".
1 ведучий.
Від прадідів ведеться, що в родині
Жінки - дбайливі й добрі берегині.
Не перелічиш їхньої турботи,
Не переробиш їхньої роботи.
У тому мудрість, сила, таїна,
Про всіх в сім'ї піклується вона.
2 ведучий.
Ласкава. Добра. Ніжна трудівниця.
І дівчинка в сім`ї ще змалку вчиться
Комусь увагу й ласку виявляти,
І пестити, й любити, й годувати,
Щодня вмивати, спатоньки вкладати
Чи плюшеве веселе ведмежатко,
Чи хом`ячка, чи, може, кошенятко…
Отож, розкаже зараз кожна з вас
Про друга отакого нам якраз.
(Кожна учасниця презентує свою улюблену іграшку

у вигляді розповіді, вірша, пісеньки, сценки)
Конкурс "ТАЄМНИЦІ ДІВОЧОЇ КОСИ"
1 ведучий.
Сказали ми - ознакою краси
Була наявність гарної коси.
Тому ті коси змалечку кохали
У травах превсіляких вимивали.
2 ведучий
Щоб були гарні, пружні і живі -
У хмелю, у любистку, в кропиві,
В ромашці, у аїрі, в цибулині, -
Це все бабусі пам`ятать повинні.
ПОРАДИ
Для того, щоб волосся було здоровим і

красивим, скористайтеся порадами  наших дівчаток.
( Кожна з конкурсанток озвучує по одній пораді)

- Довге волосся потрібно мити не так часто, як
коротке - раз на 10 днів, помірно теплою перевареною
водою.

- Для миття тонкого і сухого волосся замість
мила можна використати яєчний жовток.

- Дуже корисно полоскати волосся відваром із
суміші  таких сухих трав: м'яти, ромашки, шавлії,
любистку, звіробою, деревію, нагідок.

- На сході жінки перед тим, як мити волосся,
втирали в голову кисле молоко, а на Русі - кислий квас.

- Коротке волосся - розчісують від коренів до
кінців, довге - навпаки, починають з кінців пасма, і
поступово, не смикаючи, піднімаються до коренів.

- Гребінці обов'язково раз на тиждень  мийте із
милом.

- Росту волосся сприяє настій кореня лопуха,
який втирають у шкіру.

- Відвар з кропиви має мінеральні солі,
дубильні речовини, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни,
а тому також зміцнює корені волосся.

КОНКУРС ЗАЧІСОК
1 ведучий.
А як уже ті коси виплітали!
У 3, в 4, в 8 сталок брали,
Майстрині вміли навіть у 16.
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Стараються, одна в одної вчаться,
Молодшим сестрам плетучи косу,
Ту рукотворну чарівну красу…
Тож зараз наші панни наяву
Покажуть кожна зачіску нову.
На проведення конкурсу відводиться не більше

15 хвилин.
Мета: показати, як за короткий час можна зробити

шкільну зачіску з довгого волосся .
Конкурс  для вболівальників  "ЗАКІНЧИ

ПРИСЛІВ`Я" .
 Проводить вчитель. Учні, які  не задіяні в конкурсі

зачісок, а також батьки розподіляються в групи за
кількістю конкурсанток, утворюючи команди
вболівальників. Кожна правильна відповідь - бал на
користь конкурсантки, за яку вболіває команда.

- Коса - … ( дівоча краса ).
- Дівчина з косою, як трава … ( з росою ).
- Нема коси - нема … ( краси ).
- Дівка без коси - що кінь без … ( гриви ).
- Де дівка з косою, там хлопці … ( юрбою ).
- Подивись на косу, а подумай про …

(господиню).
- Не вари борщу, поки не … ( заплетеш косу.
- Косу збережеш, … ( щастя ) знайдеш.
Конкурс  для вболівальників  " АУКЦІОН СЛІВ",

проводить вчитель.
- Підібрати дієслова до іменника "волосся"

(тренувальне завдання, кожне слово дає
конкурсантці один бал, напр.: волосся чесати, рвати,
вибивається, стригти, обтинати, падає, сиплеться,
тріщить, в`ється).

- Підібрати прикметники до іменника "волосся"
(довге, середнє, коротке, рідке, густе, скуйовджене,
розпатлане, розплетене, кучеряве, світле, сиве,
чорне, русяве, розчесане, укладене, підстрижене,
пряме, хвилясте, блискуче, тьмяне, шовковисте,
жорстке, пружне,  м`яке, жирне, сухе, нормальне,
ламке, фарбоване, посічене, здорове.

- Знайти зайве слово: волосся, волосінь,
волосина, волосинка, волоссячко. (Волосінь -
прив'язана до вудлища довга міцна нитка (з волосин
коня, шовку, капрону і т. ін.), на кінці якої прикріплений
риболовецький гачок. Для виготовлення волосіні з
кінської волосні її вирізали чи виривали невеликими
пасмами, потім її сучили ( сплітали, скручували )
пальцями  зрідка у дві волосини ( для повідка чи вудки
- поплавчанки ), а здебільшого у 3-4 волосини, внаслідок
чого виходили так звані колінця, їх сучили у різному
напрямі, а потім зв'язували послідовно перше з другим,
друге з третім... і так доти, доки виходили волосіні
потрібної довжини ).

- Продовжити ланцюжок слів: зачіска, кучері,…
(пасмо, прядка, жмут, танка, патли, косми, чуб).

Конкурс " КУЛІНАРНИЙ"
2 ведучий
Яка б в житті не трапилась стежина,
Буде з вас кожна мама і дружина.
Щоб всі спішили з радістю додому,
Щоб затишно й спокійно було в ньому
Здоров`я щоб родині зберігати,
Вам треба вміти гарно готувати.
1 ведучий
Варили українки з давнини
Борщі, галушки,і вергуни,
Потапці, голубці і деруни,
Лемішку, колотуху, путрю, квашу.
Перетворилась кухня в гордість нашу
Тому смачний, корисний, дуже гарний
Розпочинаєм конкурс кулінарний!
(Учасниці отримують картку, де вказано назву

страви, а також перераховано інгредієнти. Необхідно
вибрати потрібні продукти для того, щоб приготувати
страву та розповісти послідовність приготування)

КОМПОТ ВІНЕГРЕТ
Картопля, цукор, 
яблука, морква, груші, 
родзинки, борошно, 
сливи, вода, апельсини.

Борошно, цибуля, 
оселедець, картопля, 
огірки, помідори, буряк, 
морква, перець.

БОРЩ СУП
Гречка, м`ясо, буряк, 
яблука, морква, буряк, 
картопля, цибуля, 
часник, огірки, 
помідори.

Ковбаса, картопля, 
огірки, помідори, 
цибуля, макарони, кріп, 
риба, м`ясо, морква, 
соус.

ПІЦЦА КАША
Гриби, яблука, цибуля, 
картопля, майонез, 
макарони, лимон, 
ковбаса, помідори, 
часник, кріп.

Рис, олія, цибуля, 
гречка, молоко, цукор, 
масло, помідори, 
морква, м`ясо, ковбаса.

ПЕЛЬМЕНІ ОВОЧЕВИЙ САЛАТ
Картопля, цибуля, 
петрушка, м`ясо, 
помідори, огірки, фарш, 
соус, яйця, майонез.

Лимон, огірки, риба, 
молоко, м`ясо, ковбаса, 
помідори, буряк, 
капуста, горіхи, часник.

Конкурс " ТВОРЧИЙ"
2 ведучий.
А яка ж бо українка
Не співає чисто, дзвінко
Не танцює вправно, жваво
Не жартує так цікаво?
1 ведучий.
Здавна вміли в нас дівчата
І чудово танцювати,
І до діла щось сказати,
І душевно заспівати.
2 ведучий.
Є сьогодні в нас таланти -
Співаки і музиканти,
Танцюристи і читці,
Вміння нам покажуть ці!
Міні-концерт. Дівчата демонструють свої

таланти.
Конкурс "ВІКТОРИНА"
Учитель. Поки дівчата відпочинуть, а журі

оцінить  виступи наших конкурсанток, я проведу з
вами вікторину. Дайте відповіді на запитання:

- Що таке стрічка і кісники? Яке вони
відношення мали до коси? (З їх допомогою заплітали
коси.)

- Чому косу заплітають із трьох частин? (Це
свідчення єдності трьох стихій природи: повітря,
води і землі.)

- Яку траву використовували дівчата для
полоскання волосся для того, щоб причарувати
хлопців? (Любисток.)

- Що означає вираз "розплести косу"? (Взяти
шлюб.)

- Як ви думаєте, яку зачіску називали
"дрібушечки"? (Коли заплітали багато дрібненьких
кіс.)

- Яку роль відігрівав вінок на голові дівчат,
крім того, що це було прикрасою? (Вінок - це оберіг.)

Конкурс "ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ТАКІ
ВИСЛОВИ?" Кожна група вболівальників отримує
картку з одним із фразеологізмів. Потрібно пояснити
значення вислову, а також навести приклад -
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розповісти про ситуацію з власного життя, що
продемонструє, наскільки правильно група розуміє
значення вислову.

Волоссям світити:
- не носити очіпка, не зав'язувати на голові

хустки, намітки ( про заміжніх жінок). Волоссям
світить, простоволоса ходить, неначе дівка ( Нечуй-
Левицький, III, 1956, 94 );

- залишатися неодруженою.
Волосся рвати (дерти) [на голові (на собі)]:
- бути в розпачі, впадати у відчай. Дидона

гірко заридала, І з серця аж волосся рвала ( Іван
Котляревський, І, 1952, 83 ).

Волосся стає ( стало, стане ) дибом ( дубом );
Волосся ворушиться              ( заворушилось і т. ін.)

- стає ( стало, стане ) дуже страшно. В очах у неї
іскри заграли, волосся дибом стало, руки як простягла,
та й не зведе їх. ( Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 457 ).

Притягати ( притягти ) за волосся:
- використовувати що-небудь невиправдано,

випадково або без достатніх підстав. Мене люди
зовсім не за самий вірш лають, а за те, що я мало
ідейна, чи то пак - мало тенденційна, але мені
здається, що коли я буду тенденцію за волосся
притягати, то всім буде чутно, як її волос тріщатиме
нещасний ( Леся Українка, V, 1956, 76 ).

Тоді, як ( коли ) на долоні волосся виросте:
- ніколи не буде. - Це тоді буде, як на долоні

волосся виросте, - охолоджує неймовірний ( Панас
Мирний, II, 1954, 66 ).

Швидше на долоні волосся виросте:
- ніколи не буде.
Підбиття підсумків.
Учитель.  А тепер настав час підбити підсумки

конкурсу у номінаціях "Найдовша коса", "Найкраща
зачіска", "Найкраща господиня", "Наші таланти",
"Найкраще знання народних звичаїв", "Приз
глядацьких симпатій". Переможниця отримує
звання "Панночка 4 - Б".

Учитель. Любі мої красуні! Шануйте свою дівочу
красу. Старанно доглядайте за своїм волоссям, щоб
воно було здоровим, гарним, густим та пишним! І як
би не переконували вас про старомодність довгої
коси, знайте, що в дівочих косах є своя краса,
ніжність та святість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Використані вірші  учнів Іванчук Р. І., Гринчук С. А.
2. Конкурси, турніри, вікторини для старшокласників

/[Уклад. О.Зубюк ]. - Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 127с.
3. Росіцька І.В.Сьогодні свято! Нестандартні виховні

заходи. Частина V. / І.В. Росіцька, Р.П. Росіцький. - Тернопіль:
Мандрівець, 2006 . - 167с.

4. Сценарії шкільних свят. - Харків: Вид. група
"Основа", 2006 . - 69с.

5. Щербуха А.  Всеукраїнська газета "Полювання та
риболовля" / А.Щербуха [Електронний ресурс]. -  Режим
доступу:  www.hunt-fish.com.ua
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Мета: формувати стійку зацікавленість до
занять фізичною культурою, використовуючи
позитивний емоційний настрій учнів, усвідомлену
потребу учнів  у саморозвитку та
самовдосконаленні, розвивати фізичні якості,
увагу, кмітливість, пропагувати фізичну культуру і
спорт як д ієв і засоби зміцнення здоров 'я,
пропагувати здоровий спосіб життя, виховувати
відчуття дружби та товариства, прагнення до
перемоги.

Хід  заходу
Команди організовано входять у спортивну

залу під музичний супровід. Роблять коло пошани
і стають на відведені місця.

Учитель фізкультури. Доброго дня, юні
друзі!  В ітаю вас на свят і здоров 'я і спорту!
Сьогодні  ми з вами  проведемо змагання і
отримаємо великий заряд бадьорості, гарного
настрою ! Зробимо ще один крок до здоров'я!

Отже, ми розпочинаємо наші змагання.
Учитель фізкультури.

М'яч - веселий друг дітей
З ним не буває сумно!
Він стрибає, він летить,
Дарує дітям радість й сміх!
Як ви зрозуміли, провести першу естафету

нам допоможе м'яч!
1. Естафета "Знайомство".
Учасники стрибають на м'ячі в присіді до

фішки. Застрибують в середину обруча, беруть
м'яч в руки і голосно промовляють назву своєї
команди. Назад  повертаються бігом. Коли
останній  учасник виконає завдання і
повернеться до команди, тод і вс і  разом
промовляють голосно свою назву. Перемагає
команда, яка першою  виконала завдання.

Учитель фізкультури. Ну що ж! Ось ми і
познайомились із командами і розім'ялись. А
тепер настав час для наступної естафети.

2. Естафета "Не побігаєш - не підрахуєш!".
На спину кожного учасника кріпиться листок

із цифрою. У кожної команди свій колір листка:
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білий, блакитний, жовтий. Капітани команд
стають в коло іншої команди.  Завдання капітанів
підрахувати суму чисел, які є на спинах гравців -
суперників.  Гравці бігають, відвертаються від
капітанів ,  не дають  їм бачити свої номери.
Гравець, до якого доторкнеться капітан, виходить
за межі майданчика. Якщо капітан доторкнувся
до вс іх гравців ,  в ін починає п ідрахунок.
Перемагає та команда, капітан якої швидко  і
правильно підрахував суму всіх чисел. (Часу
дається 2 хвилини. Числа на спинах гравців  від 1
до 10. Сума  чисел дорівнює 55.)

Учитель фізкультури. Молодці!  Вс і
справились із завданням, але головне те, що ви
отримали багато позитивних емоцій. А вони
допомагають  бути здоровими!   А тепер
представляємо наше поважне жур і!  Це
(прізвище, ім'я, по батькові учителя) і наш гість
(прізвище, ім'я, по батькові учителя). Настав час
для наступної естафети.

Обруч - це чудова річ!
Хочеш - крутиш, хочеш - ні.
А у нас він - молодець!
В коло проситься, мудрець!
Як ви зрозуміли, провести третю естафету

нам допоможе обруч!
3. Естафета "Крізь обруч". Команда  стає

в  коло, на відстані одного кроку один від одного.
Гравці беруться за руки. У  капітана на руці -
обруч. За сигналом необхідно провести обруч по
колу через всіх учасників без допомоги рук. Коли
м'яч потрапить на руку до капітана - естафета
закінчилась. Перемагає команда, яка першою
виконала завдання.

Учитель фізкультури. Чудово! А зараз слово
надається журі.

Один з членів журі оголошує  результати
змагань після трьох естафет.

 І повідомляє, що за перше місце в естафеті
нараховується 10 балів, за  друге 20 балів, за
третє - 30  бал ів .  За п ідсумками переможе
команда, яка набрала меншу кількість балів.

Учитель фізкультури. А зараз ми
перевіримо, чи вмієте ви стрибати у мішках!
Оголошується наступна естафета!

В спорті є багато рухів:
Можна бігти, йти, стояти!
Але нам так необхідно
Просто зараз пострибати!
4. Естафета "Стрибунці".
Кожний учасник команди стрибає у мішку до

фішки і повертається назад в такий же спосіб.
Два гравці можуть допомагати одягати мішок
гравцю,  який  починає естафету.

Учитель фізкультури. Молодці!  Чудово
виконали завдання! А зараз пропоную вам, діти,
пограти в цікаву гру!

Яскравий "хвостик" майорить.
Він кличе нас до гри !
Ось зараз ми почнемо!
Всі " хвостики" зберемо!

5. Гра - естафета "Квач зі стрічкою".
Кожна команда отримує свій колір стрічок і

закладає їх за пояс за спиною. Відповідно до
сигналу, всі команди бігають по майданчику і
намагаються забрати стрічку    в гравців інших
двох команд, а свою зберегти. На виконання
завдання відводиться 3  хв ., або до повного
виконання ігрового  завдання. Перемагає
команда, гравці якої в сумі назбирали більшу
кількість стрічок інших двох команд.

Учитель фізкультури. Просто чудово! Всі ми
отримали дуже велике задоволення від цієї гри -
естафети! А тепер  перевіримо, які види спорту
ви знаєте. Оголошується наступна естафета.

Види спорту - як ім'я,
Треба знати чітко!
Щоб не сказали: "Це - футбол!"
Якщо  м'яч летить в "корзину"!
6. Естафета "Знавці спорту".
На відстані 15 метрів від кожної команди

лежить  аркуш паперу і ол івець . Команда
пересувається до цих предметів "чехардою". За
сигналом на лінії старту гравець №1 приймає
положення "упор прис івши",  через нього
перестрибує №2 і приймає положення "упор
присівши". Через №1 і №2  перестрибує № 3 і
приймає положення "упор присівши". Через №1,
№2, №3 перестрибує №4 і так поки всі гравці не
виконають завдання, а команда не дійде до
паперу і олівця. П ісля завершення фізичної
частини естафети,  гравці називають, а капітан
пише на папері види спорту, які вони знають. На
виконання творчого завдання дається 2 хвилини.
Перемагає команда, яка написала більше видів
спорту. Капітани команд зачитують записи
команди.

Учитель фізкультури.  Просто неймовірно!
Але ви знаєте дуже багато видів спорту! Молодці!
Так тримати! А зараз надається слово журі.

Один з членів жур і оголошує результати
змагань після шести естафет.

Учитель фізкультури.  Просто зараз я
оголошую наступну гру - естафету, в якій ми
перевіримо, як ви дружите зі скакалкою!

Скакалка  - не просто довга мотузка.
Скакалка - це дуже серйозна подружка!
З нею не будеш ти сумувати!
Нумо, всі починаймо стрибати !
7. Гра -  естафета "Раз - скакалка,  два -

скакалка!"
У грі беруть участь всі гравці кожної команди.

По черзі запрошують по одному гравцю  з
команди. У кожного в руках скакалка. За сигналом
учителя трійка починає стрибати через скакалки.
На стрибки дається 15 секунд. По закінченні часу
результати записують. Коли всі учасники виконали
завдання, п ідраховується загальна кількість
стрибків, яку виконала кожна команда. Перемагає
команда, яка в сумі "настрибала" більшу кількість
стрибків . (Учасники виконують  стрибки з і
скакалкою на двох ногах,оберти вперед).
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Учитель фізкультури. Просто -  супер!
Просто - клас! Чемпіони - це про вас! Я оголошую
останню гру - естафету!

Танці, музика і співи -
Це серйозний елемент!
Для здоров'я дуже корисний
Такий духовний елемент!
8. Гра - естафета "Танцюй, танцюй".
Ус і команди виконують  буд ь-які

танцюв альн і рухи с инхронно п ід  музичний
супров ід .  Кожна мелодія звучить  20 секунд
(всього 6-10 варіантів музики). По закінченні
музичної частини вся команда гуртом повинна
скласти прислів'я про здоров'я із розрізаних на
частини слів. Команда,  яка першою виконала
завдання,  разом промовляє складений вираз.
Пер емаг ає ко манда, яка шви дше в иконала
творче завдання.

(Прислів'я для команд: Здоров'я дорожче
багатства. Здоров'я  дорожче грошей. Здоров'ю
ціни немає. )

Учитель фізкультури. Ось і закінчилася
остання естафета нашого свята! Сьогодні немає
серед вас переможених. Ви всі стали іще на
один крок ближче до міцного здоров'я! Слово
надається журі.

Один з членів журі оголошує результати
змагань. Вручають грамоти всім учасникам.

Учитель фізкультури.
Лиш один рецепт на світі
Всім-усім підходить дітям:
Коли спорт полюбиш -
Сильним, спритним будеш.
Всім відомо це чудово,
Коли кожен з нас здоровий!
Тільки треба знати…
Як здоровим стати.
Всім дякуємо за чесну гру і до нових зустрічей!
Команди організовано виходять  з і

спортивної зали під музичний супровід.
Інвентар:
1. Аркуші з номерами - 3 шт.
2. Булавки англійські - 30 шт.
3. Кольорові стрічки 3-х видів довжина 25

см. - 3х10 шт.
4. Мішки - 3 шт.
5. Обручі - 3 шт.
6. Скакалки -3 шт.
7. М'яч - 3 шт.
8. Секундомір.
9. Диск з музичною добіркою.
10. Магнітофон (ноутбук).
11. Лист паперу - 3 шт.
12. Олівці  - 3 шт.
13. Картки з прислів'ями - 3 шт
14. Аркуші з назвою команд - 3 шт.
15. Протокол змагань - 3 шт.
16. Ручки для суддів - 3 шт.
17. Грамоти - 3 шт.
18. Стіл письмовий - 1 шт.
19. Стільці - 3 шт.
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А. В. Цьось. - Луцьк, 1994. - 96 с.
2. Ламкова О. І. 250 рухливих ігор та естафет

для школярів  / О. І. Ламкова, С. В. Дорофєєва. - Харків:
Веста: Вид-во "Ранок", 2005. - 128 с.

3. Кругляк О. Я.  Рухливі ігри та естафети в школі:
посібник для вчителя / О.Я. Кругляк. - Тернопіль:
Підручники і посібники, 2004.- 80 с.

4.Сучасні підходи  до використання ігрової
діяльності у виховному процесі. /[Упорядник Я. М.
Шуль]. - Тернопіль: Астон, 2004. - 56 с.

5. Під час підготовки використані власні творчі
розробки.

Додаток
У МИНУЛЕ СПОРТУ СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ
Було  дуже давно, коли люди думали лише

про те, як вижити, їм необхідно було вміти швидко
бігати, плавати, метати, долали перешкоди.

Від уміння людини наздогнати та влучити у
здобич, від здібності бути загартованою залежала
її мисливська вдача, а значить, і життя.

Отже, стародавнім людям були знайомі
елементи спорту - біг, стрибки, метання. Але про
спорт ще не було й мови. Народився він пізніше. А
батьківщиною його вважають Стародавню Грецію.

Легенд про виникнення Олімпійських ігор
було багато, але існує одна найбільш правдива,
яку взято за основу.

Тяжкі війни розорювали грецьку державу.
Народ не мав спокою. Загарбники безжалісно
вирубували сади та виноградники, спустошували
поля, руйнували будинки та храми. Люди боялися
виходити на вулицю, бо  їх могли не т ільки
пограбувати, а й найжахлив іше вбити
(виконується танок воїнів).

Люди хотіли покласти кінець війнам, але не
знали, як це зробити. Вихід знайшов цар Іфрит.
Від звернувся до мудреця.

Іфрит: О великий мудрець! Що мені робити,
як зберегти свій народ?

Мудрець: Ти повинен організувати ігри на
честь богів.

Ведуча: Й Іфрит пішов на зустріч з воїнами.
Іфрит: Забудемо про наші чвари. А суперечки

давайте розв'язувати не зброєю, а в змаганнях на
швидкість і спритність. Нехай кожен грек прийде
в Олімпію на стадіон і покаже на що він здатен.

Ведуча: Ідея Іфрита сподобалась воїнам, і
вони погодились. Стадіон шумів від захоплення,
бо до бою вступали найкращі атлети Греції.

Першим видом змагань був біг.
Другим - метання списа.
Третім - боротьба.
Останнім - кулачні бої.
Легкоатлетичні змагання Олімпійських ігор

доповнював конкурс майстрів мистецтв.
П ісля закінчення Олімпійських ігор, як і

тривали декілька днів, переможців усіх видів
змагань нагороджували оливковими листками.
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Оформлення статей у журналах регламентовано ДСТУ 7152:2010 "Інформація та документація.
Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках". Елементи видавничого оформлювання публікацій
визначено п. 5.1 цього стандарту. Зокрема, у складі елементів оформлювання немає реферату (абстракту),
проте є анотація, вимоги до якої регламентовано ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) "Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования". Цей
стандарт є міждержавним, діє на території десяти країн СНД, деякі його положення містять повний
автентичний текст міжнародного стандарту ISO 214-76 "Documentation - Abstracts for publications and docu-
mentation" (Документація - Реферати на видання і документи).

Списки літератури до публікацій потрібно оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання".

Книжковою палатою України на допомогу авторам розроблено приклади бібліографічних записів на
різні види документів. Приклади розміщено на веб-сайті Книжкової палати за адресою: http://
www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf. Подаємо ці приклади.

ÏÐÈÊËÀÄÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ
КНИГИ
ОДИН АВТОР
1.Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Л. : Свічадо, 2006. -

307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).
2.Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних

динамічних системах / Коренівський Д. Г. - Київ : Ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її
застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3.Матюх Н. Д. Що дорожче срібла золота  = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про
70-річний шлях Київ. ювелір. З -ду]  Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. -Київ:
Асамблея ділових кіл : Інт соц. іміджмейкінгу, 2006.-311с.: іл., портр. -(Ювеліри України ; т. 1). -ISBN 96 -69-
65-810-1.

4.Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. - Львів : Кальварія, 2005. - 196, [1] с. - (Першотвір).
портр.-(Першотвір=Individual,ISBN 966-663-177-6).

Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх.

док. / І. Матяш, Ю. Мушка. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника
"Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - Київ : Прецедент,
2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів
для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ.
вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

Три автори
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня.

Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. -
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.

Чотири  і більше авторів
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В.,

Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. -
(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Психология менеджмента / [ Власов П. К [и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - Харьков
: Гуманитар. центр, 2007. - 510 с.

Без автора
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - Київ : Грані-Т, 2007.

- 119 с. - (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О.

Шевчук]. - Київ : Грамота, 2007. - 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ -

початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. - Київ : Грані-Т, 2007. - 190, [1] с.
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В.

[та ін.]. - Чернівці : Рута, 2007. - 310 с.

Багатотомний документ
1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов

В. Л.]. - Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005.-  Т. 1. - 2005. - 277 с. - (Серия "Нормативная база
предприятия").

2. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. -
Одесса : Астропринт, 2006- 369,[1]с .- (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
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3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю.
Канівська, С. М. Парамонова. - Київ : НТУУ "КПІ", 2006. - 125 с.

Матеріали конференцій, з'їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали

Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000
р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.
В. Докучаєва, 2000. - 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-
практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. - Київ : ІСОА, 2002. - 147 с.

3. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ.
конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України,  [та ін.]. - Київ : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. - 452 с.

Словники
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. - Харків : Халімон, 2006. - 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч.

процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - Київ : Європ. ун-т, 2007. - 57 с.
Атласи
1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням

31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко [та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН
України [та ін.]. - / [наук. редкол.: С. С. Куруленко [та ін.]. - Київ : Варта, 2006. - 217, [1] с.

2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть
участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький.
- 2-ге вид., розшир. та доповн. - Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - 218 с.

Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України.

- Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань).
2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів

теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. - Офіц. вид. - Київ : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики
України, 2007. - VІ, 74 с. - (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Каталоги
1. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків [та ін.].

- Львів : Новий час, 2003. - 160 с.
Бібліографічні покажчики
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у

спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О.
Вацеба. - Львів : Укр. технології, 2007. - 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику
Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. - Львів : Львів. держ.
ун-т внутр. справ, 2006. - 11 с. - (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Автореферати дисертацій
1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових

конвеєрів : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 Технологія
машинобудування" / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с.

Частина книги, періодичного продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в

наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання.
- 2007. - № 6. - С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень /
Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных
технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні
технології. - 2007. - № 1. - С. 39-61.

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та
методика фізичного виховання. - 2007. - № 5. - С. 12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І.
Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські
системи. - 2007. - Т. 2, № 2. - С. 13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка:
(нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291.

Електронні ресурси
1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті

[Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г.
Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн. :     http://www.nbuv.gov.ua/
articles/2003/03klinko.htm.

Державна  наукова установа "Книжкова палата  України імені  Івана  Федорова"
(Подаємо  скорочений варіант, повний варіант розміщений на сайті "Черкаський освітянський

портал", рубрика "Педагогічний вісник")
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Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм 
фаховим і науковим рівнем, представництвом учасників усіх 
ланок освіти, змістовністю науково-практичної та ділової 
програми з найбільш важливих та актуальних питань галузі 
освіти та кількістю відвідувачів визнана найбільш 
рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

На виставці презентуються досягнення національної 
освіти в реформуванні галузі, досвід інтеграції до 
європейського освітнього простору.  Педагоги, науковці, 
фахівці та відвідувачі мають можливість спілкуватися з 
представниками різних навчальних закладів, обмінюються 
практичним досвідом, ознайомлюються з сучасними 
педагогічними та ІКТ технологіями, засобами навчання.

 У рамках виставки  відбуваються такі конкурси:
I .  Р е й т и н г о в и й  в и с т а в к о в и й  к о н к у р с  з  

нагородженням переможців Гран-Прі:
· «Лідер вищої освіти України».
· «Лідер міжнародної діяльності».
· «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».
· «Лідер післядипломної освіти України».
· «Лідер професійно-технічної освіти України».
II. Відзначення вищих навчальних закладів 

Сертифікатом «Якість наукових публікацій» за 
показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази 
даних Scopus.

III. Конкурс з тематичних номінацій з нагородженням 
переможців золотими, срібними та бронзовими 
медалями.

У цьому році вперше в рамках виставки відбувся 
«Фестиваль презентацій творчих досягнень експериментальних 
шкіл України». Учасники Фестивалю були нагороджені 
Ексклюзивним Почесним Дипломом Презентації.

Освітяни Черкаської області взяли активну участь у 
виставці і ми щиросердно вітаємо переможців із такими 
нагородами:

Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної 
діяльності» отримав КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради».

У конкурсі з тематичних номінацій:
Золоті медалі отримали такі навчальні заклади:
1. Богуславецький  НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені М.О. 
Максимовича Золотоніської районної ради.

2. Смілянська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 
Смілянської міської ради.

3. Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 Золотоніської міської ради.

4. Мліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  
Городищенської  районної ради.

5. Боровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   
Чигиринської районної ради.

6. Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Драбівської районної ради.

7. Драбівський НВК  «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. С.В. Васильченка – гімназія» Драбівської 
районної ради.

8. Скородистицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Чорнобаївської  районної ради.

Срібні медалі:
9. Смілянський НВК «Загальноосвітня школа  І ступеня 

– гімназія імені В.Т.Сенатора» Смілянської міської ради.
10. Драбівський районний  методичний кабінет.
11. Черкаський районний  методичний кабінет.
12. Перша міська гімназія Черкаської міської ради.
Бронзові медалі:
13.  Смілянська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№10 Смілянської міської ради.
14. Ковалівський  НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Драбівської 
районної ради.
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