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Розділ І. 

 
Організація та проведення першого та другого турів 

Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2014» 
 

На виконання Указу Президента України 29 червня 1995 року № 

489/95 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України 11 серпня 1995 року № 638 (зі змінами та допов-

неннями), рішення колегії Міністерства освіти і науки України 27 червня 

2013 року № 2/1 – 19 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2013» та відзначення переможців, лауреатів та організаторів», нака-

зів Міністерства освіти і науки України 2 вересня 2013 року № 1255 «Про 

проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», 4 жовтня 

2013 року № 1359 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і нау-

ки України від 02.09.2013 № 1255» та листа Міністерства освіти і науки 

України 9 жовтня 2013 року № 1/9 – 705, наказів департаменту освіти і на-

уки, молоді та спорту облдержадміністрації 17 жовтня 2013 року № 812 

«Про проведення в області у 2013/2014 навчальному році першого та дру-

гого турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», 9 грудня 2013 

року № 950 «Про проведення очного етапу другого (обласного) туру Все-

українського конкурсу «Учитель року – 2014» та 7 лютого 2014 року № 34 

«Про підсумки другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учи-

тель року – 2014» та відзначення його переможців» 4 грудня 2013 року – 

22 січня 2014 року в місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти відбувся заочний і очний етапи другого 

(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у на-

ступних номінаціях: «Географія», «Світова література», «Початкові кла-

си», «Трудове навчання», «Директор школи». 

У першому – районному (міському) турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» узяли участь 349 педагогів області із номінацій: 

«Географія» – 82, «Світова література» – 73, «Початкові класи» – 84, «Тру-

дове навчання» – 56, «Директор школи» – 53. Із них педагогів із сільських 

шкіл – 217, із селищ міського типу – 35, міських шкіл – 97, гімназій та лі-

цеїв – 12. Зокрема, вчителів вищої категорії – 159, у тому числі 11 мають 

звання «учитель-методист», 68 – «старший учитель». 

Матеріали переможців першого – районного (міського) туру Всеукраїнсь-

кого конкурсу «Учитель року – 2014» та статистичні звіти щодо його про-

ведення подані в Закарпатський інститут післядипломної педагогічної 

освіти вчасно, до 2 грудня 2013 року, всіма відділами (управліннями), мо-

лоді та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів області у кількос-

ті – 85, а саме: з номінацій «Географія» – 16, крім міста Ужгорода та Вели-
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коберезнянського району, «Світова література» – 17, за винятком Іршавсь-

кого району, з «Початкові класи» та «Трудове навчання» – по 18, з «Дире-

ктор школи» – 16, окрім міста Чопа та Воловецького району. Серед учас-

ників педагогів із сільських шкіл – 44, із селищ міського типу – 8, міських 

шкіл – 28, гімназій та ліцеїв – 5. За якісним складом: вчителів вищої кате-

горії – 48, у тому числі четверо зі званням «учитель-методист» та трина-

дцять – «старший учитель». 

Кількість поданих матеріалів для участі в заочному етапі другого (об-

ласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»: 

 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Гео-

графія 

Світо-

ва 

літе-

ра-

тура 

По-

чат-

кові 

класи 

Тру-

дове  

нав-

чання 

Ди-

рек-

тор 

школи 

Усьо-

го 

*М *М *М *М *М *М 

1. м. Ужгород 0 1 1 1 1 4 

2. м. Мукачево 1 1 1 1 1 5 

3. м. Берегово 1 1 1 1 1 5 

4. м. Хуст 1 1 1 1 1 5 

5. м. Чоп 1 1 1 1 0 4 

6. Берегівський р-н 1 1 1 1 1 5 

7. Великоберез-

нянський р-н 

0 1 1 1 1 4 

8. Виноградівський 

р-н 

1 1 1 1 1 5 

9. Воловецький р-н 1 1 1 1 0 4 

10. Іршавський р-н 1 0 1 1 1 4 

11. Міжгірський р-н 1 1 1 1 1 5 

12. Мукачівський  

р-н 

1 1 1 1 1 5 

13. Перечинський  

р-н 

1 1 1 1 1 5 

14. Рахівський р-н  1 1 1 1 1 5 

15. Свалявський р-н 1 1 1 1 1 5 

16. Тячівський р-н 1 1 1 1 1 5 

17. Ужгородський  

р-н 

1 1 1 1 1 5 

18. Хустський р-н 1 1 1 1 1 5 

 Разом  16 17 18 18 16 85 

 

*М – матеріали, подані на конкурс 
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Заочний етап другого (обласного) туру Конкурсу відбувся 4 – 5 груд-

ня 2013 року в місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту післядип-

ломної педагогічної освіти відповідно до Порядку проведення конкурсу і 

передбачав ознайомлення членів журі з матеріалами, поданими учасника-

ми, проведення їхньої експертизи та рецензування. В перелік Конкурсних 

матеріалів, які були оформлені згідно з методичними рекомендаціями з 

організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2014» входили: лист-представлення за формою, витяг із протоколу засі-

дання оргкомітету першого – районного (міського) туру Конкурсу про ви-

сунення кандидатури на участь у другому (обласному) турі, заяву учасника 

другого (обласного) туру Конкурсу за зразком, інформаційну картку учас-

ника другого (обласного) туру Конкурсу, узагальнення досвіду роботи (до 

12 друкованих сторінок), а для участі у номінації «Директор школи» – 

конкурсний матеріал у вигляді есе – до 7 друкованих сторінок, фотографії 

(портрет та 2 – 3 сюжетні про педагогічну діяльність (в електронному варі-

анті). Нововведенням цьогорічного конкурсу стало створення учасниками 

відеопрезентації «Візитна картка конкурсанта» тривалістю до 3 хвилин. 

Учителі творчо та з великим ентузіазмом підійшли до цього завдання. За-

вдяки таким міні-фільмам члени журі мали змогу побачити вчителя як 

особистість через відгуки колег, учнів, батьків, оцінити педагога безпосе-

редньо у процесі роботи, переглядаючи уривки позакласних заходів, уро-

ків, спостерігаючи за стилем спілкування з учнями тощо.  

У номінації «Географія» матеріали, що надійшли до розгляду журі, ві-

дрізнялися за якістю змістового наповнення. Вони містили обґрунтування 

актуальності, практичного значення та висвітлювали основну ідею досвіду. 

Однак слід зазначити, що фахова освіта не всіх учасників відповідала заяв-

леній номінації: в описі досвіду роботи окремих учасників не повністю ро-

зкрито проблемне питання та не всі відеопрезентації створені відповідно 

до вимог.  

У номінації «Світова література» розглянуті матеріали учасників кон-

курсу продемонстрували оригінальність педагогічної ідеї, творче та профе-

сійне становлення вчителя. Попри те, було виявлено й відсутність візитної 

картки конкурсанта, недотримання вимог щодо тривалості відеопрезента-

ції, у портфоліо в окремих конкурсантів не відстежувалася професійна 

майстерність учителя, елементи власної системи роботи, методичні при-

йоми, а отже, змістове наповнення досвіду не відповідало заявленій темі. 

Також слід зауважити, що окремі методичні кабінети не забезпечили дос-

татній рівень оформлення матеріалів.  

У матеріалах із номінації «Початкові класи» прослідковується обізна-

наність педагогів з новітніми технологіями навчання та виховання, наяв-

ність власної системи роботи, яка включає оригінальні ідеї, творчий підхід, 

широко висвітлений власний педагогічний досвід, підготовлені мультиме-

дійні презентації, представлені цікаві розробки уроків та позаурочних за-

ходів. Але було виявлено і недоліки: в описі досвіду не повністю розкриті 
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індивідуальні особливості діяльності та відсутність інформації про його 

практичне застосування, новизну, посилання на наукові чи практичні дос-

лідження; відсутність переліку проблем та труднощів, із якими зіткнулися 

в процесі роботи, та шляхи їх подолання. Не дотримувалися вимог щодо 

оформлення відеопрезентацій та портфоліо. Представлені матеріали часто 

не були власними творчими доробками, а запозиченими копіями з мережі 

«Інтернет».  

У номінації «Трудове навчання» із 18 учасників 15 – учителі трудово-

го навчання (обслуговуючі види праці) та 3 – учителі трудового навчання 

(технічні види праці). Представлені конкурсні матеріали були оформлені 

відповідно до вимог та містили власні розробки, які відповідали чинним 

навчальним програмам із трудового навчання. Разом із тим, одним конкур-

сантом не було подано узагальнення досвіду роботи, у частини – були від-

сутні відеопрезентації та фотографії. В окремих роботах не прослідковува-

лася реалізація провідної педагогічної ідеї досвіду, не чітко була показана 

результативність представленого досвіду та не витримані вимоги до відео-

презентацій, а саме: не узгоджено проблему досвіду зі змістом поданої ін-

формації. Проте ці зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

поданих матеріалів.  

У номінації «Директор школи» у представлених матеріалах конкурса-

нтами продемонстровано оригінальні управлінські рішення та їххня ре-

зультативність, етапи творчого становлення керівника, прослідковується 

залучення матеріальних, кадрових ресурсів, внесення змін у чинні локальні 

акти школи та прийняття нових для досягнення успіху. Але виявлено і ни-

зку недоліків в окремих конкурсних матеріалах: відсутність есе, портфоліо, 

відеопрезентацій. Слід також зазначити, що ця номінація не була предста-

влена керівниками закладів нового типу, які мають високі рейтингові пока-

зники за результатами незалежного оцінювання.  

Отже, матеріали педагогів містили обґрунтування актуальності та ви-

світлення основної ідеї досвіду, його практичне значення засвідчили обіз-

наність із новітніми технологіями навчання і виховання, ілюстрували сис-

тему роботи, що включала в себе оригінальні ідеї та творчий підхід. Пред-

ставлені портфоліо демонстрували вміння вчителя вирішувати завдання 

своєї фахової діяльності, обирати стратегію і тактику професійної поведін-

ки.  

За підсумками цього етапу у кожній номінації було визначено по 

п’ять учасників очного етапу другого (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2014», які набрали найбільшу кількість балів. 

Серед них: з номінації «Географія» – Гецко Тетяна Іванівна, учитель геог-

рафії Кушницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської ра-

йонної ради Закарпатської області; Гузинець Світлана Василівна, учитель 

географії Верхньовизницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Му-

качівської районної ради Закарпатської області; Євчинець Ганна Юріївна, 

учитель географії загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів с. Раково Пере-
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чинського району Закарпатської області; Параска Оксана Іванівна, учитель 

географії Королівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Вино-

градівської районної ради Закарпатської області та Пасічник Галина Оста-

півна, учитель географії Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської області; з номінації 

«Світова література» – Баняс Віталія Іванівна, учитель світової літератури 

Крайниківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської район-

ної державної адміністрації Закарпатської області; Гукова Олександра 

Олександрівна, учитель світової літератури Ясінянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 Рахівської районної ради Закарпатської області; 

Кокряшкіна Алла Олександрівна, учитель світової літератури середньої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів із профільним вивченням предме-

тів №19 м. Ужгорода; Товтин Ксеня Юріївна, учитель світової літератури 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с.Тур'я-Ремета Перечинського ра-

йону Закарпатської області та Туряниця Вікторія Георгіївна, учитель сві-

тової літератури Свалявської гімназії; з номінації «Початкові класи» – Гу-

штан Мирослава Юріївна, учитель початкових класів спеціалізованого на-

вчально-виховного комплексу «Пролісок» з поглибленим вивченням анг-

лійської мови м. Ужгород; Зема Раїса Анатоліївна, учитель початкових 

класів Берегівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглиб-

леним вивченням англійської мови Берегівської міської ради Закарпатської 

області; Метенько Віта Іванівна, учитель початкових класів загальноосвіт-

ньої школи І – ІІ ступенів с. Раково Перечинського району Закарпатської 

області; Цімбота Галина Іванівна, учитель початкових класів Міжгірської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим ви-

вченням окремих предметів ім. А.Волошина Міжгірської районної ради 

Закарпатської області та Юско Галина Василівна, учитель початкових кла-

сів Кольчинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області; з номінації «Трудове навчання» – Бо-

ржавич Олена Іванівна, учитель трудового навчання Колочавської загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закар-

патської області; Ковач Галина Іванівна, учитель трудового навчання зага-

льноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Порошково Перечинського району 

Закарпатської області; Лева Марія Михайлівна, учитель трудового навчан-

ня Новобарівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Новобарівської 

сільської ради Тячівського району Закарпатської області; Павлюк Віра Се-

менівна, учитель трудового навчання Великораковецької загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області та 

Худанич Наталія Іванівна, учитель трудового навчання Чопської загально-

освітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Чопської міської ради Закарпатської 

області; з номінації «Директор школи» – Бабинець Діана Йосипівна, дире-

ктор Рахівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Рахівської ра-

йонної ради Закарпатської області; Береш Катерина Юріївна, директор Па-

ладь-Комарівецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужгородської 



8 

 

районної ради Закарпатської області; Ілов Василь Адамович, директор 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 з поглибле-

ним вивченням окремих предметів Мукачівської міської ради Закарпатсь-

кої області; Легеза Оксана Іванівна, директор Ужгородської загальноосвіт-

ньої школи І ступеня № 14 Ужгородської міської ради Закарпатської обла-

сті та Рубіш Надія Іванівна, директор Великолучківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської області. 

Учасники очного етапу другого (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2014»: 

 

№ 

з/п 

Міста, 

 райони 

 

 

Геогра-

фія 

Світова 

літера-

тура 

Почат-

кові 

класи 

Трудове 

нав-

чання 

Дирек-

тор 

школи 

Разом 

*Л *Л *Л *Л *Л *Л 

1. м. Ужгород  1 1  1 3 

2. м. Мукачево 1    1 2 

3. м. Берегово   1   1 

4. м. Чоп    1  1 

5. Виноградів-

ський район 

1     1 

6. Іршавський 

район 

1   1  2 

7. Міжгірський 

район 

  1 1  2 

8. Мукачівський 

район 

1  1  1 3 

9. Перечинський 

район 

1 1 1 1  4 

10. Рахівський 

район  

 1   1 2 

11. Свалявський 

район 

 1    1 

12. Тячівський 

район 

   1  1 

13. Ужгородський 

район 

    1 1 

14. Хустський 

район 

 1    1 

 Разом 5 5 5 5 5 25 

 

*Л – лауреати 

 

Очний етап другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» проводився впродовж двох конкурсних днів  
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(21 – 22 січня 2014 року). Оцінювання завдань конкурсу здійснювалося ві-

дповідно до критеріїв, розроблених журі на окремому засіданні, та затвер-

джувалося відповідним протоколом. 

У перший конкурсний день проводилося жеребкування та конкурсні 

випробовування, які складалися з самопрезентації, тестування з фахової 

майстерності, презентації досвіду та майстер-класу (у номінації «Директор 

школи» – презентації досвіду, творчого завдання/практичної роботи та 

майстер-класу). 

Для самопрезентації відводилося до 10 хвилин (не оцінювалася). Це 

випробовування передбачало самопредставлення конкурсанта у вільній 

формі з використанням будь-яких форм презентації. Тему самопрезентації 

визначав сам учасник Конкурсу. 

Тестування з фахової майстерності проводилося за завданнями, кри-

теріями оцінювання та тривалістю виконання, що визначало фахове журі. 

Проводилося у паперовій або мультимедійній формі (за рішенням журі) та 

оцінювалася під час проведення Конкурсу. Мета випробовування – тесту-

вання з навчальної дисципліни та методики її викладання, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Презентація досвіду та співбесіда – нове випробовування, яке перед-

бачало створення учасником Конкурсу мультимедійного проекту за 15 

хвилин у вигляді 5 – 7 слайдів, у якому відображалися інноваційні підходи 

до освіти, сутність освітніх технологій, які використовуються, відповід-

ність сучасним вимогам в освіті та його презентація упродовж 5 хвилин, а 

також відводилося до10 хвилин для відповідей на запитання журі. Тему 

презентації визначало журі Конкурсу і озвучувало конкурсантам перед по-

чатком випробування. Завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу. 

Майстер-клас проводився до 25 хвилин. Основна мета цього випробо-

вування – ознайомлення з новими технологіями, методиками й авторськи-

ми напрацюваннями вчителів. Формат: ознайомлення з перспективним пе-

дагогічним досвідом, заснованого на практичних діях показу і демонстра-

ції творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної за-

дачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів. Конкурсне завдання оці-

нювалося під час проведення Конкурсу. 

Випробовування з номінації «Директор школи»: 

- презентація досвіду у вигляді мультимедійного проекту упродовж 20 

хвилин та стільки ж на презентацію, включаючи відповіді на запитання. 

Формат: презентація конкурсантом власного досвіду керівництва загаль-

ноосвітнім навчальним закладом, у якому відображалися інноваційні під-

ходи до управлінської діяльності, сутність освітніх технологій, що викори-

стовувалися, їхня відповідність сучасним вимогам. Завдання оцінювалося 

під час проведення Конкурсу; 

- творче завдання/практична робота за орієнтовними темами, подани-

ми в Методичних рекомендаціях з організації та проведення Всеукраїнсь-

кого конкурсу «Учитель року – 2014», за вибором журі. Зміст, критерії 
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оцінювання та тривалість виконання конкурсного завдання визначало журі 

та оцінювалося під час проведення;  

- майстер-клас (до 25 хвилин) передбачав обмін досвідом управління, 

навчання і виховання заснованого на практичних діях показу і демонстра-

ції творчого вирішення певної управлінської, педагогічної, психологічної 

та методичної задачі. Конкурсне завдання оцінювалося під час проведення 

Конкурсу. 

Другий конкурсний день – 22 січня 2014 року включав проведення 

та самоаналіз уроків (у номінації «Директор школи» – аналізу уроків): 

Конкурсний урок (45 хвилин). 

Формат: проведення уроку у навчальному закладі, запропонованому 

організаторами Конкурсу. 

День проведення, тема уроку та клас визначалися напередодні жереб-

куванням.  

Урок передбачав ілюстрацію представленого досвіду роботи вчителя, 

його творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних техно-

логій та здатності продукувати нові. 

Це завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу. 

1. Самоаналіз уроку (10 хвилин). 

Самоаналіз проводився безпосередньо після проведення уроку. Він 

являв собою розбір і оцінку уроку загалом і окремих його сторін. 

Формат: власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів.  

Учасник аналізував хід уроку, результати своєї та учнівської діяльно-

сті на уроці, оцінював особливості та рівень підготовки учнів. Порівнював 

з уроками, які проводить у своїх класах, вказував на свої помилки та про-

рахунки. Учасник мав показати вміння чітко і конкретно формулювати ме-

ту, завдання та визначати тип уроку.  

Члени журі мали право ставити запитання для одержання додаткової 

інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці. Завдання 

оцінювалося під час проведення Конкурсу. 

З номінації «Директор школи» конкурсанти відвідували урок учителя 

навчального закладу, на базі якого проводився Конкурс, та надавали його 

повний аналіз. Це завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу. 

Зазначені види випробувань виявили, що конкурсанти уміють яскраво 

та упевнено, із використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

презентувати себе. Тестування з фахової майстерності засвідчило професі-

оналізм учасників конкурсу, володіння ними методикою викладання пред-

мета та їхню загальну ерудицію. За підсумками цього етапу конкурсу най-

більшу кількість балів у номінації «Географія» здобули Пасічник Г.О.  

(м. Мукачево), Гузинець С.В. (Мукачівський район) та Параска О.І. (Вино-

градівський район), у номінації «Світова література» – Туряниця В.Г. 

(Свалявський район) та Гукова О.О. (Рахівський район), у номінації «По-

чаткові класи» – Цімбота Г.І. (Міжгірський район), у номінації «Трудове 

навчання» – Худанич Н.І. (м. Чоп) та Боржавич О.І. (Міжгірський район).  
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Творчий підхід у вирішенні завдань, чіткість прийняття управлінських 

рішень, належне володіння нормативно-правовою базою засвідчили кон-

курсанти у номінації «Директор школи». Запропонована тематика завдань 

– підвищення якості результатів навчання (рівня знань), зростання педаго-

гічної компетентності педагогічного колективу, здоров’язберігаючі техно-

логії у навчальному закладі, упровадження профільного навчання з ураху-

ванням умов функціонування навчального закладу та його традицій – не-

розривно була пов’язана з практичною роботою із використанням 

комп’ютерних та Internet-технологій. Конкурсанти успішно презентували 

підготовлені міні-проекти. У цій номінації найкраще виступили Рубіш Н.І. 

(Мукачівський район) та Бабинець Д. Й. (Рахівський район). 

Презентація досвіду роботи та співбесіда підтвердили вміння застосо-

вувати інформаційно-комунікаційні технології, створювати мультимедійні 

проекти, в яких відображено інноваційні підходи до освіти, сутність освіт-

ніх сучасних підходів до навчання та виховання. Найкраще виступили Па-

січник Г.О. (м. Мукачево) та Євчинець Г.Ю. (Перечинський район) – у но-

мінації «Географія»; Товтин К.Ю. (Перечинський район), Туряниця В.Г. 

(Свалявський район) та Гукова О.О. (Рахівський район) – у номінації «Сві-

това література»; Гуштан М.Ю. (м. Ужгород) – у номінації «Початкові кла-

си»; Худанич Н.І. (м. Чоп), Боржавич О.І. (Міжгірський район) та Павлюк 

В.С. (Іршавський район) – у номінації «Трудове навчання». У номінації 

«Директор школи» – Рубіш Н.І. (Мукачівський район) та Береш К.Ю. (Уж-

городський район). 

Під час проведення майстер-класу конкурсанти в оригінальній формі, 

з використанням анімаційних мультимедійних технологій презентували 

методи своєї роботи за заявленою проблемою. Серед найкращих Пасічник 

Г.О. (м. Мукачево) та Євчинець Г.Ю. (Перечинський район) – у номінації 

«Географія»; Товтин К.Ю. (Перечинський район); Туряниця В.Г. (Сваляв-

ський район) та Гукова О.О. (Рахівський район) – у номінації «Світова лі-

тература»; Метенько В.І. (Перечинський район) – у номінації «Початкові 

класи»; Худанич Н.І. (м. Чоп) та Павлюк В.С. (Іршавський район) – у но-

мінації «Трудове навчання».  

У номінації «Директор школи» на майстер-класі конкурсанти ділили-

ся досвідом управління, навчання і виховання, що базуються на творчому 

вирішенні певної управлінської, педагогічної, психологічної та методичної 

задачі. Найкраще у цьому себе презентували Рубіш Н.І. (Мукачівський ра-

йон), Бабинець Д. Й. (Рахівський район) та Ілов В.А. (м. Мукачево). 

Проведені учасниками уроки були ілюстрацією фахового набутку 

вчителя, його творчого підходу до викладання предмета та здатності про-

дукувати нові ідеї. Вчителі засвідчили володіння методикою, уміння нала-

годжувати контакт із дітьми, застосовувати активні форми і методи на-

вчання, спрямовувати діяльність учнів на практичне засвоєння програмо-

вого матеріалу, майстерно використовувати засоби предмета для форму-

вання загальнолюдських цінностей.  
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Під час самоаналізу уроку учасники конкурсу акцентували свою увагу 

на досягненні мети уроку (освітньої, розвивальної, виховної), доцільності 

та ефективності використаних прийомів і форм роботи, використанні засо-

бів навчання, мотивації навчальної діяльності учнів, досягненні результа-

тів навчальної діяльності. Найкращими в цьому випробуванні визнано Па-

січник Г.О. (м. Мукачево) та Євчинець Г.Ю. (Перечинський район) – у но-

мінації «Географія»; Товтин К.Ю. (Перечинський район), Кокряшкіну А.О. 

(м.Ужгород) та Гукову О.О. (Рахівський район) – у номінації «Світова лі-

тература», Гуштан М.Ю. (м.Ужгород) та Метенько В.І. (Перечинський ра-

йон) – у номінації «Початкові класи»; Худанич Н.І. (м. Чоп) та Леву М.М. 

(Тячівський район) – у номінації «Трудове навчання». 

У номінації «Директор школи» конкурсанти, аналізуючи відвіданий 

урок, змогли оцінити фундаментальність знань предмета, методичну ком-

петентність учителя щодо використання інноваційних ідей на уроці, засто-

сування сучасних педагогічних технологій, реалізацію міжпредметних 

зв'язків, формулювання та досягнення мети і завдань уроку, різноманіт-

ність та доцільність застосування форм і методів на уроці, психолого-

педагогічну компетентність (гуманістична спрямованість, комунікативна 

культура, стиль спілкування, активізація пізнавальної діяльності учнів, ор-

ганізація взаємодії і співпраці: вчитель – учень; учень – учень) та особисті-

сні якості педагога. Найуспішніше справилися з цим завданням Рубіш Н.І. 

(Мукачівський район), Береш К.Ю. (Ужгородський район) та Легеза О.І. 

(м. Ужгород). 

Підсумовуючи результати конкурсних випробувань, члени журі за-

значили, що учасники продемонстрували достатній рівень сформованості 

системи вмінь професійно-орієнтовного використання інформаційно-

комунікаційних технологій, наявність знань про дидактичні можливості у 

навчанні, а також творчий потенціал та позитивну мотивацію до викорис-

тання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.  

Проте необхідно констатувати, що існує потреба у вдосконаленні на-

вичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті 

вміння структурувати інформацію, оформлювати її, використовувати ав-

торські ілюстрації, дотримуватися єдиного стилю та оригінальності. У 

представлених майстер-класах більшість використовували відомі форми і 

методи роботи, запозичували теми з Інтернету, що не вирізнялися креатив-

ними ідеями та інноваційними технологіями.  

Під час проведення уроків технічний засіб не завжди виконував свою 

первинну функцію – допоміжного в навчанні, а використовувався без ме-

тодичної необхідності, одноманітною формою застосування – як «наоч-

ність». При цьому незначна увага приділялася безпосередньо писемно-

графічній практиці. Це, у свою чергу, не дозволило вдосконалювати каліг-

рафію та формувати культуру письма, діалогічне мовлення та використо-

вувати прийом узагальнено-резюмованого висловлювання учнів з метою 

формування системного мислення. Окремі конкурсанти допускали мов-
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леннєві помилки, не завжди правильно визначали тип уроку відповідно до 

його місця у навчальній програмі, не всі оцінювали навчальні досягнення 

учнів. Деякі демонстрували власні знання й уміння, не даючи школярам 

можливості проявити себе. 

За результатами очного етапу фахове журі визначило переможця з 

кожної номінації.  

Найвагоміші результати другого (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2014» в освітян міста Ужгорода та Мукачівсько-

го району – по переможцю та по два лауреати, міста Мукачева – по одному 

переможцю та лауреату, міста Чоп та Свалявського району – по перемож-

цю, Перечинського району – чотири лауреати, Іршавського, Міжгірського 

та Рахівського району – по два лауреати, міста Берегова, Виноградівського, 

Тячівського, Ужгородського та Хустського району – по одному лауреату: 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

 

Геогра-

фія 

Світо-

ва літе-

ратура 

Почат-

кові 

класи 

Трудо-

ве нав-

чання 

Дирек-

тор 

школи 

 

Усього 

*П *Л *П *Л *П *Л *П *Л *П *Л *П *Л 

1. м. Ужгород    1 1     1 1 2 

2. м. Мукачево 1         1 1 1 

3. м. Берегово      1      1 

4. м. Чоп       1    1  

5. Виноградів-

ський район 

 1          1 

6. Іршавський 

район 

 1      1    2 

7. Міжгірський 

район 

     1  1    2 

8. Мукачівсь-

кий район 

 1    1   1  1 2 

9. Перечин-

ський район 

 1  1  1  1    4 

10. Рахівський 

район  

   1      1  2 

11. Свалявський 

район 

  1        1  

12. Тячівський 

район 

       1    1 

13. Ужгород-

ський район 

         1  1 

14. Хустський 

район 

   1        1 

 Разом 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 5 20 

*П – переможці 

*Л – лауреати 
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А серед конкурсантів, які здобули найкращі результати в другому (об-
ласному) турі, слід назвати: Пасічник Галину Остапівну (учитель географії 
Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 13), Туряницю Вікторію Георгіївну (учи-
тель світової літератури Свалявської гімназії), Гуштан Мирославу Юріївну 
(учитель початкових класів спеціалізованого НВК «Пролісок» м. Ужгоро-
да), Худанич Наталію Іванівну (учитель трудового навчання Чопської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1), Рубіш Надію Іванівну (директор Великолучків-
ської ЗОШ І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради). 

Оголошення переможців та лауреатів проводилося урочисто в Закар-
патському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за 
участю педагогічної громадськості, меценатів конкурсу та висвітлювалося 
в засобах масової інформації. Їх нагородили – дипломами та грошовою 
премією, а також вручили посвідчення про проходження курсової підгото-
вки в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Ре-
зультати конкурсу широко висвітлювалися на шпальтах газети «Слово 
вчителя», сайтах департаменту та інституту. 

Слід відзначити цілеспрямовану роботу з виявлення і підтримки твор-
чо працюючих учителів, педагогів-новаторів, сприяння у підвищенні ролі 
вчителя в суспільстві та престижності його професії начальників відділів 
(управлінь) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськвикон-
комів міст Ужгорода, Мукачево, Берегово, Чопа, Мукачівського, Сваляв-
ського, Перечинського, Іршавського, Міжгірського, Рахівського, Виногра-
дівського, Тячівського, Ужгородського та Хустського районів. 

Звертаємо увагу начальників відділів (управлінь) освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, що необхідно здійсню-
вати ретельніший відбір для участі у конкурсі вчителів та тих, які мають 
відповідну результативність роботи та належну фахову підготовку. Реко-
мендуємо сприяти заохоченню директорів загальноосвітніх навчальних 
закладів, учителі яких стали переможцями та лауреатами конкурсу з пода-
льшим ініціюванням позачергової атестації переможців та лауреатів із ме-
тою підвищення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного 
звання. Ширше залучати педагогів у 2014 – 2015 навчальному році до уча-
сті в методичних семінарах, школах педагогічного досвіду з питань упро-
вадження досвіду педагогічних працівників-переможців та лауреатів Все-
українського конкурсу «Учитель року – 2014». 

Висловлюємо подяку начальнику управління освіти Ужгородської мі-
ської ради Бабунич О.Ю. за належну підготовку навчально-виховних за-
кладів м. Ужгорода, на базі яких проходила практична частина конкурсу, 
та директорам: гімназії м. Ужгорода – Роману С.І., загальноосвітньої шко-
ли І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С.Ґренджі-Донського управління освіти Уж-
городської міської ради – Кіштулинцю Б.М., Ужгородської загальноосвіт-
ньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 
області – Мигалині Л.І., середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
№ 12 м. Ужгорода – Харіній Я.Ю., середньої загальноосвітньої школи І – 
ІІІ ступенів № 15 міста Ужгорода Закарпатської області – Поліщуку В.П. 
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Розділ ІІ. 

 

Участь педагогів Закарпаття у третьому (заключному) 

турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» 

 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14.03.2014 № 224 «Про проведення третього (заключного) ту-

ру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» та наказу департаме-

нту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації 

від 07.02.2014 № 34 «Про підсумки другого (обласного) туру Всеукраїнсь-

кого конкурсу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та відзна-

чення його переможців» (далі – Конкурс) було відряджено п’ятеро пере-

можців обласного туру із усіх номінацій для участі в третьому (заключно-

му) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» з 4 до 11 квітня 

2014 року.  

Для участі в Конкурсі цього туру необхідно було надіслати: на адресу 

Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти» статистичний звіт і інформацію про підсумки першого (районного, 

міського) туру – до 10 грудня 2013 року та до – 31 січня 2014 року другого 

(обласного) туру Конкурсу; до Центрального оргкомітету Конкурсу насту-

пні матеріали (за наданими формами взірців, що знаходяться на офіційно-

му сайті Конкурсу www.ur.gov.ua): лист-представлення, витяг із протоколу 

засідання оргкомітету другого туру Конкурсу про висунення кандидатури 

на участь у третьому (заключному) турі Конкурсу, заяву учасника третього 

(заключного) туру Конкурсу, інформаційну картку учасника третього (за-

ключного) туру Конкурсу, узагальнення досвіду роботи (для участі у номі-

нації «Директор школи» - конкурсний матеріал у вигляді есе до 7 друкова-

них сторінок, формат Word), фотографії (портрет та 2-3 сюжетні про педа-

гогічну діяльність в електронному варіанті – тип – png, jpeg, розмір – до 5 

МБ, не менше "300 dpi"), перелік матеріалів, наданих на Конкурс.  

Також учасники Конкурсу повинні були пройти електронну реєстра-

цію та розмістити своє електронне портфоліо у відповідній номінації, ко-

ристуючись Інструкцією щодо розміщення електронного портфоліо учас-

ника Конкурсу на офіційному сайті Конкурсу (www.ur.gov.ua) та взяти 

участь у випробовуванні першого (відбіркового) етапу Конкурсу – «Інтер-

нет-ресурс». Це випробовування передбачало розміщення конкурсантами 

(не пізніше 31 січня 2014 року) на особистому інтернет-сайті, блозі і т. п. 

навчальні, методичні та (або) інші авторські розробки, які відображають 

інноваційний досвід роботи і демонструють якість подання навчальної ін-

формації в мережі Інтернет. Конкурсне завдання оцінювалося заочно і згі-

дно з критеріями оцінювання: кількість і тематична організованість пода-

ної інформації; навчальна і методична цінність розміщених матеріалів; ку-

льтура подання інформації. 

http://www.ur.iitzo.gov.ua/
http://www.ur.iitzo.gov.ua/
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Не підлягали розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог до 

їх оформлення та від учасників, не зареєстрованих на сайті Конкурсу. По-

дані матеріали для участі у третьому (заключному) турі Конкурсу учасни-

кам не повертаються. 

2014 року для учасників Конкурсу випробовування «Творче завдан-

ня/практична робота» було замінено на «Тестування з фахової майстернос-

ті» і проводилося у відбірковому етапі третього туру, а також запроваджу-

валися нові конкурсні випробування: конкурсне випробування для вдоско-

налення навичок використання ІКТ у контексті вміння структурувати ін-

формацію, оформлювати її, використовувати авторські ілюстрації, дотри-

муватися єдиного стилю, оригінальності та сприяти оптимізації навчально-

го процесу було проведено випробування «Інтернет-ресурс»; конкурсне 

випробування «Презентація досвіду» надало можливість конкурсантам 

ознайомитися з новими технологіями, новими методиками й авторськими 

напрацюваннями, які втілюються на практиці; без оцінювання, для форму-

вання першого враження та ознайомлення з унікальністю особистості вчи-

теля, для визначення лідерських якостей та креативності конкурсанта було 

запроваджено конкурс «Самопрезентація». 

Участь команд області в ІІІ турі конкурсу «Учитель року» з 2010 по 

2014 роки: 
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За результатами участі у третьому турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» лауреатами стали: Туряниця Вікторія Георгіївна, 

учитель Свалявської гімназії у номінації «Світова література» та Худанич 

Наталія Іванівна, учитель Чопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
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№ 1 Чопської міської ради Закарпатської області у номінації «Трудове на-

вчання». Троє інших учасників – Пасічник Галина Остапівна, учитель гео-

графії Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 Мука-

чівської міської ради Закарпатської області, Гуштан Мирослава Юріївна, 

учитель початкових класів спеціалізованого навчально-виховного компле-

ксу «Пролісок» з поглибленим вивченням англійської мови м. Ужгород та 

Рубіш Надія Іванівна, директор Великолучківської загальноосвітньої шко-

ли І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської області гідно 

пройшли конкурс та стали дипломантами.  

Аналіз результативності участі команд області в третьому турі Всеук-

раїнського конкурсу «Учитель року – 2014» за останні п’ять років засвід-

чив, що освітяни м. Ужгорода щорічно були учасниками Конкурсу, окрім 

«Учитель року – 2013», а в 2011 році взяли участь троє учасників. Пред-

ставники м. Мукачево відряджали учасників тричі, які 2010 року поверну-

лися з перемогою (номінація «Географія»), а 2012 та 2014 роках були гід-

ними учасниками. Педагоги Іршавщини бралиучасть щорічно, крім «Учи-

тель року – 2014», а – 2013 року (номінація «Інформатика») потрапили в 

дванадцятку найкращих. Активно беруть участь у Конкурсі освітяни м. 

Хуста – 2012 року в дванадцятці найкращих (номінація «Іноземна мова 

(англійська)», а 2013 – учасники. Не пасуть задніх учителі Виноградівщи-

ни, узявши участь у конкурсних випробовуваннях 2010 року, а Хустчани 

2011 року та 2013 року потрапивши в дванадцятку найсильніших педагогів 

відповідно із номінації «Музичне мистецтво» й «Іноземна мова (французь-

ка)». Відрадно, що учасники конкурсу «Учитель року – 2014» повернули-

ся, здобувши лауреатство у номінаціях «Світова література» (Свалявщина) 

та «Трудове навчання» (м. Чоп). По одному учаснику Конкурсу забезпе-

чують представники Міжгірщини (2012 рік), Рахівщини (2013 рік) та Му-

качівщини (2014 рік). 

В наведеній схемі показано результативність участі Закарпатської ко-

манди в третьому турі Конкурсу за 2010 – 2014 роки: 
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Розділ ІІІ. 

 

Переможці та лауреати другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» 
 

 

Переможець другого (обласного) – учасник третього  

(заключного) туру Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2014» з номінації «Географія» 
 

 
 

Пасічник Галина Остапівна  
 

Загальні відомості 

Громадянство: українка. 

Місце проживання: м. Мукачево. 

Адреса шкільного сайту в Інтернеті: www.zosh13.at.ua. 

 

Робота 

Місце роботи: Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

№ 13 Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

Посада: учитель. 

Предмети, які викладає: географія, природознавство, основи економі-

чних знань, основи споживання, фінансова грамотність. 

Класне керівництво: класний керівник 5 – А класу. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 27 років. 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія. 

http://www.zosh13.at.ua/
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Відомості про досягнення учнів: за останні п’ять навчальних років си-

стематично має учнів-переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівсь-

ких олімпіад. 

Освіта 
Найменування та рік закінчення професійної освіти: Чернівецький 

державний університет ім. Ю.Федьковича, 1986 рік. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: географія, викладач. 

Громадська діяльність 

Участь у роботі громадських організацій: голова профспілкового ко-

мітету Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №13. 

Дозвілля 

Хобі: подорожі. 

Професійні цінності 

Професійне кредо учасника: «Щоб мати право вчити інших, потрібно 

постійно вчитися самому». 

Чим приваблює робота в школі: любов до дітей. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця конкурсу 

«Учитель року»: впровадження передового педагогічного досвіду. 

 

 

Використання інтерактивних технологій навчання  

на уроках географії 

 

1.Вступ 

1.1. Актуальність використання інтерактивних технологій на 

уроках географії. 

Зважаючи на швидкоплинність  

 життя, ми не можемо дозволити  

собі витратити час на завдання,   

які не ведуть до нових результатів 

      Л.Ландау 

Я, Пасічник Галина Остапівна, працюю вчителем географії в Мукачів-

ській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 з 1994 року.  

Моє педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно 

вчитися самому». 

Моє життєве кредо: «Не обіцяй добро чинити людям, а просто, як-

що зможеш, то зроби». 

Проблема, над якою я працюю: «Використання інтерактивних ме-

тодів навчання на уроках географії». 
В.Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а 

середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кін-

цевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.  

Однією з умов підвищення ефективності вивчення географії в сучас-

ній школі є побудова процесу навчання на технологічній основі з ураху-
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ванням ідей гуманізації навчання та гуманітаризації географічної освіти. 

Для цього необхідно створити комфортні умови навчання, де кожен учень 

відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, формується як 

творча особистість. 

З метою розвитку особистості дитини я використовую інтерактивні 

методи у навчально-виховній діяльності. Ці методи набули поширення в 

практиці американської школи наприкінці ХХ ст. Дослідження, проведені 

Національним тренінговим центром США, показують, що нетрадиційне 

навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу. Розробку 

елементів інтерактивного навчання можна знайти і в працях В. Сухомлин-

ського, і в творчості вчителів-новаторів 70-80-х рр.  

 

Актуальність представленого досвіду полягає в тому, що викорис-

тання інтерактивних технологій і є важливим засобом креативної діяльнос-

ті учнів у процесі навчання, сприяє розвитку логічного мислення школярів, 

пам’яті, уваги, спостережливості, зв’язного мовлення; формуванню нави-

чок відстоювання своєї думки, виховання культури спілкування, здатності 

висловлювати власне ставлення до сказаного, самостійності мислення і су-

джень. Це повністю відповідає завданням сучасної школи та меті навчаль-

ної діяльності учнів: зрозуміти так, щоб пояснити. 

Перед учнями ставляться завдання знаходити нові, нестандартні під-

ходи під час вирішення різноманітних питань. Це розвиває в них уміння 

орієнтуватися в нових умовах, комбінувати запас уже наявних знань і 

вмінь для пошуку нових, шукати шляхи надійнішого і точнішого їх 

розв’язання. 

Інтерактивні методи навчання – це методи, що дозволяють створюва-

ти ситуації, у яких учні діятимуть самостійно, дають можливість їм вчити-

ся активно і ділитися знаннями; сприяють гнучкості і відкритості до пошу-

ку нових ідей; відповідають потребам шкільного колективу, формуючи на-

вички роботи в групах; учать брати на себе ініціативу й відповідати за кон-

кретні результати. Навички такого навчання необхідні учням у майбутньо-

му самостійному житті для розв’язання проблем шляхом дослідження, 

планування, ризику.  

Відмінність інтерактивних методів від традиційних полягає в самос-

тійному здобуванні учнями знань, де вчитель виступає як помічник, що 

спрямовує та узгоджує навчальні завдання, віддаючи ініціативу учневі. 

Роль учителя визначається не в безпосередній передачі знань, умінь і на-

вичок, а в організації відповідного освітньо-виховного середовища, у яко-

му учень навчається, спираючись на особистісний потенціал. Якщо при 

традиційному підході до навчання заняття запрограмовані, в учнів можли-

вий страх перед помилками, то тут заняття гнучкі, а на помилках учні 

вчаться. 
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Методи навчання 

 

 

Традиційні       Інтерактивні 

 

Навчальні завдання 

 

 

узгоджені      обговорені 

 

 

Зосередження уваги 

 

 

на зміст        на процес 

 

Добування знань 

 

 

пасивне              активне 

 

Навчальні заняття 

 

 

запрограмовані       гнучкі 

 

Помилки 

 

 

можливий страх      на помилках учаться 

 

 

На думку вчителів, які працюють за даною технологією, позитивним 

є:  

- усі учні працюють; 

-  в учнів розвиваються всі види пам’яті, а ступінь запам’ятовування 

найвищий; 

- здійснюється активний діалог учителя й учня; 

- учитель виділяє вузлові питання уроку й цим привчає дітей виділяти 

головне під час самостійної роботи; 

- за рахунок резерву навчального часу поліпшується індивідуальна ро-

бота з учнями, зростає взаємодопомога. 

І, головне, створюється своєрідна система психолого-педагогічних 

умов, що дозволяє в єдиному учнівському колективі працювати з орієнта-
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цією не на «середнього» учня, а з кожним окремо, відповідно до його при-

родних здібностей, нахилів, інтересів. 

Представлено навчальну піраміду ефективності використання інтерак-

тивних форм навчання (групова робота, рольові ігри та навчання інших). 

 

 

 

   Лекція       5% 

  Читання                            10%  

       Аудіовізуальний      20%  

    метод 

                                                   Демонстрація        30% 

                                           Обговорення в групах       50% 

   Практична робота       75%  

(рольові ігри, розігрування ситуацій та ін.) 

 

      Навчання інших       90%  

(негайне використання вивченого) 

 

1.2. Ідея педагогічного досвіду та інноваційне значення. 

Головна ідея педагогічного досвіду полягає в тому, що дозволяє: 

- сформувати інтерес учнів до вивчення предмета; 

- помітити, зберегти та розвинути кожну індивідуальність; 

- навчити учнів практично застосовувати свої знання, використовува-

ти власний досвід під час розв’язання проблемних питань; 

- надати учням максимальну свободу розумової діяльності; 

- включати учнів в активний пошук нових знань; 

- підготувати школярів до життя та діяльності в умовах сучасного сус-

пільства. 

Інноваційне значення досвіду полягає в тому, що використання нетра-

диційних методів та прийомів сприяє досягненню високої результативнос-

ті роботи учнів та вчителя на уроках географії. 

2. Технології реалізації педагогічної ідеї та її компонентів 

2.1. Формування методичної проблеми. 

Я почала роботу над впровадженням інтерактивних методів з опрацю-

вання праці О.Пометуна і Л.Пироженка «Сучасний урок. Інтерактивні 

технології навчання», у якій викладені основи класифікації й особливості 

застосування цих методів. У впроваджені їх у практику навчання географії 

допоміг посібник Довгань Г.Д. «Інтерактивні технології на уроках геогра-

фії», виданий видавничою групою «Основа». І, нарешті, допоміг досвід 

вчителів, елементи якого трапляються на сторінках фахового журналу 

«Географія», який видається тою ж таки видавничою групою. На основі 

опрацьованої інформації планую і спрямовую свою діяльність.  
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2.2. Розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження 

інтерактивних методів на уроках географії. 

Саме інтерактивні форми навчання найбільше розвивають і формують 

творчі здібності школярів, їхню здатність до самостійної інтелектуальної 

праці, закладають навички роботи з різними інформаційними джерелами, 

привчають до групової роботи і, що є дуже важливим, збуджують інтерес 

до поглибленого вивчення географії, розуміння її сучасних проблем і шля-

хів їх вирішення.  

Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко 

його вивчити, я планую роботу заздалегідь. Учням даю випереджаючі за-

вдання з відповідних тем. На одне заняття підбираю одну або дві інтерак-

тивні вправи. Під час виконання цих вправ даю учням час подумати над 

завданням, важливим є обговорення. Нетрадиційна вправа визначає кінце-

вий результат.  

Роботу можна організувати як у великих, та і в малих групах на таких 

етапах уроку як актуалізація, вивчення нового та закріплення вивченого 

матеріалу.  

На інтерактивних уроках я, як правило, залучаю учнів до визначення 

мети уроку, тобто очікуваних результатів. Важливо, щоб учень не тільки 

знав, розумів, чого він досяг, а й чого він хотів би досягти на наступному 

уроці. З цією метою на етапі мотивації навчальної діяльності застосовую 

метод асоціювання, вправу «Мікрофон», «Мозковий штурм». Ці вправи 

дають можливість учням вільно висловлювати свої думки. Так вправа 

«Мозковий штурм» є ефективним методом колективного обговорення, 

пошуком рішень шляхом вільного висловлювання думок всіх учасників. 

Як свідчить практика, шляхом «мозкового штурму» всього за кілька хви-

лин можна визначити десятки ідей. На уроці називаю тему дискусії і за-

прошую учнів узяти участь в обговоренні шляхом «штурму», який органі-

зовую за такими етапами: 

- усі учасники пропонують ідеї щодо розв'язання порушеної пробле-

ми; 

- ідеї записуються на дошці; 

- якщо група вважає кількість поданих ідей достатньою, запис їх при-

пиняється; 

- після того, як майже всі ідеї зібрані, вони групуються, аналізуються і 

відбираються; 

- вибираються ті, що можуть допомогти розв'язати порушену пробле-

му.  

Під час проведення «мозкового штурму» дотримуюся таких пра-

вил: 

- збираю якомога більше ідей щодо розв'язання завдання або пробле-

ми; 

- змушую працювати уяву учнів, не відкидаючи жодної ідеї; 

- подаю кілька своїх ідей або розвиваю ідеї інших; 
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- не обговорюю і не критикую ідеї інших. 

Наприклад, під час проведення уроку у 6-му класі на тему «Основні 

форми рельєфу Землі. Гори» для «мозкового штурму» пропоную запитан-

ня: «Як, на вашу думку, виникають гори»? Серед відібраних ідей аналізу-

ються ті, які найближчі до істини, і формується спільна думка.  

Намагаюся уникати «закритих» питань, на які можна однозначно від-

повісти «так» чи «ні», ставлю відкриті питання, що починаються з «як?», 

«чому?», заохочую учнів висловити свої думки, судження, почуття. Де-

монструю увагу до всіх, дякуючи кожному за запитання чи висновок. 

Наприклад, у 10 класі на уроці з теми «Ліси – легені планети» для об-

говорення пропонується питання: «Ліси потребують допомоги. Чому ви-

никла ця ситуація?». Учні з додаткових джерел опрацьовують матеріал і 

разом обговорюють ідеї, які виникли. 

Дуже важливо на уроках залучати всіх учнів. У цьому допомагають 

методи: 

«Коло ідей» – учні, сидячи у колі, мають можливість висловити та об-

ґрунтувати свою позицію. Наприклад, при вивченні теми «Господарство 

України» у 9-му класі учні висловлюють свою позицію щодо того, які га-

лузі господарства потрібно розвивати в країні. Обов’язковим є обґрунту-

вання своєї думки.  

Мікрофон» – по черзі викликаю учнів, які імітують «говоріння» у мі-

крофон. Інші учні не можуть говорити, вигукувати з місця, право говорити 

належить тільки тому, у кого символічний мікрофон.  

Наприклад, при вивченні теми «Клімат Євразії» в 7 класі пропонуєть-

ся ситуація: «Уявіть, що ви маєте можливість відвідати одну з країн Схід-

ної Азії». Потрібно вирішити, в який період року цю поїздку можна спла-

нувати. Учні називають кліматичні чинники, що впливають на формування 

погоди даного регіону. 

Метод «Займи позицію» допомагає вести обговорення дискусійного 

питання в класі. Використовую його з метою надання учням можливості 

висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Таким способом 

обговорюємо проблему доцільності розвитку атомної енергетики в Україні 

під час вивчення теми «Електроенергетика» на уроках географії у 9 класі.  

Метод «Прес» використовую у випадках, коли виникають супереч-

ливі думки з певної проблеми і потрібно зайняти й аргументувати чітко 

визначену позицію щодо суспільної чи економічної проблеми, яка обгово-

рюється. Метод надає можливість навчитися аргументовано, в чіткій і сти-

слій формі формулювати і висловлювати свою думку з дискусійного пи-

тання. 

Метод «Прес» має таку структуру та етапи: 

- позиція «Я вважаю, що...» (висловіть свою думку, поясніть, у чому 

полягає ваша точка зору); 

- обгрунтування «...тому що...» (наведіть причину виникнення цієї ду-

мки); 
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- приклад «...наприклад...» (наведіть факти на доказ вашої думки, вони 

підсилять вашу позицію); 

- висновки «Отже, я вважаю...» (узагальніть свою думку, про те, що 

необхідно робити). 

Наприклад, при вивченні теми «Країни нової індустріалізації Півден-

но-Східної Азії» у 10 класі учні висловлюють свою позицію щодо можли-

вості розвитку України шляхом країн, що розглядаються.  

Для кращого розуміння певних ознак чи явищ використовую метод 

«Асоціативна павутина». Велика роль при цьому відводиться розвинено-

сті уяви, фантазії людини. Так, за словами А.Ейнштейна, «уява є важливі-

шою за знання, бо знання має межі. Тим часом уява охоплює все на світі, 

стимулює прогрес і є джерелом його еволюції». Це узагальнення певних 

ознак чи властивостей одних предметів і пошук подібних властивостей ін-

ших. Аналогії можуть бути прямими, символічними, фантастичними. Ви-

користання асоціації у творчому процесі розвиває логічне мислення, 

пам’ять, увагу, фантазію дитини. 

Цей метод універсальний, адже може проводитися під час вивчення 

любої теми і на всіх етапах уроку.  

Наприклад, під час вивчення теми у 7 класі «Географічне положення 

Африки» використовую метод «асоціативної павутини» при визначенні 

поняття «Африка». Кожному учневі потрібно назвати по одному слову, з 

яким у нього асоціюється це поняття. 

Африка 

 

 Сахара             Ніл 

 

Слон               Пустелі   Страус           Єгипет 

           Екватор        Пісок 

 

Під час актуалізації опорних знань учнів у 10 класі при вивченні тем 

«Азія», «Латинська Америка» тощо обов’язково використовую даний ме-

тод. Учні із задоволенням добирають асоціативні поняття до даних геогра-

фічних термінів. 

Часто на своїх уроках використовую метод «Топонімічна загадка». 

Наприклад, при вивченні теми «Африка» у 7 класі, запитую учнів, чи за-

думувалися вони коли-небудь над тим, чому Африку назвали Африкою. 

Цей метод дуже добре сприймається учнями на уроках. Він сприяє кращо-

му запам’ятовуванню географічних об’єктів та їхнього розташування на 

географічній карті. 

На етапі закріплення вивченого матеріалу використовую прийом «Ві-

рю – не вірю». Учням пропоную питання, на які вони повинні дати відпо-

відь «вірю», «не вірю». Свою позицію вони підтверджують прапорцями 

зеленого і червоного кольорів.  
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Виявити різні позиції щодо певної проблеми або суперечливого пи-

тання дає можливість застосування методу дискусії. Щоб дискусія була 

відвертою, створюю в класі атмосферу довіри і взаємоповаги, і тоді всі уч-

ні класу включаються в розумову діяльність і розвивають свої здібності. З 

цією метою пропоную учням дотримуватися таких правил:  

- висловлюватися по черзі, не перебиваючи того, хто говорить;  

- критикувати думку, а не особу, яка її висловлює; 

- поважати всі висловлені думки; 

- не сміятися, коли інший говорить, за винятком випадків, коли хтось 

жартує; 

- не змінювати теми дискусії; 

- заохочувати до участі в дискусії інших.  

Для дискусії пропонуються суперечливі питання. Наприклад, у 9-му 

класі при вивченні хімічної промисловості обговорюється питання «Чи ва-

рто в Україні розвивати хімічну промисловість?». 

З метою розвитку навичок ведення дискусії застосовую метод обго-

ворення в малих групах, суть якого полягає в поділі учнів на дві-три групи 

для виконання ними певного завдання. Ця форма роботи корисна для фор-

мування навичок участі у дискусії. Більшості учнів легше висловитися в 

невеличкій групі, до того ж цей метод дає можливість заощадити час, бо 

відпадає потреба вислуховувати кожного учня у великій групі. Заняття в 

малих групах дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування 

і співпраці. Дискусії малими групами стимулюють роботу в команді, вихо-

вують почуття терпимості й поваги до думки інших. Формую невеликі 

групи (п'ять-сім учнів), об'єдную їх різними способами: 

- прошу учнів розрахуватися на першого, другого, третього, четверто-

го, п'ятого…; 

- роздаю учням різні картинки з тваринами, рослинами, кольоровими 

папірцями тощо; 

- розподіляю за порами року; 

- об'єдную із сусідом (сусідкою) по парті та учнями ближніх парт. 

Наприклад, при підготовці до семінарського заняття у 10-му класі за 

темою «Зони етнічних конфліктів та проблеми їх врегулювання» розділяю 

клас на групи за регіонами конфліктів. Після опрацювання додаткових ма-

теріалів відбувається обговорення, кожна з груп пропонує свої шляхи ви-

рішення даного конфлікту.  

Учасники групи починають обговорювати запропоновану проблему, а 

всі інші спостерігають за обговоренням. На цю роботу відводиться 3 – 5 

хв. Після того пропоную класу відповісти на запитання: «Чи погоджуєтесь 

ви з думкою групи? Чи достатньо вона аргументована? Який з аргументів 

найбільш переконливий?»  

Після цього наступає черга іншої групи, яка обговорює наступну си-

туацію. Усі групи мають по черзі побувати на обговоренні, і результати 

їхньої роботи узагальнюються.  
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Такий метод застосовую, наприклад, при вивченні теми «Глобалізація 

світового господарства» у 10 класі. Для обговорення пропоную такі питан-

ня: поняття «глобалізація», економічні передумови її виникнення, вплив 

глобалізації на світову економіку, переваги і недоліки глобалізації. 

Учні на уроці дискутують і вирішують, які переваги і недоліки має 

глобалізація. Продовженням даної теми на наступному уроці є ділова гра 

«Зустріч глобалістів і антиглобалістів». 

Великий інтерес у дітей викликає урок-вікторина. Під час проведення 

такого уроку використовуються запитання, підготовлені самими учнями у 

групах або ж запропоновані вчителем. Основною вимогою до запитань є 

їхня пізнавальність.  

Уроки-вікторини найчастіше проводжу у 6-му класі як уроки узагаль-

нення знань, наприклад, за темою «Гідросфера», а також у 7 класі як уза-

гальнюючі уроки по материках. 

Активізації розумової діяльності учнів сприяє самостійна робота з ви-

вчення певних тем і складання запитань, на які в тексті немає прямої від-

повіді, що змушує вдумливо читати текст, осмислювати його. Роботу цю 

урізноманітнюю, наприклад, виділяю своєрідні опорні слова, що визнача-

ють основний зміст, розкривають суть явища або процесу, а учням пропо-

ную скласти за опорними словами розповідь. 

Особливо велике значення для активізації пізнавальної діяльності уч-

нів на уроках географії має навчання їх прийомів роботи з підручником, 

атласом та контурною картою. На уроках ознайомлюю з усіма видами 

карт, схемами, додатками. Коли матеріал простий і доступний, використо-

вую самостійну роботу за підручником у парах чи групах, поєднуючи з бе-

сідою.  

Якщо матеріал уроку тісно пов’язаний з попереднім й учні краще під-

готовлені до його засвоєння, бесіда може мати проблемний характер.  

Під час роботи в групах учні ведуть короткі записи чи складають таб-

лиці або опорні схеми. Опорні схеми – це вид стислого запису, що слугує 

засобом графічного узагальнення вивченого матеріалу і сприяє легшому 

його засвоєнню.  

Використання опорних схем сприяє: 

- розвитку логічного мислення; 

- розвитку пам’яті; 

- формуванню глибоких знань; 

- осмисленому засвоєнню понять; 

- розвитку здатності до аналізу; 

- розвитку в учнів самостійності в роботі. 

Опорні схеми виділяються такими особливостями: лаконічністю, 

структурністю, компактністю матеріалу, простотою зображення і доступ-

ністю розуміння. Учень, пише для себе, щоб визначити, запам’ятати, пояс-

нити, обміркувати інформацію або власні ідеї. Виклад думок на папері 
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оцінюю. Кожен учень, незалежно від рівня підготовки, бере участь у 

розв’язанні колективної проблеми.  

Дану форму роботи використовую при вивченні природних зон мате-

риків, України (див. додаток). 

На своїх уроках також використовую метод презентацій.  

Цей метод часто використовую на уроках у старшій школі, зокрема в 

класах профільного рівня. Учні у групах створюють мультимедійні презен-

тації, що забезпечує розвиток їхніх творчих здібностей, мислення і творчої 

уяви, використання прийомів порівняння, виділення головного у навчаль-

ному матеріалі. Крім того, у ході створення презентацій, школярі розвива-

ють навики та вміння працювати в колективі над вирішенням спільної 

проблеми. Метод презентацій дозволяє мені застосовувати новітні інфор-

маційно-комунікативних технології. 

Мій досвід роботи довів ефективність поєднання використання інте-

рактивних та інформаційно-комунікативних технологій і під час викладан-

ня курсів за вибором: «Основи споживчих знань» та «Фінансова грамот-

ність». 

Так, наприклад, при вивченні учнями 5-х класів теми «Реклама», при 

виконанні випереджуючого завдання, вони об’єднуються у групи та творчо 

презентують результати своєї роботи у формі спільних рекламних проек-

тів. 

Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний про-

цес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів і вчителя. Це 

– співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпра-

ці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними об’єктами навчан-

ня. На своїх уроках намагаюся бути організатором процесу навчання. Піс-

ля того як учнів об’єдную в групи, проводжу інструктування – розповідаю 

про мету вправи, чітко даю завдання, вказую час на виконання завдань та 

запитую, чи все зрозуміло. Намагаюся надати дітям максимум можливос-

тей для самостійної роботи: навчання в співпраці один з одним. У період 

презентації результатів вимагаю від учнів чіткої інформації.  

На уроці, після вивчення нової теми, пропоную учням скласти різно-

манітні завдання для іншої групи, а якщо трапляється так, що суперники не 

можуть відповісти – відповідають самі. Можна запропонувати учням за-

вдання творчого характеру, наприклад, скласти кросворд із теми. 

Обов’язково звертаю увагу на невербальні комунікації – емоційний 

стан учнів на початку та в кінці уроку. Намагаюся зняти напругу, а також 

поставити нову мету для освітньої діяльності, причому учні самі беруть на 

себе зобов’язання щодо подальших дій. 

Щоб на уроці панував дух толерантності і змагання, пропоную напри-

кінці уроку наліпки: «найкращий на уроці», «за творчість», «за зусилля». 

Цей метод особливо ефективний у молодших класах. 
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2.3. Результативність представленого досвіду. Труднощі і пробле-

ми впровадження інтерактивних методів у практику роботи. 

Результатом любої інтерактивної вправи є засвоєння навчального ма-

теріалу, досягнення результатів уроку. Інтерактивні методи навчання да-

ють можливість активізувати мислення учнів, залучати учнів до плідної 

бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, допомагають 

ставити свої запитання та формувати власну думку. 

Мій узагальнений досвід роботи було представлено на засіданнях ме-

тодичних об’єднань школи та міста під час проведення семінарів-

практикумів та навчально-методичних семінарів вчителів географії. Він 

використовується вчителями міста та школи. 

Учні, які мають творчий підхід до вивчення географії, із задоволенням 

долучаються до участі у предметних олімпіадах та конкурсах. 

Моєю гордістю є випускник школи Пішковцій Сергій, переможець мі-

ських та обласних олімпіад з географії, учасник Всеукраїнської олімпіади, 

випускник геофаку УжНУ, «Людина року – 2011» в Закарпатті. Ним було 

створено блог Inspired, який у 2011 році став переможцем у конкурсі Best 

Ukrainian Blog Awards в номінації «Найкращий тематичний блог Украї-

ни». Він склав карти стереотипів України, опитавши друзів і знайомих із 

різних областей, що вони думають одне про одного. 

За останні п’ять років 12 учнів стали призерами ІІ етапу та 1 учень 

призером ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. 

Впровадження інтерактивних методів у практику роботи пов’язане з 

певними труднощами і проблемами. Насамперед, найчастіше доводиться 

стикатися з нестачею інформації, яку доводиться додатково готувати до 

уроку, недосконалістю підручників з географії, і, часто, з байдужістю учнів 

до вирішення проблем, які розглядаються на уроці. Основним недоліком 

групової роботи є різний рівень знань і можливостей учнів, що впливає на 

результативність роботи всієї групи і створює психологічну напругу. Дис-

кусію важко провести у тому випадку, коли учні недостатньою мірою ово-

лоділи фактичним матеріалом з теми й тому не можуть аргументовано до-

вести свою думку. До того ж підготовка кожного інтерактивного уроку 

вимагає значних затрат часу. Все це разом не дозволяє робити всі уроки 

нетрадиційними. У кінцевому підсумку такими є окремі, найбільш зручні 

за темою уроки, або ж на уроці використовуються певні методи інтеракти-

вного навчання. 

Готуючись до кожного уроку, дбаю про те, щоб він був побудований 

методично вірно, а методику проведення уроків урізноманітнюю. На своїх 

уроках намагаюся стимулювати творчий пошук, використовую різні мето-

ди і форми роботи, прищеплюю учням навики самостійної роботи з книга-

ми та картами; розвиваю вміння слухати товаришів та висвітлювати свою 

думку; привчаю до роботи в групі, пошуку, спостережливості. 

Інтерактивні уроки дозволяють урізноманітнювати форми і методи 

роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих 

http://inspired.com.ua/
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здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу врахову-

вати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної ди-

тини. 

Використання інтерактивних форм роботи сприяє формуванню пізна-

вальних інтересів школярів. Діти безпосередньо беруть участь у процесі 

навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний харак-

тер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можли-

вість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження 

різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці. 

Ефективність інтерактивних уроків забезпечується за умови володіння 

вчителем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків 

у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.  

3. Висновки та рекомендації 

Використовуючи інтерактивні методи та форми навчання на уроках 

географії я дослідила: 

переваги: 

1) можливість раціонального розподілу часу на уроці; 

2) уникнення труднощів, пов’язаних з дисципліною – всі активні, 

всі працюють; 

3) набуття учнями певних навиків, які допомагають повірити в 

себе і ставитись до вчителів з повагою; 

недоліки: 

1) труднощі налаштування на механізм взаємонавчання; 

2) результати навчання не завжди ефективні, так як у вчителя 

бракує можливостей контролювати навчальний процес; 

3) на перенавчання потрібен додатковий час. 

Для подолання слабких сторін, які виникають при використанні інте-

рактивних методів на уроках необхідно: 

- учителю і учням звикнути до даних технологій, впроваджувати їх 

поступово; 

- ретельно готуватися і підбирати матеріали до уроків; 

- добре ознайомити учнів з прийомами використання даних методів; 

- вчителю старанно планувати роботу щодо впровадження інтерактив-

них технологій. 

 

Бібліографія 

 

1. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії: [Навч.- 

метод. посіб.]/ Г.Д. Довгань. - Х.: Вид. група"Основа", 2005. - 126 с. - (Б-ка 

журн. "Географія"; Вип.5(17)). 

2. Врублевська, Марія Олексіївна. Секрети успішного уроку геогра-

фії: [Навч.-метод. посіб.]/ М.О. Врублевська. - Х.: Вид. група"Основа", 

2005. - 141 с. - (Б-ка журн."Географія"; Сер. "Урок від А до Я" Вип.8(20)). 



31 

 

3. Яськова А.О. Використання інтерактивних методів у викладанні 

географії/ А.О. Яськова //ГеографІя. - 2006. - Лют.(№ 3). - (Дод.). - С. 1-8. 

4. Ільїнський А. М. Використання інформаційних технологій на уро-

ках географії / А. М. Ільїнський // Географія. – 2004. – №23. – С.15-16.  

5. Кобернік С.Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх на-

вчальних закладах : навч. посіб. / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко, О.Я. Ску-

ратович; за ред. С.Г. Коберніка. – К.: Навч. книга, 2005. – 319 с. 

6. Чернов Б.О. Методи навчання географії в школі : посіб. для вчите-

лів / Б.О. Чернов, В.П. Корнєєв; за ред. А.М. Алексюка та А.Й. Сиротенка. 
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Лауреати другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» з номінації «Географія»: 
 

 

 

Гецко Тетяна Іванівна 

 
учитель географії Кушницької зага-

льноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ір-

шавської районної ради Закарпатської 

області 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Розвиток творчої 

особистості учня на уроках географії шляхом впровадження інноваційних 

методик навчання та ІКТ». 

Професійне кредо учасника: «Я вбачаю в тому, щоб мої уроки були: 

уроками радості для учнів; уроками творчих досягнень для вчителя; уро-

ками, які виховують освічених і свідомих громадян країни». 

Чим приваблює робота в школі: це живе спілкування з нашим майбу-

тнім. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: учитель перестає бути учителем, якщо він не прагне са-

мовдосконалення та самовираження. 

 

 

 

Гузинець Світлана Василівна  

 

 
учитель географії Верхньовизницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської 

області 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Виховання екологіч- 

ної компетентності учнів на уроках географії». 
Професійне кредо учасника: «Вимогливість до учнів у поєднанні з по-

вагою до їхньої особистості». 

Чим приваблює робота в школі: робота вчителя приваблює мене своїм 

кінцевим результатом, адже продукт праці вчителя – це гармонійно та все-

бічно розвинута особистість. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: в тому, щоб своїм прикладом показати, що кожен учитель 

– майстер своєї справи і гідний звання учителя року. 
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Євчинець Ганна Юріївна  

 

 
учитель географії загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів с. Раково Перечинсь-

кого району Закарпатської області 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Використання актив-

них форм і методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності 

учнів на уроках географії та формування комунікативних навичок». 

Професійне кредо учасника: «Ми навчаємось для того, щоб удоскона-

лювати себе». 

Чим приваблює робота в школі: робота з дітьми, розвивати в них пра-

гнення до знань, любов до істини і краси. Приваблює також самореалізаці-

єю, самовдосконаленням. Ця робота дає радість і позитивні емоції на ко-

жен день. В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Кон-

курсу «Учитель року»: впроваджувати нове і цікаве у педагогічну діяль-

ність, знаходити однодумців і у плідній праці розширювати досвід. 

 

 

 

Параска Оксана Іванівна  

 

 
учитель географії Королівської зага-

льноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 

Виноградівської районної ради Закарпат-

ської області 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Розвиток інтелектуа-

льно-творчих здібностей учнів шляхом використання нетрадиційних форм 

і методів роботи на уроках географії». 

Професійне кредо учасника: «Лише творчий вчитель є джерелом успі-

ху своїх вихованців». 

Чим приваблює робота в школі: повага дітей дає сили, натхнення жи-

ти, вірити в те, що вони стануть прекрасними людьми, власний приклад 

учителя допоможе їм вижити у важких ситуаціях. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: обмін досвідом роботи, вдосконаленням педагогічної 

майстерності.  
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Переможець другого (обласного) – лауреат третього туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»  

з номінації «Світова література» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Туряниця Вікторія Георгіївна 
 

Загальні відомості 

Громадянство: українка. 

Місце проживання: м. Свалява. 

Адреса шкільного сайту в Інтернеті: http://svlgymnasium.at.ua/ 

Робота 

Місце роботи: Свалявська гімназія. 

Посада: учитель. 

Предмети, які викладає: світова література, українська мова і літера-

тура, художня культура. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 28 років. 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія. 

Відомості про досягнення учнів: призер ІІІ етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – 2011 р., пере-

можець районного етапу краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» – 2013р. 

Освіта 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгородський 

державний університет, 1985 рік. 

http://svlgymnasium.at.ua/
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Спеціальність, кваліфікація за дипломом: російська мова і література. 

Філолог. Викладач. 

Основні публікації (в т.ч. брошури, книги): методичний посібник 

«Між-предметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури», 2007 р. 

Громадська діяльність 

Участь у діяльності управлінської (шкільної) ради: член Ради Сваляв-

ської гімназії  

Професійні цінності 

Професійне кредо учасника: «Щоб стати гарним учителем, треба лю-

бити те, чого навчаєш, і тих, кого навчаєш». 

Чим приваблює робота в школі: пошуком нових шляхів до вирішення 

актуальних проблем загальної середньої освіти. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця конкурсу 

«Учитель року»: рекламувати креативний підхід до професійної діяльності 

вчителя, потребу самовдосконалюватися, бути попереду в пошуках нових 

підходів до процесу навчання й виховання. 

 
 

Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної  

компетентності учнів на уроках світової літератури 

 

І. Вступ 

 

Той, хто навчає, сам навчається. 

Сенека  

 

Сучасне життя висуває необхідність творчого підходу до всього про-

цесу навчання в цілому й до уроку літератури зокрема. Новий Державний 

стандарт базової і повної загальної середньої освіти однією з важливих 

складових літературного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» 

визначає компаративну лінію, яка забезпечує порівняння літературних 

творів, їх компонентів (тем, мотивів, образів, художніх засобів та ін.), явищ 

і фактів, що належать до різних літератур, встановлення зв’язків між укра-

їнською, світовою літературами, літературами національних меншин, роз-

гляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах, зіс-

тавлення оригінальних творів і україномовних перекладів літературних 

творів, увиразнення особливостей української культури та літератури на 

основі світової, демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стиліс-

тичних можливостей української мови.[1] 

На компаративну лінію, реалізовану в окремій рубриці «Елементи 

компаративістики» (ЕК), спирається нова програма та нові підручники зі 

світової літератури для 5 класу, покликані забезпечувати цілісність уяв-

лень учнів про художню літературу та її місце в системі мистецтва і куль-

тури, міжпредметні зв’язки (української та світової літератур, світової лі-
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тератури та історії (української, всесвітньої), світової літератури та мов 

(української, іноземної).  

Компаративістика як наука – це широкий спектр методів аналізу, яких 

потребує сучасна методика викладання світової літератури в середніх зага-

льноосвітніх закладах, оволодіння якими сприяє не тільки поглибленому й 

творчому вивченню літературних творів, а й зростанню читацької активно-

сті учнів, реалізації естетичних та виховних завдань вивчення літерату-

ри.[2] У працях багатьох вчених, зокрема професора Д.Наливайка, йдеться 

про можливості компаративістики як шкільної методики аналізу тексту.[3-

5] Найбільш вагомими в питаннях компаративного аналізу як актуального 

напрямку сучасної методики є дослідження Л.Мірошниченко, 

Т.Нефедової, Н.Волошиної, О.Ніколенко, О.Куцевол, Ж.Клименко та ін-

ших.[6-12] Розкриттю творчих здібностей учнів, формуванню полікульту-

рної компетентності на уроках компаративного аналізу сприяє впрова-

дження елементів методичних концепцій Ю.Ковбасенка, Є.Волощук. 

В умовах, коли в школі вивчаються українська й світова літератури, 

відбувається не тільки їхня духовна інтеграція. Пов’язані між собою шляхи 

вивчення художнього твору, методи й прийоми його аналізу в методиці 

викладання цих предметів, а тексти творів зарубіжних письменників на 

уроках світової літератури вивчаються в перекладах українською. Тому 

основою методики аналізу літературних текстів стає компаративістика. 

Компаративний (порівняльний) аналіз сприяє приведенню в єдину систему 

знань учнів зі світової та української літератур, які є складовими частина-

ми єдиного світового літературного процесу, активізації таких прийомів 

мислення як аналіз, синтез, спостережливість, увага, прагнення до творчо-

сті.  

Компаративний підхід є одним із перспективних напрямів вивчення 

літератури, бо дає можливість вийти за межі локального прочитання твору, 

встановити взаємозв’язки (генетичні, контактні, типологічні) між різними 

текстами, оригіналами й перекладами, національними літературами, тво-

рами мистецтва, а головне – краще усвідомити власну ідентичність, місце 

рідної культури в діалозі культур, зберегти національні духовні цінності.  

Компаративістика на уроці літератури відзначається й тим, що вона 

вводить у навчальний процес активні методи вивчення матеріалу, створює 

умови для широкого залучення учнів до дослідницької роботи, організації 

їхньої самостійної роботи. Й учителі просто не мають права цим не скори-

статися.  

Проблема здійснення компаративного аналізу літературних об’єктів є 

актуальною на сучасному етапі розвитку шкільної літературної освіти. Її 

вирішення вимагає від учителя вміння обирати ефективні моделі уроків з 

використанням інноваційних форм і методів навчання, засобів художньої 

культури, розробляти дидактичні матеріали для уроків, використовувати 

не лише традиційні, а й інноваційні технології організації навчальної дія-

льності, у тому числі інформаційно-комунікативні.  
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Прагнучи зробити процес навчання творчим, використовую сучасні 

педагогічні технології. Перевагу надаю компаративному підходу до ви-

вчення світової літератури, що стало вимогою часу. Метою вважаю фор-

мування в учнів полікультурної компетентності, вміння орієнтуватися в 

сучасному полікультурному середовищі, здатності цінувати особливості та 

досягнення світової та національних культур. Ставлю такі завдання: фор-

мувати в учнів стійкий інтерес до предмету; розвивати творчі здібності, 

критичне мислення; адаптувати дітей до сучасного світового полікультур-

ного та інформаційного простору; виховувати мовленнєву культуру; удо-

сконалювати методику викладання світової літератури. 

У педагогічній діяльності прагну поважати особистість учня, не зали-

шати поза увагою жодної дитини, готувати кожного з них до життя у су-

часному комунікаційно-інформаційному середовищі. 

 

ІІ. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної  

компетентності учнів на уроках світової літератури 

 

Жодна велика національна література не розвивається поза жи-

вою і творчою взаємодією з літературами інших народів. 

В.Жирмунський 

 

«Учитель – це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії, де 

він, усебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки 

найдосконаліших методів проектування доль і людських душ», – сказав 

відомий український вчений Б.Патон. У постійних пошуках нового вчителі 

світової літератури не можуть не обернути на користь свою й учнів те, що 

школярі вивчають щонайменше два окремі літературні курси (українську й 

світову літератури), а зміст і завдання сучасної літературної освіти, шляхи 

вивчення художнього твору, методи й прийоми його аналізу в межах цих 

предметів пов’язані між собою. Тому здійснюють спроби їхньої інтеграції 

у межах свого предмета.  

З урахуванням вимог сучасності пріоритетною стає тема «Компара-

тивний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів 

на уроках світової літератури». Досвід роботи доводить, що викорис-

тання порівняльного аналізу художніх творів допомагає реалізувати за-

вдання сучасної літературної освіти, підвищити загальнокультурний рівень 

розвитку учнів, сформувати в них стійкі уявлення про різноманітність сві-

ту, виховувати толерантне ставлення до людей інших національностей, ві-

росповідань.  

Мета учителя-словесника – вчити дітей не технічному оформленню 

висловлювання, а інтерпретації, творчості на тлі прочитаного твору, адже 

кінцевим результатом читацької діяльності учнів має бути здатність буду-

вати усне чи писемне мовлення у відповідності до жанрово-стильової ма-

нери письма автора, а також уміння вести монолог, діалог, полілог, вибу-
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довувати й вести дискусію, виголошувати промову тощо. Набуваючи ком-

паративної компетентності, учні вчаться порівнювати оригінальний твір і 

його переклад, переспів чи оригінальний твір та кілька його перекладів; 

розглядати творчі зв’язки між письменниками різних літератур; аналізува-

ти твори одного напряму, течії, школи різних національних літератур; ви-

вчати твори, близькі за темою, ідеєю, сюжетом, проблематикою, образами, 

використанням художніх засобів тощо.  Педагогічна практика доводить, 

що уроки з елементами компаративного аналізу особливі. Основна перева-

га над традиційними полягає в тому, що вони роблять навчальний процес 

творчим, дослідницьким, цікавим. Завдяки порівнянню окремих літератур-

них фактів і явищ діти на таких уроках потрапляють у ситуацію пошуку й 

дослідження. Вони зобов’язані мислити критично, аналізувати, 

розв’язувати проблемні завдання. Це активізує пізнавальний інтерес, додає 

розумової й емоційної енергетики. Саме на таких уроках знаходимо ті діа-

манти, з якими кожна національна література, й рідна в тому числі, долу-

чається до світової, вписується в неї. Тому компаративний аналіз творів 

вітчизняного та зарубіжного письменства допомагає учням усвідомити ці-

лісність світового літературного процесу та своєрідність кожної літератури 

й культури в ньому, її національну самобутність, індивідуальний стиль ми-

тців. А це сприяє розкриттю творчого потенціалу дитини, формуванню на-

вичок аналітичного мислення, розвитку полікультурної, мисленнєво-

мовленнєвої компетентностей, виробленню толерантних рис характеру, 

особистого погляду на життєві події та явища. В цьому полягає мета вико-

ристання елементів компаративістики в шкільній практиці.  

Основними операціями компаративного методу є порівняння морфо-

логічної будови різних об’єктів між собою й поєднання подібних об’єктів у 

групи. Досвід роботи демонструє, що компаративна лінія багатогранна й 

передбачає порівняння літературних творів, явищ і фактів, що належать до 

різних літератур; розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різ-

них літературах; встановлення генетичних, контактних, типологічних та 

інших зв’язків між українською та зарубіжними літературами; зіставлення 

оригіналів і україномовних перекладів творів; увиразнення особливостей 

української культури й літератури на тлі світової; демонстрацію лексично-

го багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови та 

поглиблення знань і розвиток навичок учнів з іноземних мов.  

Загальновідомі крилаті слова: «Усе пізнається в порівнянні». Порів-

няння й інтегрування літератур розпочинаємо поступово, ретельно плану-

ючи роботу над спільними для них питаннями. При цьому треба завжди 

пам’ятати, що зміст компаративної складової доцільно використовувати 

лише на тих уроках, тема та зміст яких найкраще дають підстави для ком-

паративних вправ, формування в учнів відповідних умінь і навичок. 

Обов’язково враховуємо вікові особливості учнів, рівень знань з інших 

предметів, фонових знань тощо. Наприклад, проведення уроків з елемен-

тами компаративного аналізу на рівні окремих компонентів тексту можна 
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практикувати, починаючи з 5 класу, де сприятливими темами для цього є 

вивчення малих жанрів фольклору, казок, міфів. У 6 класі можемо розпо-

чинати спроби порівняльного аналізу особливостей композиції, засобів 

створення образів головних героїв байок Езопа, І.Крилова, Л.Глібова, в ос-

нові яких лежить однаковий сюжет, співставляємо мораль творів. У 5–6 

класах здійснюємо цілеспрямоване початкове накопичення теоретичних 

понять: «світова література», «національна література», «взаємодія літера-

тур», «національні особливості», «ментальність», «переклад» тощо. У 7–11 

класах ці поняття поглиблюємо, додаючи складніші: «компаративний ме-

тод, прийом», «компаративний аналіз», «типи взаємозв'язків», «діалектич-

на єдність світового літературного процесу», «методологічні основи і 

принципи існування світової літератури» та інші. 

Окремий урок компаративного аналізу – заняття, на якому доміную-

чим є порівняльний аналіз об’єктів художньої літератури, – доцільно про-

водити, починаючи з 7-го класу. Мета такого уроку – глибше розкрити 

ідейно-естетичну сутність кожного з порівнюваних творів чи процесів; да-

ти історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літе-

ратурних явищ різних письменств; сприяти розумінню духовної єдності, 

національної своєрідності різних літератур в культурно-історичному роз-

витку суспільства. 

Компаративістикою визначено такі етапи методики запровадження 

компаративного аналізу:  

І. Підготовчий: з’ясування зв’язків двох художніх об’єктів; вивчення 

їхньої позатекстової сфери. 

ІІ. Реалізація: розгляд типологічних зв’язків між двома об’єктами різ-

нонаціональних літератур; розкриття причинно-наслідкових зв’язків. 

ІІІ. Узагальнення: доведення спорідненості світоглядних позицій або 

художньої манери авторів порівнюваних об’єктів. 

Досвід роботи доводить, що на першому етапі при плануванні навча-

льного матеріалу зі світової літератури відбувається вибір форми порівня-

льного аналізу. На цьому етапі компаративний підхід здійснюємо у такий 

спосіб: аналізуємо матеріал навчальних програм зі світової та української 

літератур; здійснюємо відбір художніх творів для компаративного аналізу; 

визначаємо, який матеріал залишиться фоновим на уроках; аналізуємо мо-

жливість економії часу при вивченні спільних теоретичних чи оглядових 

питань обох літератур; проводимо перерозподіл навчальних годин у межах 

однієї теми з метою збільшення часу на текстуальне вивчення творів.  

Наприклад, при вивченні теми «Фольклор, його характерні ознаки. 

Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гу-

маністичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Літера-

тура і фольклор» у 5 класі, на яку виділено програмою зі світової літерату-

ри 1 годину, не зупиняємося детально на теорії літератури, оскільки її ви-

вченню можна приділити більше уваги на уроках української літератури 

при розгляді тем «Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і 



40 

 

форми загадок. Види загадок. Художні засоби в них (метафора)» та «Прис-

лів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в 

прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної твор-

чості», на які чинна програма з української літератури відводить 4 години. 

Натомість приділяємо більше уваги компаративному компоненту та плану-

ємо урок з розвитку мовлення, де вдосконалюємо й розвиваємо отримані 

знання (додатки 1.1, 1.2.).  

На цьому ж етапі обираємо об’єкти порівняння, аналізуємо додатко-

вий матеріал, що сприяє їх глибшому розумінню, звертаємося 

до контактних зв'язків, які встановлюються під час вивчення тієї чи іншої 

доби, літературного напряму, школи, течії; до біографії і творчого шляху 

письменників (зустрічі, листування, переклади, обмін творчими планами, 

впливи і взаємовпливи, обізнаність письменника з творчістю іншого мит-

ця, традиції – все це тільки за умови документального підтвердження); до 

історії виникнення твору, сюжету (запозиченість сюжетів, образів) тощо. 

Наприклад, при порівняльному аналізі балад Й.В.Гете «Вільшаний король» 

та Т.Шевченка «Тополя» (7 клас) використовуємо матеріали про фолькло-

рну основу творів, історію їх написання (додаток 6). Аналізуючи оповідан-

ня Дж.Лондона «Жага до життя» й О.Довженка «Воля до життя» (6 клас), 

проводимо паралель між фактами біографії двох письменників: тяжкими 

випробуваннями у житті Дж.Лондона та О.Довженка, які виховали в мит-

цях витримку й силу волі, які вони спроектували на своїх героїв (додаток 

5).  

Другий етап – це проведення уроку компаративного аналізу. Його ме-

та – глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з порівнюваних 

творів чи процесів; дати історико-літературне пояснення відповідностей 

або відмінностей літературних явищ різних письменств; сприяти розумін-

ню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур в культу-

рно-історичному розвитку суспільства. З метою всебічного вивчення уч-

нями позатекстової сфери обох літературних творів (що дає змогу усвідо-

мити взаємозв’язок і взаємодію національних літератур, готує до аналізу та 

порівняння художніх явищ), доцільно використати випереджуючі індиві-

дуальні та групові пошукові завдання, які потребують роботи з додаткови-

ми джерелами інформації. Наприклад, на другому етапі встановлюються й 

розглядаються типологічні зв’язки між двома творами різнонаціональних 

літератур на рівні окремих компонентів тексту, наприклад, між індійською 

народною казкою «Фарбований шакал» та казкою І.Франка «Фарбований 

лис» (додаток 1.3.), японською та українською народними казками «Іссум-

босі, або хлопчик–мізинчик» та «Хлопчик–мізинчик» (додаток 1.4.) у 5 

класі. В оповіданнях Дж.Лондона «Жага до життя» та О.Довженка «Воля 

до життя» (додаток 5) у 6 класі, новелі О.Генрі «Останній листок» та опо-

віданні Дж.Олдріджа «Останній дюйм» (додаток 3), баладах Й.В.Гете «Ві-

льшаний король» та Т.Шевченка «Тополя» (додаток 6) у 7 класі та інших 

аналізуємо подібне та відмінне на рівнях теми, сюжету, системи образів 



41 

 

або образів головних героїв, поетики та жанрової специфіки. Учні не роб-

лять детальний аналіз, а зосереджують увагу на розгляді окремих найсут-

тєвіших елементів, виявляють паралелі та відмінності двох творів, розкри-

вають причинно-наслідкові зв’язки виявленого, вчаться бачити зумовле-

ність зовнішньої форми твору внутрішньо-контактними та психологічними 

сферами літературної творчості представників різних національних куль-

тур.  

Одним із видів компаративного аналізу є аналіз перекладів рідною 

мовою літературних творів, зазвичай ліричних. Поглиблене вивчення в гі-

мназії іноземних мов (англійської, німецької) дозволяє здійснювати «вслу-

ховування» в текст твору, який учні читають мовою оригіналу, якщо 

йдеться про російськомовну, англомовну та німецькомовну літературу; 

прослуховування тексту мовою оригіналу в звукових записах; дослівний 

переклад учнями оригіналу твору. Так, при вивченні поезії Р.Кіплінга 

«Якщо...» у 7 класі у такий спосіб створюється плюрилінгвальна ситуація, 

яка складається з кількох кроків. Перший крок – усвідомлення твору в його 

зв’язках із суспільним життям епохи та країни, які його породили й у ньо-

му відображені, читання оригінального тексту поезії. Другий крок – осми-

слення поезії «Якщо…» як мистецького явища, підрядковий переклад тек-

сту, робота з художніми перекладами твору різними авторами, зокрема 

В.Стусом та Є.Сверстюком (додаток 7). У старших класах при належному 

рівні підготовки класу з іноземних мов художній переклад може розгляда-

тися на всіх рівнях структури – лексико-семантичному, морфологічному, 

синтаксичному, ритміко-інтонаційному.  

Ефективним засобом здійснення компаративного аналізу є складання 

порівняльних таблиць, наприклад «Приказки і прислів’я», «Українські 

прислів’я та російські прислів’я», «Фарбований шакал» – «Фарбований 

лис»: спільне й відмінне», «Японська та українська казки про хлопчика-

мізинчика», «Вовк та Ягня» Езопа, І.Крилова, Л.Глібова: спільне та від-

мінне», «Останній листок» О.Генрі – «Останній дюйм» Дж.Олдріджа: еле-

менти композиції» та інші. Часто узагальнення компаративного аналізу 

текстів здійснюється у вигляді складання порівняльних графічних схем та 

малюнків (діаграми Венна, кластери та ін.), наприклад «Прислів’я народів 

світу», «Дж.Лондон – О.Довженко: сторінки біографії», «Андрій Соколов – 

Іван Карналюк: риси характерів героїв», «Що означає бути справжньою 

людиною» та інші. (Див. додатки 1-7). Ці засоби допомагають аналізувати 

та систематизувати зібрану інформацію про компоненти двох порівнюва-

них текстів. 

Сприяють досягненню поставленої на уроці компаративного аналізу 

мети такі методичні прийоми: 

 інтригуючий початок уроку: вправа «Подаруй товаришеві настрій», 

прослуховування композиції «Король вільхи» Ф.Шуберта при вивченні 

балади Й.В.Гете «Вільшаний король», перегляд відеоролика за картинами 
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Р.Кента, присвяченими американській Півночі, при знайомстві з оповідан-

ням Дж. Лондона «Жага до життя» та інші;  

  оригінальний мотиваційний момент: розповідь про предка-українця, 

який першим почав складати загадки при вивченні малих жанрів фолькло-

ру; вправи «Зазирни в скриньку очікувань», «Обери смайлик»; декламу-

вання поезії Сергія Орлова «Его зарыли в шар земной» на фоні затихаючої 

музики пісні «Журавлі» на уроці за творами М.Шолохова – О.Довженка та 

інші;  

  порівняння твору та екранізації: роман М.Твена «Пригоди Тома 

Сойєра та Геккльберрі Фінна» й кінофільм за романом (1981 р.); роман 

В.Скотта «Айвенго» та його екранізації (1982 р.) та інші; 

  інтерактивні завдання з мови та літератури для роботи в групах та 

парах: «Інтерв’ю з героями», «Інтерв’ю з письменниками», «Художні засо-

би у баладах Й.В.Гете «Вільшаний король» та Т.Шевченка «Тополя», ро-

бота перекладачів, лінгвістів, аналітиків при роботі з перекладами поезії 

Р.Кіплінга «Якщо» та інші;  

  порівняння мовних засобів при створенні художніх образів, напри-

клад, при порівняльному аналізі байок Езопа, І.Крилова, Л.Глібова; розпо-

відь про головних героїв Андрія Соколова та Івана Карналюка при порів-

няльному аналізі оповідань М.Шолохова та О.Довженка, пошук спільно-

кореневих слів в уривках з оповідань Дж.Лондона та О.Довженка, порів-

няння мовних засобів дослівного перекладу поезії Р.Кіплінга «Якщо» та 

перекладів В.Стуса й Є.Сверстюка та інші. 

Результативним на уроках компаративного аналізу є використання 

методів: евристичного, дослідницького, творчого читання, перекладу – та 

прийомів: індивідуального й коментованого читання близьких текстів; 

проблемних ситуацій та пізнавальних завдань, пов’язаних з необхідністю 

орієнтування учнів у різних художніх системах; полемічного викладу ма-

теріалу; евристичної бесіди, диспуту, дискусії, діалогу; у старших класах – 

порівняння різних точок зору на проблематику твору, різних літературних 

напрямів, зіставлення твору з його генетичним джерелом тощо.  

Зазначені методи та прийоми допомагають розкрити творчий потенці-

ал кожного учня, сформувати навички аналітичного мислення, полікульту-

рної компетентності, виховувати толерантне ставлення один до одного.  

Досвід роботи над проблемою допомагає окреслити ряд тем для уро-

ків компаративного аналізу. Так, при вивченні героїчного епосу доцільне 

стисле чи детальне порівняння зразків героїчного епосу різних народів з 

перлиною давньоруської літератури «Словом про похід Ігорів». Багато спі-

льного й відмінного в поемі Вергілія «Енеїда» та однойменному творі 

І.Котляревського, повістях М.Гоголя «Тарас Бульба» та І.Франка «Захар 

Беркут», поезіях Р.Кіплінга «Якщо…» та В.Симоненка «Ти знаєш, що ти – 

людина», ліричних творах Лесі Українки й Г.Гейне та інших. Плануванню 

уроків компаративного аналізу допоможе узагальнююча таблиця «Творче 

використання спільної тематики окремих творів та образів для компарати-
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вного аналізу на уроках світової літератури», яка постійно доповнюється 

(додаток 9). 

На третьому етапі компаративного аналізу доводимо спорідненість 

світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнюваних творів. 

З’ясувавши причини взаємодії різнонаціональних літератур, визначаємо 

специфіку кожного з художніх творів. Обов’язково звертаємо увагу на ти-

пологію і причину її появи, а також пояснюємо відмінності, які є виявом 

національної самобутності та індивідуального стилю митців. 

Формуванню полікультурної компетентності учнів сприяє викорис-

тання традиційних та інноваційних технологій організації навчальної дія-

льності. Особлива увага надається використанню інформаційно-

комунікативних технологій навчання.  

Наслідками впровадження компаративного підходу до викладання 

світової літератури є підвищення якості знань учнів; зростання інтересу до 

літератури як до мистецького явища та до світової літератури як до шкіль-

ного предмету; підвищення читацької активності учнів; творчу участь ви-

хованців у пошуково-дослідницькій діяльності, у позашкільних заходах; 

вміння учнів вільно орієнтуватися в сучасному полікультурному середо-

вищі; толерантне ставлення до представників інших національностей та 

культур.  

 

ІІІ. Висновки 

 

В умовах модернізації освіти, крім традиційних дидактичних, літера-

турознавчих та методичних принципів, викладання світової літератури пе-

редбачає пошук та застосування вчителями нових, серед яких важливе міс-

це посідає вивчення літератури в контексті розвитку культури й мистецтва, 

використання знання іноземних мов, вміння здійснити переклад, компара-

тивності. 

Компаративний аналіз – це аналіз, при якому досліджуються явища 

мистецтва слова через їх порівняння з іншими такими явищами переважно 

в різних національних письменствах. Педагогічні можливості уроків ком-

паративного аналізу багатогранні. Вони допомагають учням усвідомити 

закономірності становлення та розвитку національних літератур; сприяють 

опрацюванню на уроці більшого за обсягом навчального матеріалу; стиму-

люють розвиток пізнавального інтересу, активізують критичне й аналітич-

не мислення, сприяють утворенню нових логічних зв’язків, роблять знання 

школярів свідомими та міцними, сприяють глибшому й повнішому розк-

риттю ідейно-естетичного змісту виучуваного твору; вчать розуміти спад-

кові зв’язки художнього твору з іншими творами; впливають на форму-

вання гуманістичного світогляду учнів, їхнього уявлення про полікультур-

ний світ, на формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій та почут-

тя національної гідності. Саме тому застосування компаративного аналізу 
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об’єктів літератури на уроках вважаю актуальним і таким, що потребує 

впровадження у практику роботи вчителів-словесників. 

Досвід роботи над вирішенням проблеми компаративістики у методи-

ці викладання шкільного курсу літератури демонструє, що поєднання тра-

диційних технологій з інноваційними, зокрема з компаративним підходом 

до вивчення об’єктів світової літератури на уроках з предмету підвищу-

ють: 

- продуктивність праці вчителя і учнів; 

- розвиток творчих можливостей учнів; 

- мотивацію та індивідуалізацію навчання; 

- інформаційність процесу викладання; 

- рівень сприятливого емоційно-психологічного стану. 
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«Учитель року – 2014» з номінації «Світова література»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баняс Віталія Іванівна 
 

 

учитель світової літератури Крайниківсь-

кої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів Хустської районної державної адміні-

страції Закарпатської області 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Використання інте-

рактивних та комп’ютерних технологій на уроках світової літератури з ме-

тою підвищення ефективності уроку». 

Професійне кредо учасника: «Docendo, discimus. (Навчаючи, вчимо-

ся)». 

Чим приваблює робота в школі: сіяти розумне, добре, вічне. 
В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: показати талант Учителя. 

 

 

 

Гукова Олександра Олександрівна  
 

 

учитель світової літератури Ясінян-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 2 Рахівської районної ради Закар-

патської області 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Підвищення ефекти-

вності навчальних занять шляхом реалізації культурологічної складової 

уроків літератури». 

Професійне кредо учасника: «Шлях подолає той, хто йде». 

Чим приваблює робота в школі: усвідомленням того, що моя робота, 

мої пошуки, мої знахідки будуть корисними, допоможуть в житті хоча б 

одній дитині. 
В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: участь у конкурсі сприймаю як форму професійного вдо-

сконалення. 
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Кокряшкіна Алла Олександрівна 

 

 
учитель світової літератури серед-

ньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів із профільним вивченням предметів 

№19 м. Ужгорода 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Формування активної 

читацької діяльності на уроках світової літератури». 

Професійне кредо учасника: «Кожна дитина – це зірочка, подарована 

Богом, а вчитель любов’ю та терпінням допомагає їй засяяти і прожити яс-

краво земне життя». 

Чим приваблює робота в школі: своєю динамічністю. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: обмін досвідом, самовдосконалення. 

 

 

 

 

 

Товтин Ксеня Юріївна 
 

 

учитель світової літератури загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Тур'я-

Ремета Перечинського району Закарпат-

ської області  

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках світової літератури». 

Професійне кредо учасника: «Учень – це таємниця, розгадці якої вар-

то присвятити ціле життя». 

Чим приваблює робота в школі: допитливими оченятами школярів. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: поділитися своїм досвідом, методикою; познайомитися з 

колегами, перейняти їх досвід; взяти щось нове для себе. 
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Переможець другого (обласного) – учасник третього туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» 

 з номінації «Початкові класи» 
 

 

 

 Гуштан Мирослава Юріївна 
 

Загальні відомості 

Громадянство: українка. 

Місце проживання: м. Ужгород. 

Адреса шкільного сайту в Інтернеті: www.prolisok.net 

Робота 

Місце роботи: спеціальний НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибле-

ним вивченням англійської мови «Пролісок» м. Ужгорода. 

Посада: учитель. 

Предмети, які викладає: Українська мова (читання, письмо), матема-

тика, природознавство, основи здоров’я. 

Класне керівництво: класний керівник 1-А клас. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 17 років. 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія. 

Відомості про досягнення учнів: призер (І, ІІ етапів) міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2007 р.), перемо-

жець (І, ІІ етапів) міжнародного конкурсу знавців української мови імені 

Петра Яцика (2008 р.), переможець міського конкурсу читання поезій 

Т.Г.Шевченка (2008), призери міських олімпіад з математики (2013 р.) та 

природознавства (2013 р.).  

http://www.prolisok.net/


49 

 

Освіта 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Мукачівське пе-

дагогічне училище (1996 р.), Прикарпатський університет імені Василя 

Стефаника. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: «Початкове навчання», учи-

тель початкових класів, керівник дитячого художнього колективу. 

Громадська діяльність 

Участь у роботі громадських організацій: голова методичного 

об’єднання учителів початкових класів СНВК ―Пролісок‖ (2009 – 2010 

н.р.), секретар атестаційної комісії навчального закладу (з 2012 р.) 

Професійні цінності 

Професійне кредо учасника: «Учитель – це той же вчений, але в своїй 

особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, 

щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і люд-

ських душ» Б.Патон. 

Чим приваблює робота в школі: працювати з учнями, передавати їм 

свої знання. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця конкурсу 

«Учитель року»: утвердження себе як учителя, своїм власним досвідом ді-

литися з іншими. 

 

 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій  

у формуванні предметної математичної компетентності  

молодших школярів 

 

Вступ 

 

 Якщо ми будемо вчити сьогодні так,  

як ми вчили вчора, - ми вкрадемо 

 у наших дітей завтра. 

Джона Дьюї 
 

Сучасне суспільство змінюється дуже швидко, важко прогнозувати 

навіть найближче майбутнє. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-

новому, будувати процес освіти і виховання. Змінилися вимоги до освіти. 

За останні роки, крім відомих шляхів ще багато унікальних стежок, які 

приведуть до успіху, стимулюючи ініціативу та творчість учня. Сучасне і 

майбутнє покоління потребує динамічної системи освіти, яка була б тісні-

ше пов’язана з життям, з тими проблемами, які стоять перед людиною. 

Актуальність. Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною 

частиною сучасного світу. Вони значною мірою визначають подальший 

економічний та суспільний розвиток людства. Система навчання вимагає 

суттєвих змін. Отже, актуальність даного питання має місце у сучасному 

освітньому середовищі. Нині якісне викладання дисциплін не може здійс-
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нюватися без використання засобів і можливостей, які надають 

комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителю краще по-

дати навчальний матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити 

знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Учитель має можли-

вість отримувати потрібну інформацію.  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – засоби, пов'язані зі 

створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. 

Цей широко уживаний термін включає в себе всі технології, що викорис-

товуються для спілкування та роботи з інформацією. 

У наш час інформаційні технології – невід’ємна частина нашого жит-

тя. Удало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих 

здібностей, стимулюють мотиваційну та пізнавальну активність, емоційну 

сферу та інтелектуальні почуття школярів, сприяють кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до 

навчальної діяльності. При цьому підвищується зацікавленість різними ви-

дами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, 

розширюється світогляд. Використання комп’ютера дає великі можливості 

удосконалення навчально-виховного процесу. ІКТ належить до наочних 

засобів передачі інформації, яку учні сприймають за допомогою технічних 

засобів навчання. Такі види наочності називаються аудіовізуальними [10], 

оскільки інформацію вони передають через звук і зображення. Особливу 

увагу привертає використання комп’ютерів і мультимедійних дошок. Тех-

нічні засоби навчання комплексно впливають на аналізатори сприймання, 

своєю динамікою і яскравістю зображень викликають інтерес школярів. 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання дають змогу викона-

ти учителю низку значущих завдань для загального розвитку особистості, а 

саме: формування здатності логічно міркувати, уміння виділяти властивос-

ті предметів, виховання зосередженості, наполегливості, працьовитості та 

розвиток інтелекту, пам’яті, уяви [5, с. 138].  

Основна провідна ідея досвіду – формування предметних математич-

них компетенцій (обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, ге-

ометричних, алгебраїчних). Важливу роль у формуванні компетентностей 

учнів відіграє набуття ними досвіду задовільнення пізнавальних інтересів, 

виявів емоційно-цілісного ставлення, творчої активності, спілкування, со-

ціальних орієнтацій [5, с. 139].  

Мій педагогічний досвід засвідчує, що відмінні знання учителем ме-

тодики викладання предмета не завжди допомагають на практиці зреалізу-

вати максимальні можливості на уроці, щоб досягнути якісного й ефектив-

ного засвоєння учнями навчального матеріалу. Тому дійшла до висновку, 

що назріла необхідність шукати нові підходи до організації навчально-

виховного процесу, поєднуючи традиційне навчання з інноваційними тех-

нологіями.  
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З 2013 навчального року, працюючи за Новими навчальними програ-

мами, зрозуміла, що неминучим є застосування сучасних технологій на-

вчання.  

З огляду на те, що мої учні найчастіше зустрічаються з певними скла-

дностями на уроках математики, почала шукати нові форми, прийоми і за-

соби навчання. Поставила перед собою мету – відшукати ті ефективні ме-

тоди, прийоми, засоби навчання для кожного учня, щоб досягнути високих 

результатів на уроці, зацікавити та зберегти здоров’я дітей. Тому дійшла 

до висновку, що використання інформаційно-комунікаційних техноло-

гій наразі є актуальним. 

При організації навчання математики першокласників практикую 

створення власних мультимедійних презентацій, що дозволяє об’єднувати 

в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, зо-

браження та анімацію, а це має значний вплив на емоційну сферу молод-

шого школяра, сприяє підвищенню пізнавальної активності, інтересу до 

предмета, залучає до навчальної діяльності дітей з різними типами сприй-

мання, підвищує ефективність уроку. Така активація можлива, за умови 

використання на уроках математики окремих видів мультимедіа-додатків: 

мультимедіа-презентацій, мультимедіа-тренажерів, електронних мульти-

медіа-видань. Саме вони дають можливість продемонструвати яскраву на-

очність, запропонувати різні цікаві види роботи, виявити рівень знань та 

умінь учнів. Використання проектора та великого екрану дає можливість 

організовувати групове, колективне й індивідуальне навчання. 

Переконана, що якісне викладання навчального матеріалу не може 

здійснюватися без використання сучасних засобів навчання. Мою увагу 

привернули дослідження В.Бондаря, О.Пометун, О.Кочерги щодо трьох 

типів сприймання (аудіали, візували, кінестетики) та необхідності їх вра-

хування під час організації навчально-виховного процесу [6; 8]. Зрозуміла, 

що для ефективної організації навчального процесу виникає необхідність 

врахування вікових особливостей молодших школярів, які характеризу-

ються чуттєвим пізнанням і сенсорною багатоаспектістю (відчуття, сприй-

мання, увага, уява, уявлення, мислення, емоції, засвоєння, за-

пам’ятовування та раціональність пізнання), що протікає в поняттях, дум-

ках, висновках фіксується в теоріях.  

Першокласникам-візуалам словесно пояснити хід розв’язання матема-

тичних операцій важко. Тому ці діти потребують вдумливішого «учиту-

вання» в умову завдання, що несе додатковий ступінь складності, адже за 

цих обставин «візуальність» може бути прихована. Отож, щоб 

розв’язувати «не візуальні» задачі, учням необхідно учитися, переводити 

один тип інформації в інший. Таким учням потрібне візуальне підтвер-

дження слів. Тоді учителю на допомогу приходить інтерактивна дошка, 

комп’ютер. 

Разом з тим, учень-аудіал (слухач) під час розв’язування задачі не ба-

чить образу, він спирається на словесну оболонку умови завдання, сприй-
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маючи його на слух. Це звужує можливості дитини, тому що лише деякі 

завдання розв’язуються в аудіювальній модальності, багаторазове повто-

рення тексту тільки заплутає першокласника, а багатослівність ніяк не 

сприймається їхньою свідомістю. Тому, для дитини важливо показати об-

раз умови (намалювавши уявну картинку) завдання.  

Діти кінестетичного типу сприймання (учень-діяч), виконуючи за-

вдання, можуть віртуально перенестися до сюжету, що спонукатиме до дії. 

Таким дітям важко відповісти на запитання, що стосуються зовнішніх по-

зицій, критеріїв, обчислень. Найлегше навчитися цього за допомогою про-

стого умовного інсценування умови завдання. Допомагають учням-діячам 

презентації з анімаціями.  

Таким чином, усвідомлюючи, що учні різні, переді мною постає пи-

тання: Як правильно врахувати можливості всіх, таких різних, двадцяти 

восьми учнів класу на уроці? Тому, щоб задовольнити потреби кожної ди-

тини, вирішила, що навчання повинно бути полісенсорним і різноманітним 

[7], тоді результати будуть учнів продуктивними і якісними, а час уроку 

витрачається значно ефективніше. 

Навчальна інформація, що міститься в мультимедійних презентаціях 

створює необхідну зорово-слухову опору для формування уявлень про 

об’єкти, які учні не мали можливості побачити. Завдяки ж ІКТ можна здій-

снити заочну подорож Україною чи потрапити до інших країн, що збага-

тить навчальний процес емоційно-образною художньою формою пізнання 

(Додатки 1, 4). Практикую використання готових та власностворених пре-

зентацій на різних етапах уроку, що допомагає мені краще подати «науко-

ву» інформацію учням, наприклад, презентація до утворення, складу, на-

писання числа і цифри 7, що формується оперуванням сукупностями 

(множинами) предметів (Додаток 1).  

Доцільним є використання презентації на різних етапах уроку матема-

тики. До прикладу, на етапі актуалізації знань учнів під час усного рахун-

ку, використовую інтерактивні технології такі як «Незавершені речення», 

«Мозкова атака», «Мікрофон» у поєднанні з інформаційно-

комунікаційними технологіями. Учням набагато цікавіше скласти числовий 

вираз, обчислити його значення, який записаний за допомогою позначок, 

символів (Додаток 2, 4).  

Ефективними у роботі є презентації із почерговою зміною слайдів. На 

слайді розставляю анімацію, що передбачає поетапне подання інформації 

та тренування практичних навичок. На етапі пояснення нового матеріалу 

використовую фото-, аудіо-, відеофрагменти, гіперпосилання для зміни 

послідовності показу, що дає мені змогу змінювати хід бесіди, акцентувати 

увагу на завданнях з логічним навантаженням. На слайдах розміщую тіль-

ки основну інформацію, визначення, дати, назви подій, ілюстрації. Роботу 

на уроці намагаюсь будувати так, щоб кожен учень почувався дослідни-

ком, був активним учасником відкриття. Усвідомлюючи, що учитель не 

тільки повинен дати учням суму знань, але й навчити спілкуватися, 
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розв’язувати проблеми, знаходити вихід із нестандартних ситуацій, тому 

пропонуюю учням запитання: Чому? Чи може таке бути? Чому ти так мір-

куєш? (Додаток 4). 

З перших уроків математики починаю формувати в учнів уявлення 

про геометричні фігури – точка, пряма, промінь, відрізок, використовуючи 

власностворену презентацію, яка допомагає на етапі закріплення знань 

розпізнавати ці фігури, виділяти їх ознаки та властивості, полічити, склас-

ти числові вирази тощо (Додаток 3). Рекомендую добирати навчальний ма-

теріал до презентацій, який відповідає загальнодидактичним принципам та 

меті уроку.  

Для перевірки практичних навичок використовую математичні тре-

нажери в якості дидактичного засобу. Доцільно їх використовувати на 

етапі закріплення вивченого матеріалу. Комп’ютерні тренажери вносять 

різноманітність у процес виконання вправ на застосування обчислюваль-

них навичок, що є альтернативою таким «нудним» письмовим вправам для 

першокласників. Такі тренажери збуджують жвавий інтерес дітей оригі-

нальними завданнями, яскравими малюнками, цікавою «реакцією» 

комп’ютера на правильність (неправильність) виконаних завдань, створю-

ють ситуацію успіху, сприяють відтворенню знань, способів навчальних 

дій, оволодіння певними вміннями та опанування навичками.  

Практикую роботу з активатором інтерактивної поверхні – при-

стрій, який дозволяє зробити будь-яку рівну світлу поверхню інтерактив-

ною. У класі, за потреби, натяжний екран стає інтерактивною дошкою. 

Такий пристрій синхронізується з ноутбуком через протокол «Bluetooth» та 

обмінюється даними з системою завдяки інфрачервоній технології. Він за-

міняє smart-дошку, його мобільність забезпечує можливість проводити ін-

терактивні уроки та є зручним способом вирішення проблеми реалізації 

інтерактивного навчання з використання інформаційних технологій на 

уроках (Додатки 3, 5). 

Переконана, що комп’ютер – цінний помічник, але він може стати й 

шкідливим сусідом. Надмірне захоплення інформаційно-комунікаційними 

технологіями на уроці приведе до надмірного стомлення учнів. Тому, не-

обхідно пам’ятати слова В.Сухомлинського «Першочерговою місією вчи-

теля є збереження здоров’я дітей». 

Висновки та рекомендації. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій навчання на уроках математики у початковій 

ланці освіти забезпечує змістове й емоційне «підживлення» процесів 

сприймання, сприяє комплексному розвитку мислення всіх трьох типів уч-

нів (аудіалів, візуалів, кінестетиків), пам'яті, уваги, уяві, мотивації навчан-

ня, дає можливість враховувати індивідуальні можливості кожного учня, 

розвиває творчі та пізнавальні можливості дітей, дає можливість вчителеві 

продуктивно керувати навчально-пізнавальною, практичною діяльністю 

учнів, контролювати рівень засвоєння програмового матеріалу, виявляти 
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прогалини в знаннях учнів та їх коригування, вносити корективи в процес 

навчання тощо.  

Основний показник упровадження ІКТ – це висока якість засвоєння 

знань, тренування практичних навичок, підвищення ефективності уроку, 

підтримання високої працездатності та збереження здоров’я учнів. Показ-

ником моєї педагогічної діяльності є призери шкільних та міських олімпі-

ад: 

Токар Олександра – IІ місце на міській олімпіаді з математики (2013 

р.) 

Жмуркін Марк – II місце на міській олімпіаді з природознавства (2013 

р.) 

Інформаційно-комунікаційні технології стають невід'ємною складо-

вою сучасного уроку, джерелом нової інформації, тренажером вироблення 

практичних навичок.  

Маючи перед собою екран, учень працює значно активніше, ніж перед 

дошкою чи навіть із зошитом, підручником. Кольорове оформлення презе-

нтацій привертає увагу учнів, значно підвищує швидкість і якість сприй-

мання матеріалу, у роботі задіяні діти всіх типів сприймання, що підвищує 

ефективність навчальної діяльності.  

Однак, учителі, пам’ятаймо, усе корисне в міру!  
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Лауреати другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2014» з номінації «Початкові класи»: 
 

 

 

Зема Раїса Анатоліївна  

 
учитель початкових класів Берегівсь-

кої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови Берегівської міської ради Закарпат-

ської області  

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Інтерактивні методи і 

прийоми на уроках читання». 

Професійне кредо учасника: «Коли я розумію і роблю – я набуваю 

знань, умінь і навичок. Коли я передаю знання іншим – я стаю майстром». 

Чим приваблює робота в школі: я дуже люблю дітей і щаслива, що 

можу віддавати тепло і доброту своєї душі цим маленьким «створінням».  

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: проявити досконалість власної професійної діяльності, 

проте не піку її досягнення, а стрімкого, впевненого, творчого процесу ро-

звитку. Здійснити обмін досвідом та майстерністю з іншими висококвалі-

фікованими фахівцями в області освіти. 

 

 

 

Метенько Віта Іванівна 
 

 

учитель початкових класів загально-

освітньої школи І – ІІ ступенів с. Раково 

Перечинського району Закарпатської обла-

сті 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Формування основ 

екологічної свідомості молодших школярів». 

Професійне кредо учасника: «В кожній дитині живе невелике сонечко, 

яке я відкриваю щодня». 

Чим приваблює робота в школі: спілкування з дітьми, виховання тво-

рчої особистості.  

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: вдосконалення, самореалізація, обмін досвідом. 
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Цімбота Галина Іванівна 

 
учитель початкових класів Міжгірсь-

кої спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів ім. А.Волошина Міжгір-

ської районної ради Закарпатської області 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Формування всебіч-

ного і гармонійного розвитку молодших школярів шляхом застосування 

інтерактивних технологій навчання». 

Професійне кредо учасника: «У серце увійде лише те, що йде від сер-

ця». 

Чим приваблює робота в школі: підготувати дитину не до наступного 

уроку, а до самостійного життя, тобто, виявити творчий потенціал учнів, 

створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати вла-

сну думку, розв’язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною 

освітою. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: поширювати передовий педагогічний досвід, підвищувати 

інтелектуальний і духовний потенціал нації. 

 

 

 

Юско Галина Василівна 
 

 

учитель початкових класів Кольчинсь-

кої загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області  

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Створення ситуації 

успіху засобами інтерактивного та інтеграційного навчання». 
Професійне кредо учасника: «Не навчаймо дітей так, як навчали нас, 

бо вони народились в інший час…». 

Чим приваблює робота в школі: приваблює сам процес пізнання та ро-

звитку дітей. Бажання допомогти учневі розкрити свою індивідуальність, 

свій потенціал, допомогти стати особистістю. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: підвищувати свою педагогічну майстерність, ділитись на-

працьованим досвідом з колегами та учнями. Впроваджувати в своїй робо-

ті інноваційні начальні технології, відшуковувати оптимальні методи на-

вчання, намагатись кожен урок зробити цікавим. 
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Переможець другого (обласного) – лауреат третього туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»  

з номінації «Трудове навчання» 
 

 

 
  

 Худанич Наталія Іванівна 

 

 
Загальні відомості 

Громадянство: українка. 

Місце проживання: м. Чоп. 

Адреса шкільного сайту в Інтернеті: chop-school1.edukit.uz.ua 

Робота 

Місце роботи: Чопська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 

Чопської міської ради Закарпатської області. 

Посада: учитель трудового навчання. 

Предмети, які викладає: трудове навчання, основи здоров’я. 

Класне керівництво: класний керівник 7 класу. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 18 років. 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія. 

Відомості про досягнення учнів: переможці ІІ етапу учнівської олім-

піади з трудового навчання (2010 – 2011н.р.); переможці обласного туру 

Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської молоді 

«Україна вишивана» (2009 р.), призери обласного конкурсу народної ігра-
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шки (2013 р.), призери обласного конкурсу «Знай і люби свій край» (2013 

р.) 

Освіта 
Найменування та рік закінчення професійної освіти: Дрогобицький 

державний педагогічний університет ім.І.Франка (2008 рік).  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: учитель трудового навчан-

ня, креслення і безпеки життєдіяльності ЗОШ ІІ і ІІІ ступенів. 

Громадська діяльність 

Участь у роботі громадських організацій: учасник міжнародного семі-

нару «Моральне виховання учнів та профілактика шкідливих звичок», 

який проводився Всеукраїнською громадською організацією «Міжнарод-

ний шкільний проект» спільно з організацією «International School Project» 

(2007 р.). 

Дозвілля 

Хобі: подорожі, туризм, рукоділля, читання художньої літератури. 

Спортивні захоплення та досягнення: волейбол. 

Сценічні таланти: Художнє читання, гра на гітарі. 

Професійні цінності 

Професійне кредо учасника: «До знань не з примусу, а через цікавість. 

(О.Захаренко)». 

Чим приваблює робота в школі: спілкування з дітьми, можливість пе-

редавати учням власні знання та уміння, приймати участь у становленні 

дитини як особистості. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця конкурсу 

«Учитель року»: поширювати власний педагогічний досвід, допомагати у 

вирішенні важливих педагогічних проблем. 

 

 

Активізація творчої діяльності учнів на уроках  

трудового навчання та в позакласній роботі 

 

Найперше, що має зробити вчитель,-  

це розвинути в учня дух допитливості. 

Д. Мендєлєєв 

До знань не з примусу, а через цікавість 

О. Захаренко  

 

Вступ 

 

Завданням сучасної школи є виховання компетентної особистості, яка 

володіє не лише знаннями та високими моральними якостями, а й озброєна 

необхідними компетентностями, які забезпечують її здатність мобільно 

реагувати за запити часу, гармонійно взаємодіяти з інформаційно-

технологічним суспільством, що швидко розвивається. 
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Як відомо, предмет «Трудове навчання» є однією з найважливіших 

складових частин системи навчання та виховання учнів, підготовки їх до 

самостійного суспільно корисного життя, професійного самовизначення.  

Ринок праці вимагає творчого, працьовитого, конкурентоспроможного 

фахівця, який уміє працювати у колективі, вирішувати складні завдання, 

креативно підходити до розв’язання тих чи інших задач. Тому сучасна тех-

нологічна освіта школярів має бути гнучкою і пристосованою до техніч-

них, економічних, соціальних потреб суспільства, спрямованою на те, щоб 

допомогти випускникам шкіл у професійному самовизначенні, оволодінні 

методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки. 

Головною метою вчителя на уроках трудової діяльності є створення 

реальних умов для реалізації індивідуальних можливостей кожного учня, 

формування та розвитку творчої ініціативи, творчого пошуку, наповнення 

трудової діяльності учнів інтелектуальним змістом. Будь-яка діяльність 

матиме успіх тільки в тому випадку, якщо її учасники зацікавлені в резуль-

татах і беруть у ній безпосередню участь. Тому активізація творчої діяль-

ності учнів на уроках та в позаурочний час є необхідною умовою для дося-

гнення найкращих результатів. 

І. П. Підласий виділяє такі принципи активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів: 

1. Спиратися на бажання дитини. Важливе не тільки те, чого бажаємо 

ми самі, а й те, чого хоче учень. 

2. Використовувати ідентифікацію. Примушуйте своїх учнів чогось 

палко забажати. Головне – щоб бажання виникли, а ви змогли б їх викори-

стати. 

3. Ураховувати інтереси і нахили учнів. Говоріть про те, що цікавить 

ваших учнів, точніше, з цього починайте. Намагайтесь обернути «побічні» 

інтереси дитини на свою користь. У важких випадках йдіть від яскравої 

форми до змісту, від емоції – до логіки. 

4. Використовувати наміри учнів. Пам’ятайте, намір виникає на основі 

потреби. Знаходьте можливість допомогти учням у здійсненні їхніх намі-

рів. 

5. Заохочувати бажання досягти визнання. Багато дітей вчиться не 

тільки заради знань, а й заради престижу. Не слід нехтувати цим бажан-

ням. 

6. Визнавати чесноти, схвалювати успіхи, давати дитині шанси. 

Пам’ятайте, що завжди краще хвалити, ніж критикувати. Авансуйте най-

менші позитивні зрушення.  

7. Зробити діяльність привабливою. Використовуйте зовнішньо при-

вабливі й цікаві форми роботи, оформлення результатів, кінцевої оцінки 

діяльності. 

8. Іноді просто говорити: «Треба!» Але цьому заклику завжди нада-

вайте особистісної спрямованості. 
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9. Використовувати ситуацію. Різні життєві ситуації, що виникли ви-

падково, потрібно помітити й миттєво використати як стимул. 

Для активізації творчої діяльності учнів вчитель повинен добирати ві-

дповідні методи навчання. До методів навчання ставляться такі обов’язкові 

вимоги: 

- вони мають сприяти активності учнів у навчальному процесі; 

- забезпечувати глибоке розуміння учнями матеріалу, що вивчається; 

- виховувати в учнів працьовитість, наполегливість, колективізм. 

Пропоную розглянути такі методи навчання, які можна застосовувати 

як на уроках, так і в позаурочний час: Метод проектів. Інтерактивні методи 

навчання. Метод використання комп’ютерних технологій. Метод гри. 

Дані методи можна використовувати на уроках різних типів та на всіх 

етапах уроку. Головне, щоб методи забезпечували максимальне досягнен-

ня мети уроку, завдання були зрозумілі та посильні, відповідали віковим та 

індивідуальним можливостям дітей, особливостям того чи іншого класу. 

Пропоную детально розглянути вищеназвані методи, зразки їх засто-

сування на уроках трудової діяльності та в позаурочний час. 

 

Методи навчання для активізації творчої діяльності учнів 

 на уроках трудового навчання та в позакласній роботі 

 

Метод проектів 

 

На уроках трудової діяльності часто виникають такі проблеми: 

1. Відсутність у деяких учнів внутрішньої мотивації до навчальної ді-

яльності або учень працює за шаблоном – виконує завдання заради хоро-

шої оцінки, немає прагнення до самопізнання, самовдосконалення. 

2. Учень не може застосовувати теорію на практиці. 

3. Відчуває страх перед практичною діяльністю. 

Ці проблеми можна вирішувати за допомогою проектної методики. В 

основі цього метода лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, унікаль-

ність та самобутність кожного школяра, його творчого мислення, пізнава-

льної самостійності, наполегливості, творчості, спрямованості на кінцевий 

результат, уміння самостійно використовувати свої знання на практиці й 

орієнтуватися в інформаційному просторі, що дозволяє кожному учневі 

будувати власну освітню траєкторію. 

Суть методу проектів – стимулювання інтересу учнів до вирішення 

певних проблем, які передбачають володіння визначеною сумою знань. 

Під даним методом ми розуміємо такий спосіб організації процесу навча-

льно-трудової діяльності учнів на уроках трудового навчання, що містить 

сукупність прийомів, операцій оволодіння певною галуззю практичних та 

теоретичних знань, у результаті яких учні створюють вироби, що мають 

суб’єктивну або об’єктивну новизну і суспільну значимість та виконані під 

керівництвом учителя. Якщо ж говорити про метод проектів як педагогіч-
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ну технологію, то ця технологія включає сукупність дослідницьких, пошу-

кових, проблемних методів, творчих за своїм змістом. 

Виготовлення різноманітних виробів, тобто проектів, максимально 

пов’язаних з сучасними життєвими ситуаціями, є найкращим способом 

привчання до самостійної праці, стимулює пізнавальний, емоційний і мо-

торний розвиток, ураховує потреби дітей у залежності від індивідуальних 

та вікових особливостей, зацікавлення, здібності учнів, дає можливість ін-

дивідуалізації та диференціації навчання, розвиває творче мислення, зміц-

нює в учнів пізнавальну мотивацію, інтегрує шкільні й позашкільні знання. 

Наприклад, під час вивчення модуля «Технологія української народ-

ної вишивки» слід звернути увагу учнів на те, що вишивка використовува-

лась не тільки в стародавні часи, а й широко застосовується в сучасному 

житті для оздоблення предметів домашнього вжитку, одягу, аксесуарів. 

Дизайнери прикрашають вишивкою легкий та верхній одяг, головні убори, 

взуття, нижню білизну, купальники, сумочки, косметички, гаманці, ремені 

тощо. Такі речі є модними, надзвичайно гарними, ексклюзивними, дають 

можливість виділитися в натовпі, звернути на себе увагу. На підтверджен-

ня слів треба продемонструвати фотографії з модних журналів чи відео з 

показів моди відомих вітчизняних та зарубіжних дизайнерів (Додаток 1). 

Також учні можуть принести з дому власний одяг чи аксесуари з елемен-

тами вишивки і влаштувати показ моди в класі. Цей вид роботи передбачає 

попередню підготовку (підбір музики та невелика репетиція), але учні роб-

лять це з великим задоволенням. Таким чином можна мотивувати важли-

вість вміння плести гачком та спицями, оздоблювати одяг тощо (Додаток 

2). 

При визначенні змісту навчання проектуванню принципово важливим 

і складним питанням є педагогічно правильний вибір об’єктів проектуван-

ня. Складність підбору творчих проектів пов’язана з багатьма факторами: 

вікові й індивідуальні особливості школярів, навчально-матеріальна база 

шкільних майстерень для виконання, досвід учителя тощо. Щоб розшири-

ти коло можливих об’ктів проектування, які будуть посильні і цікаві уч-

ням, необхідно використовувати можливості різних джерел інформації: 

журналів і газет, книг, радіо, телебачення, Інтернету. Домогтися кращої 

роботи учнів педагог може шляхом створення та залучення їх до напов-

нення банку ідей та інформації, в якому буде визначатися перелік об’єктів 

проектування, їх види, конструкції, із урахуванням вікових особливостей 

учнів. На початку роботи школярі повинні у створеному журналі записати 

ідеї, які б вони хотіли реалізувати. За допомогою цього банку ідей та інфо-

рмації кожен учень зможе вибрати ідею, об’єкт проектування, зразки та 

іншу інформацію, знайти шляхи, які б наштовхнули на вирішення пробле-

ми, технологію виготовлення, враховуючи власні інтереси та потреби. 

Обов’язково повинна бути присутня ситуація вільного вибору об’єкта 

проектування кожним учнем. Ситуації вибору спрямовують навчання на 

підготовку підростаючого покоління до самостійного життя. Включення 
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учнів до ситуації вільного вибору здійснює вплив на формування провід-

них мотивів діяльності, викликає певну емоційну реакцію і в той же час 

стимулює їх до прояву індивідуальності, аналізу та синтезу набутих знань і 

умінь; збагачує досвід прийняття самостійного рішення; формує навички 

самооцінки і є умовою розвитку самостійності як якості особистості, а та-

кож стимулює розвиток їх творчої активності. 

Специфіка трудового навчання виражається в перетворюючому хара-

ктері навчально-трудової діяльності учнів і вимірюванні її результатів ма-

теріальними продуктами. Саме безпосереднє відчуття результатів праці 

породжує в учнів задоволення нею, спонукає до роботи навіть тих, хто від-

стає з інших предметів, формує соціально цінну мотивацію до навчання і 

праці. 

Практика показує, що постійне стимулювання учнів під час виконання 

творчих проектів викликає в них зацікавленість виконуваною роботою, ак-

тивізує їх розумову діяльність. Учні пропонують безліч варіантів щодо 

вдосконалення виробу, його конструкції, технології виготовлення, оскіль-

ки відчувають потребу у своїх знаннях, уміннях та навичках. Важливо й те, 

що школярі виготовляють виріб, який їм близький, необхідний для задово-

лення потреб. 

Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає 

дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує 

прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, 

формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-

трудові якості, загально-цінні мотиви вибору професії і працелюбність. 

При цьому необхідно пам’ятати, що особливу увагу потрібно приділяти 

тому, щоб в учнів не згас інтерес до цього процесу, слідкувати, щоб вони 

доводили свої наміри, особливо в праці, до кінця. 

 

Інтерактивні методи навчання 

 

Слово «інтерактив» (від англ. «interact») означає «взаємна діяльність». 

Інтерактивний – властивість взаємодіяти або перебувати у режимі бесіди, 

діалогу з будь-ким. Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діало-

гове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія учителя й учня. Варто 

зазначити, що інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, у процесі якої досягаються певні конкретні й про-

гнозовані результати. Однією з цілей «інтерактивну» є створення комфор-

тних умов навчання, таких, за яких учень навчається успішно. Завдяки цим 

методам у школярів створюється установка на творчу діяльність,на постій-

ний пошук. При цьому створюються умови для формування особистісно 

значущих якостей, що виражаються у вмінні керувати своїм емоційним 

станом, формуються оперативні практичні вміння, попереджується втома. 

Навчальний процес організовується таким чином, що практично всі 

учні задіяні у навчальній і трудовій діяльності, мають можливість діяти 
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залежно від наявних знань. Спільна діяльність учнів у процесі засвоєння 

навчального матеріалу означає, що кожен учень вносить свій особистий 

вклад, здійснюється обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. При-

чому все це відбувається за умови взаємної підтримки і в атмосфері добро-

зичливості, що дає змогу не лише здобувати нові знання, а й розвивати пі-

знавальну діяльність. 

Інтерактивна діяльність на уроках трудового навчання передбачає ор-

ганізацію й розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозумін-

ня, взаємних дій, до спільного вирішення загальних, але значимих для ко-

жного учасника завдань. У ході діалогового навчання учні вчаться критич-

но мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і ві-

дповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продума-

ні рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Учи-

тель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального 

процесу.  

Найефективнішими інтерактивними методиками є такі, які забезпе-

чують теоретичну й практичну підготовленість учня до творчого застосу-

вання знань, умінь і навичок у навчальній та трудовій діяльності. Творчі 

завдання вимагають від учасників не простого відтворення інформації, а 

творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого і мають, як прави-

ло, кілька «правильних відповідей». Іноді «правильна відповідь» невідома. 

Забезпечити використання інтерактивної методики можливо в умовах 

групової і парної форм організації навчально-трудової діяльності. Робота в 

малих групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати нави-

чки співробітництва міжособистісного спілкування. Відомо, що учням бу-

ває психологічно складно звертатися за поясненням до вчителя і набагато 

простіше до ровесників. Труднощі також можуть виникати в школярів під 

час усної перевірки знань, якщо її здійснює вчитель. Досвід роботи пока-

зує, що спілкування в умовах групової діяльності зводить до мінімуму всі 

ці небажані прояви. Завдяки їм у школярів виробляється установка на тво-

рчу діяльність, на постійний пошук. Також успішно здійснюється розвиток 

мислення, оскільки контакти і обмін думками істотно стимулюють його. 

Групова форма організації навчальної діяльності учнів може викорис-

товуватися на всіх етапах засвоєння навчального матеріалу. Проте на етапі 

первинного сприйняття нового матеріалу належний рівень цієї діяльності 

досягається лише за умови, що учні класу характеризуються високим та 

достатнім рівнем навчальних можливостей, добре володіють навичками 

самостійної роботи й виявляють велику працездатність. Найбільші потен-

ціальні можливості має групова форма роботи на етапах актуалізації опор-

них знань, Закріплення, поглиблення, систематизації знань. 

Розглянемо окремі способи здійснення групового навчання. 

1-й спосіб. Усім малим групам учитель дає виконувати одне і те саме 

завдання. 



65 

 

2-й спосіб. Різним групам у класі пропонується виконання різних гру-

пових завдань. Таку діяльність називають диференційованою. В основу 

диференціації може бути покладено рівень складності завдань або їх кіль-

кість. 

3-й спосіб. Кожна група працює над виконанням частини спільного 

для всього класу завдання. Так робота обов’язково завершується колектив-

ним обговоренням, представленням, захистом виконаних завдань. 

4-й спосіб. Групова діяльність організовується в групах мінімального 

складу – із двох осіб. Це парна навчально-трудова діяльність. 

5-й спосіб. Іноді виконання групового завдання потребує розподілу 

навчальної роботи між її учасниками. У цьому разі кожен член групи ви-

конує частину спільного завдання, і таку навчально-трудову діяльність 

можна назвати індивідуально груповою. ЇЇ виконання оцінюється й обго-

ворюється спочатку в групі. А вже потім виноситься на розгляд усього 

класу та вчителя. 

Комплектуючи групи, педагог повинен враховувати симпатії, спіль-

ність інтересів, потреб учнів. Комплектування малих навчальних груп має 

здійснюватися з дотриманням двох вимог: 

1) психологічна сумісність членів групи; 

2) дієвість створеної групи, яка досягається, якщо не менше поло-

вини членів групи характеризується середнім та високим рівнем навчаль-

них можливостей. 

Для активізації творчої діяльності учнів можна застосовувати такі ви-

ди роботи як «велике коло», «акваріум», «займи позицію», «мікрофон», 

«мозковий штурм». 

Найбільш проста форма групової взаємодії – «велике коло». Робота 

проходить у три етапи. Учні сідають на стільцях у вигляді великого кола. 

Учитель формулює проблему. Протягом певного часу кожен учень індиві-

дуально записує пропозиції для вирішення проблеми. Потім кожен учень 

по колу зачитує свої пропозиції, група мовчки вислуховує і проводить го-

лосування по кожному пункту. «Велике коло» доцільно використовувати й 

тоді, коли необхідно швидко вирішити питання. За допомогою даної фор-

ми можна, наприклад, складати технологічну послідовність виготовлення 

виробу, розробляти технологічну документацію. 

«Акваріум» - форма діалогу, коли учням пропонують обговорити про-

блему «перед обличчям громадськості». Мала група вибирає того, кому 

може довірити вести діалог із проблеми. Іноді може бути кілька бажаючих. 

Усі інші учні виступають у ролі глядачів, які можуть доповнювати виступи 

коментарями.  

Метод «займи позицію» полягає в наступному. Багато дискусій ста-

ють неконструктивними через те, що їх учасники з самого початку не ви-

значили своїх позицій із того питання, яке виноситься на обговорення. Та-

кий метод допомагає виявити думку, побачити прихильників і противників 

тієї чи іншої позиції, розпочати аргументоване обговорення питання. Усі 
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учасники, подумавши над запитанням, повинні зайняти позицію «за» або 

«проти». Зайнявши позиції, учні обмінюються думками з дискусійної про-

блеми, уточнюють свою позицію і наводять аргументи на підтримку своєї 

позиції. Представники різних позицій виступають по черзі, при цьому ко-

жний учасник зможе вільно змінити свою позицію під впливом переконли-

вих аргументів. 

«Мікрофон» - це форма роботи у вигляді запитань і відповідей, де у 

ролі кореспондента і респондентів можуть виступати як учитель, так і учні.  

«Мозковий штурм» - один із найпопулярніших методів навчання. Йо-

го мета – запропонувати якомога більше варіантів відповідей на запитання. 

Цей вид роботи передбачає обговорення, критику, оцінку думок та вислов-

лювань. Тому «мозковий штурм» дуже добре працює на початку 

розв’язання проблеми або в тому разі, коли цей процес зайшов у глухий 

кут. 

Учителі трудового навчання, які вирішили працювати за інтерактив-

ними технологіями, мають пам’ятати такі правила: 

1. У роботу доцільно включати всіх учнів. З цією метою корисно  

використовувати технології, які дають змогу залучати всіх учасників 

навчального процесу до обговорення.  

2. Варто потурбуватися про психологічну підготовку учасників.  

Мова йде про те, що не всі учні, які прийшли на урок, психологічно 

готові до безпосереднього включення в ті чи інші форми роботи. Дає про 

себе знати скованість, традиційність поведінки. Тут корисні різного роду 

розминки, постійне заохочення учнів за активну участь у роботі, створення 

умов для їхньої самореалізації. 

3. У групах не повинно бути багато учнів. Тільки за цієї умови 

робота буде продуктивною, адже важливо, щоб кожен член групи мав мо-

жливість виступити з даної проблеми. 

4. Ретельно підготувати приміщення для роботи, щоб учасникам 

було легко пересідати у великих і малих групах. Іншими словами, має бути 

створений фізичний комфорт. 

5. Не порушувати питання процедури і регламенту. Про це потрі-

бно домовитися на початку роботи. 

6. Уважно поставитися до поділу учасників на групи.  

 

Метод використання комп’ютерних технологій 

 

Сучасне програмне й апаратне забезпечення робить можливим вико-

ристання комп’ютера на всіх етапах уроку. Адже комп’ютерні програми, 

що використовуються на уроках, – це ефективний, практичний, надійний 

інструмент, потрібний і незамінний у повсякденній роботі вчителя. На-

вчання з використанням засобів комп’ютерних технологій дозволяє ство-

рити умови для формування активності, самостійності, креативності, здат-

ності до адаптації в умовах інформаційного суспільства, для розвитку ко-
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мунікативних здібностей і формування інформаційної культури особистос-

ті. 

На сьогодні, на жаль, розроблено незначну кількість педагогічних 

програмних засобів (ППЗ) для безпосереднього використання на уроках 

трудового навчання, які враховували б індивідуальні особливості учнів. 

Проте значна кількість програмних засобів забезпечують учасників навча-

льного процесу можливістю самостійно формулювати й розв’язувати за 

допомогою комп’ютерів досить широке коло завдань різних рівнів склад-

ності. У зв’язку з цим визначимо шляхи застосування комп’ютерів для 

програмної підтримки навчального процесу з трудового навчання: ілюст-

рація і візуалізація навчальної інформації; демонстрація різноманітних 

процесів і явищ; поглиблення знань про предметний світ; розвиток просто-

рового мислення; забезпечення практичної спрямованості навчального ма-

теріалу тощо.  

Використання ППЗ під час проведення уроків із трудового навчання 

забезпечує можливість для більш предметного ознайомлення школярів із 

технікою (у тому числі комп’ютерною) та її використанням у сучасному 

виробництві. Це сприяє розширенню в учнів кругозору, розвитку обізнано-

сті в різних сферах людського життя, розумінню проблем сучасного виро-

бництва.  

Доступ до ресурсів мережі Інтернет, широке використання офісних 

програм, графічних редакторів у процесі підготовки до уроків із трудового 

навчання створює умови формування в учнів уміння висловлювати власні 

думки в письмовій формі, здійснювати пошук і обробку інформації, презе-

нтуючи її у вигляді графіків, схем, креслень, правильно форматувати текст 

електронного документа тощо. Знайдену й оброблену інформацію на уроці 

обов’язково потрібно прослухати, переглянути, проаналізувати, порівняти 

й оцінити. Учні можуть обмінюватись думками, судженнями, висновками, 

ставити запитання один одному та вчителю. За цих умов учні одержують 

навички публічних виступів, участі в дискусіях, набувають уміння встано-

влювати й підтримувати контакти, співпрацювати у групі.  

Кожен учнівський виріб – це насамперед творчий проект, який потре-

бує не лише виготовлення, а й гідного представлення. Розробка яскравих 

креслень, рисунків, схем, моделей виробів може здійснюватись засобами 

графічних редакторів, зокрема, Photoshop, Corel Draw тощо. Вони призна-

чені для роботи з піксельною і векторною графікою, мають великий арсе-

нал засобів створення і редагування графічних образів, зручний і зрозумі-

лий інтерфейс. Також учні із задоволенням готують презентації у програмі 

Power Point для захисту творчих проектів (Додаток 3). 

Унаочнення навчального матеріалу – ще один дієвий спосіб викорис-

тання комп’ютера вчителем трудового навчання. Це сприяє збагаченню 

просторової уяви та пізнавальної активності учнів, роблять вивчення скла-

дних виробничих і технологічних процесів більш зрозумілим. Ілюстрації 

особливо необхідні тоді, коли об’єкти не доступні для безпосереднього 
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спостереження, а слово вчителя виявляється недостатнім, щоб сформувати 

уявлення про досліджуваний об’єкт або явище (Додаток 1). 

Використання презентацій на уроках трудового навчання допомагає 

вчителю зекономити час на уроці, активізувати учнівську увагу, проілюст-

рувати навчальний матеріал, виділити найважливішу інформацію, проде-

монструвати поетапне виготовлення виробу, технологічну картку тощо 

(Додаток 4, 5). Також можна використовувати відеоролики з майстер-

класами по виготовленню тих чи інших виробів. Такі відео демонструють 

не тільки процес виготовлення виробу, а й кінцевий результат, зразок, до 

якого повинні наблизитися учні (Додаток 6, 7). 

Як переконує аналіз педагогічного досвіду, дидактичні можливості та 

методичні варіанти застосування комп’ютерних і мультимедійних засобів 

навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися 

в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням або після вивчення на-

вчальної теми, на початку або наприкінці уроку, в поєднанні з іншими за-

собами навчання тощо). Використання комп’ютерних засобів і технологій 

учителем трудового навчання може значно підвищити ефективність на-

вчання, але дані технології не повинні перенасичувати урок, щоб не викли-

кати перевтому учнів та не відволікати від основного завдання. 

 

Метод гри 

 

Важливою метою уроків трудового навчання є не тільки забезпечення 

учнів необхідними знаннями, уміннями і навичками, а й розвиток пізнава-

льних інтересів, творчого мислення, виховання любові та поваги до націо-

нальної культури і традицій. Вирішенню цих завдань сприяє використання 

на уроках сюжетних-рольових ігор, інсценувань, конкурсів, вікторин тощо. 

Навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках з організацією ігор пе-

ретворюється на творчу діяльність. Діти комбінують, розв’язують задачі, 

виконують завдання, створюють проблемні ситуації, висловлюють власну 

думку. 

 Застосовувати ігрові моменти можна на різних етапах уроку: при пе-

ревірці домашнього завдання, актуалізації учнівських знань, вивченні та 

закріпленні нового матеріалу, а також при перевірці знань з тієї чи іншої 

теми. Рольові ігри забезпечують зв’язок з дійсністю. Учні переконуються, 

що знання, здобуті на уроках трудового навчання, застосовуються в житті. 

Розігруючи ті чи інші сценки, учні готують себе до правильної поведінки в 

схожих реальних ситуаціях. 

Наприклад при вивченні теми «Поняття про моду, стиль. Урахування 

модних тенденцій в процесі проектування» учні можуть підготувати та ін-

сценізувати «Модний вирок», або зіграти в гру «Знайди помилку» (на ілю-

страціях або слайдах проаналізувати комплект одягу та вказати, який еле-

мент використано невдало і чому).  
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Під час вивчення теми «Технологія української народної вишивки» 

можна показати інсценування «Вечорниці». Ця робота потребує додаткової 

попередньої підготовки, але зверне увагу учнів на національну культуру та 

традиції рідного народу (Додаток 2). 

Також можна практикувати складання та розв’язування кросвордів, 

загадок, творчих задач. Ці завдання можна запропонувати під час вивчення 

будь-якої теми групі учнів або індивідуально, якщо учні упоралися з осно-

вним завданням, а також на етапах актуалізації учнівських знань та закріп-

лення нового матеріалу (Додаток 8). 

Основна мета уроку-гри – створення такої ситуації, під час якої учні 

відчувають себе дослідниками, конструкторами, технологами. Завдяки іг-

ровим моментам забезпечується краще засвоєння матеріалу, уміння вико-

ристовувати набуті знання на практиці; розширюється світогляд учнів, ро-

звиваються пізнавальні інтереси, творче мислення. Учні розуміють важли-

вість праці в житті кожної людини, наочно в цьому переконуються. Але 

треба звертати увагу, щоб ігри, конкурси, вікторини, відповідали віковим 

можливостям та інтересам учнів, були доцільні на тому чи іншому уроці, 

органічно впліталися в структуру уроку і не порушували його цілісність. 

Знання і уміння, отримані на уроках трудового навчання, учні можуть 

продемонструвати на різноманітних позакласних заходах (Додаток 9). Та-

ким чином діти зайвий раз переконаються, що уроки трудового навчання 

міцно пов’язані з життям. 

Висновки 
 

Отже, усі навчальні програми з трудового навчання забезпечують по-

слідовне формування в учнів уявлень про зміст та етапи цілісного процесу 

проектування і виготовлення виробів, їх підготовку до проектно-

технологічної діяльності. 

Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і критично-

го мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними ви-

дами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок 

проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних 

об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийо-

ми і технічні засоби. Таким чином, знання, уміння та навички, якими по-

винні оволодіти учні різних класів, є передумовою для успішного вирі-

шення ними задач проектно-технологічної діяльності, розвитку творчого 

підходу у вирішенні технологічних завдань. 

На відміну від інших навчальних дисциплін уроки трудового навчання 

дають можливість учням пробувати свої сили, розвивати нахили, здібності 

та інтереси. 

При виборі форм та методів роботи з учнями на уроці особливу увагу 

доцільно звертати на застосування засобів, що активізують самого учня, 

його логічне, технічне та конструкторське мислення (ділові, рольові ігри, 

аналіз конкретних виробничих ситуацій, проблемний виклад матеріалу). 

При цьому особливу увагу слід звертати на розвиток самостійних творчих 
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здібностей учнів, бо через творчість найбільш повно виявляються профе-

сійні інтереси та нахили. Учитель трудового навчання під час проведення 

уроків з предмета має включати в плани уроків розв'язування з учнями 

творчих задач з елементами конструювання; творчі практичні роботи то-

що. Важливими методами активізації творчої діяльності учнів на уроках 

трудового навчання є метод проектів, інтерактивні методи, метод викорис-

тання комп’ютерних технологій та метод гри. 

Формування та подальший розвиток творчого, логічного, технічного 

та конструкторського мислення учнів на уроках трудового навчання дає 

змогу виконати загальноосвітні завдання на кожному етапі загальноосвіт-

ньої підготовки з урахуванням вікових особливостей розвитку кожної ди-

тини, змісту та доступності навчального матеріалу, його зв'язків з іншими 

освітніми галузями. 
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Лауреати другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» з номінації «Трудове навчання»: 
 

 

 

Боржавич Олена Іванівна 

 
учитель трудового навчання Колочав-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 1 Міжгірської районної ради За-

карпатської області 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Метод проектів як 

засіб підвищення творчого потенціалу учнів на уроках трудового навчан-

ня». 

Професійне кредо учасника: «Навчаємось не для школи, а для життя». 

Чим приваблює робота в школі: передавати учням свої досвід і знан-

ня, брати активну участь у становленні кожної дитини як особистості. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: місія переможця конкурсу «Учитель року» полягає в то-

му, що він є взірцем професійної зрілості, майстерності, творчості для ін-

ших учителів. 
 

 

 

Ковач Галина Іванівна  

 

 
учитель трудового навчання загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  

с. Порошково Перечинського району Зака-

рпатської області  

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Впровадження про-

ектно-технологічної діяльності на уроках обслуговуючої праці». 

Професійне кредо учасника: «Даруй себе дітям і пам’ятай : кожен 

учень – неповторний, адже віра в дитину, повага її особистості, бажання 

допомогти їй для досягнення успіху любов до дітей і до своєї професії». 

Чим приваблює робота в школі: любов до дітей і до своєї професії. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: можливість проявити свої професійні здібності, показати 

складність і майстерність роботи педагога, переконати, що професія вчи-

теля є однією з найважливіших у сучасному суспільстві. 
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Лева Марія Михайлівна  
 

 

учитель трудового навчання Новоба-

рівської загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Новобарівської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області  

 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Від прекрасного – до 

людяного. Виховання естетичних смаків та розвиток індивідуальних твор-

чих здібностей учнів». 

Професійне кредо учасника: «Навчити – вчитись, вчитись – працюва-

ти». 

Чим приваблює робота в школі: участь у шкільному житті і форму-

ванні майбутнього покоління. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: обмін професійним досвідом. 

 

 

 

 

Павлюк Віра Семенівна  

 

 
учитель трудового навчання Велико-

раковецької загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Іршавської районної ради Закар-

патської області  

 

 

Проблемне питання, над яким працює учитель: «Поєднання традицій-

них та інтерактивних технологій на уроках трудового навчання». 
Професійне кредо учасника: «Дивлюсь у майбутнє, працюючи твор-

чо». 

Чим приваблює робота в школі: бажанням передавати знання і навики 

учням. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: стати прикладом для інших. 

 

 

 



73 

 

Переможець другого (обласного) – учасник третього туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»  

з номінації «Директор школи» 
 

 
 

 

Рубіш Надія Іванівна 
 

 

Загальні відомості 

Громадянство: українка. 

Місце проживання: с. Великі Лучки, Мукачівського району. 

Адреса шкільного сайту в Інтернеті: luchky-school.com.ua. 

Робота 

Місце роботи: Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступе-

нів Мукачівської районної ради Закарпатської області. 

Посада: директор школи. 

Предмети, які викладає: українська мова і література. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 26 років. 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія. 

Освіта 
Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгородський 

державний університет, 1991 рік. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: українська мова і літерату-

ра, філолог, викладач української мови і літератури. 
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Професійні цінності 

Професійне кредо учасника: «Керуй з допомогою розуму,  

веди з допомогою серця». 

Чим приваблює робота в школі: школу з дитинства сприймала не про-

сто як навчальний заклад, а великий і світлий храм науки, тому вчителем 

стала абсолютно свідомо. Учитель – це не просто моя професія, це стан 

душі, це мій особливий спосіб мислення і спосіб життя, коли ти – «вічний 

двигун» і не смієш зупинятися, а маєш іти в ногу з часом, щоб завжди бути 

цікавим для своїх учнів. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця конкурсу 

«Учитель року»: місія учасника і переможця Конкурсу – пропагувати кра-

щі управлінські та методичні здобутки своєї школи, прагнути до їх пода-

льшого удосконалення з урахуванням досягнень інших навчальних закла-

дів. 

 

Школа життєтворчості і успіху. 

 Моя формула управлінської діяльності 

 

 Продовжуючи себе у своїх вихованцях,  

ми творимо не тільки людину.  

Ми творимо самий час.  

Дух часу, взаємини між людьми –  

все це залежить від того, які ми з вами, 

 від того, яка школа,  

що їй народ довірив своє майбутнє. 

Василь Сухомлинський 

  

Невід'ємним атрибутом і символом сучасної епохи стає освіта, яка по-

єднує долю окремо взятого індивіда з долею культури й цивілізації в ціло-

му. У світі нестабільності й ризиків серйозною загрозою є тенденція до 

руйнування людського в людині, коли, як зауважив Ж. Атталі, ідентифіка-

тором людини виявляється її електронна карта. У цих умовах більше, ніж 

колись, актуалізується роль освіти, яка в ході історичного розвитку сфор-

мувалася як цивілізаційний механізм мобілізації ресурсів суспільства, оно-

влення культури й усього суспільного життя. Саме з освітою пов'язується 

відповідь на «виклики» сучасної епохи, зумовлюючи насущність змісту 

освіти, для розуміння якої важливо звернутися до усвідомлення того, чим 

вона є в контексті життя, культури, цивілізації. 

З думкою про майбутнє рідної школи, її вихованців, рідного села і рі-

дної країни працює колектив Великолучківської загальноосвітньої школи І 

– ІІІ ступенів. Тому ми бачимо нашу школу не лише як навчальний заклад, 

де здобувають певну суму знань, наша школа – це школа сприяння фізич-

ному і духовному розвитку особистості школяра, який прагне успіху в су-

часному інформаційному суспільстві. 
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Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – заклад, де 

формується особистість дитини на засадах загальнолюдських ідеалів, що 

відкриває широкі перспективи для самореалізації, надає можливість кож-

ному школяреві розкритися відповідно до своїх природних можливостей. 

Колектив школи визначив основну мету своєї діяльності – ростити воле-

любну, добродійну особистість, що вірить у майбутнє України, вміє регу-

лювати свої почуття, думки, вчинки. У школі створені оптимальні умови 

для розвитку здібних й обдарованих учнів, для реалізації творчих запитів 

кожної дитини та формування у педагогічних працівників школи готовнос-

ті до впровадження сучасних інноваційних технологій, прагнення оволоді-

вати педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орі-

єнтованих методик навчання і виховання. 

«У кожній дитині, – зазначав Р.Штейнер, – треба побачити питання, 

ту божу загадку, яку вихователь завдяки мистецтву виховання, пройнятого 

любов’ю, має вирішувати доти, доки ця дитина не знайде саму себе». Лю-

бов і довіру неможливо завоювати, озброївшись лише сучасними методи-

ками – потрібна щоденна нелегка праця душі. «Вчаться у тих, кого люб-

лять». Ці слова великого Гете якнайповніше відображають стосунки між 

керівником і колективом, між учителями і учнями у нашій школі. Важливо 

розуміти, що дитина, незалежно від віку, має свій власний погляд на жит-

тя, свої почуття, свої уявлення про світ. Наш орієнтир – працювати на осо-

бистість, наше завдання – не вести дітей за собою, а навчити їх самостійно 

і твердо йти нелегкими життєвими шляхами, навчити жити, думати, твори-

ти. 

Концепція розвитку нашої школи передбачає її подальший поступ як 

школи життєтворчості і успіху. На нашу думку, це саме та соціально-

педагогічна система, в якій створюються умови для фізичного і духовного 

становлення і саморозвитку особистості. Адже, як стверджують психологи, 

якщо дитина в шкільному віці ні в якій галузі не досягла успіху, то навряд 

чи вона стане успішною у дорослому житті. А справжній успіх – це не ли-

ше високі показники в навчанні і вихованні учнів, а цілісна освіта, культу-

рне і особистісне становлення учня. 

Сучасні тенденції модернізації освіти зумовлюють оновлення управ-

ління навчальними закладами. Директор повинен бути лідером, особистіс-

тю, цікавою для своїх учнів і колег, перед ним щоразу постають нові за-

вдання, які потребують умінь аналізувати великий обсяг фактичного мате-

ріалу, приймати рішення, організовувати їх виконання, оцінювати резуль-

тати. Посилюється і вплив громадськості на управлінську діяльність. Для 

успішного виховання підростаючого покоління важливо, щоб його оточу-

вала атмосфера поваги до моральних норм поведінки, а цього досягають за 

умови, що у виховному процесі в школі, крім педагогів, беруть участь ба-

тьки, громадські організації, правоохоронні органи та інші державні уста-

нови. 
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Директор не може бути пасивним виконавцем інструкцій і вказівок: 

успішний керівник має постійно забезпечувати нову якість навчально-

виховного процесу і усвідомлювати, що в основі інноваційного розвитку є 

зміни характеру діяльності і стосунків всередині колективу, це робота на 

результат в умовах стрімкої динаміки і постійних змін в освітньому прос-

торі. 

Моя управлінська діяльність на посаді директора школи спрямована 

на формування дієздатного колективу педагогів-однодумців, створення 

оптимальних умов для навчання і розвитку дітей, для самореалізації кож-

ного учасника навчально-виховного процесу. На мою думку, час керівни-

ків-вождів минув, наш час – це час керівників-лідерів, тих, хто живе і діє 

разом з колективом, який очолює. 

Любити школу і людей, які там навчаються і працюють, – це моє кре-

до, формула моєї управлінської діяльності. Пишаюся тим, що працюю у 

великому творчому колективі, в якому пройшла шлях від старшої піонер-

вожатої, учителя української мови та літератури, заступника директора з 

навчально-виховної роботи до посади директора школи. У цій школі 

пройшло моє дитинство, тут народилася мрія стати учителем. 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – найбільша 

у Мукачівському районі. Тут навчається 880 учнів, працює 86 педагогічних 

працівників. Науково-методична проблема нашого навчального закладу – 

«Урок як основна форма реалізації інноваційних педагогічних технологій». 

Можна визначити такі позитивні зміни у роботі нашої школи: 

- докорінно переосмислена освітня парадигма; 

- створено позитивне професійне середовище; 

- визначено ключові пріоритети методичного супроводу навчально-

виховного процесу; 

- забезпечено належні умови для формування в школярів освітнього 

фундаменту. 

Делегування повноважень, скоординованість дій, високий професіо-

налізм, виконавська дисципліна – ось ті складові, що визначають характер 

роботи нашого колективу. Управлінські технології у названій школі буду-

ються на принципах і закономірностях теорії та практики управління, яка 

має на меті розв'язувати суперечності між елементами взаємодії керівної та 

керованої систем. Вона потребує застосування в управлінні школою інте-

рактивних технологій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуації 

вибору, вільного обміну думками, забезпеченні зростання творчої та інно-

ваційної діяльності педагогів. Основою ситуації успіху є формування кор-

поративного соціального партнерства основних учасників шкільної освіти 

– учителів, учнів, їх батьків; структурних підрозділів – методичної ради та 

ради школи, атестаційної комісії, піклувальної ради, профспілкового комі-

тету, адміністративно-господарської групи, батьківського комітету, коман-

ди учнів та учнівського самоврядування під авторитетним керівництвом 

директора, що і є складовими внутрішньої комунікації. Така структура за-
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безпечує мою співпрацю з командами. Внутрішні комунікації вписуються 

блоками в перспективний та річний плани роботи школи. 

- Внутрішні зв'язки «адміністрація – педагогічний колектив» та «вчи-

тель – вчитель» реалізуються через структуру методичної роботи. Її коор-

динують заступники директора школи з навчально-виховної роботи Тели-

чка С.Ю. (у 1 – 4 класах) та Рубіш В.М. (у 5 – 11 класах). Мета методичної 

роботи в школі – удосконалення системи безперервної освіти педагогічних 

кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педаго-

га; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок 

самостійного аналізу власної педагогічної діяльності; організація моніто-

рингу якості освіти відповідно до Державних стандартів. Результативне 

управління навчально-виховним процесом здійснюється не тільки адмініс-

трацією школи, а й педагогами – керівниками шкільних методичних 

об’єднань. 

- Учні школи завжди є активними учасниками районних предметних 

олімпіад, де вибороли цього року 26 призових місць – найбільше у Мука-

чівському районі, з них 11 стали переможцями і захищали честь району на 

обласних олімпіадах. Вдалими були виступи наших учнів – учасників Ма-

лої академії наук: 2 брали участь у обласному конкурсі-захисті наукових 

робіт: Стеблак Каріна (11-Б, «Лікарські рослини нашої місцевості і причи-

ни їх зникнення») – наукове відділення «Екологія та аграрні науки», секція 

«Екологія», науковий керівник Рубіш Т.М.; Кабацій Габріела-Наталія (9-Г, 

«Творчість поета і прозаїка Ярослава Іваня») – наукове відділення «Філо-

софія і суспільствознавство», секція «Журналістика»), керівник Лукан- 

дій Б.Я. Учні школи були також активними учасниками найрізноманітні-

ших конкурсів дитячої творчості, що проводилися районним відділом та 

обласним управлінням освіти, як-от: «Молодь обирає здоров’я», «Шевчен-

ко у моїй долі», «Мої права», «Юний дослідник», писанкарства, «Податки 

очима дітей», «Космічні фантазії» тощо. 

- Люблять діти і щорічний математичний конкурс «Кенгуру», втретє 

проводився у школі конкурс для шанувальників фізики «Левеня», «Коло-

сок», «Грінвіч», «Лелека», «Лукоморье», Міжнародний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені Т.Шевченка та інші. 

- Народна мудрість каже, що освіта без належного виховання – це меч 

у руках божевільного. А сьогодні гостро відчувається втрата деяких цінні-

сних орієнтирів життєдіяльності нашими учнями. Особливо небезпечною 

ця криза орієнтації є для підлітків. Чому? По-перше, підліток через недо-

статньо міцну основу життєдіяльності може легко потрапити під асоціаль-

ні впливи. По-друге, турбує морально-психологічне зубожіння підлітків, 

їхня байдужість і жорстокість, що може привести до моральної деградації 

особистості. Атмосфера меркантильності, утилітарності деформує мотива-

ційну сферу підлітків, породжуючи в них небажання вчитися, сумлінно 

працювати, веде до втрати справжніх моральних і культурних цінностей, 

паралізує почуття громадянськості, милосердя, прагнення до пізнання і 
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творчості. Цим явищам протистоїть виховна система нашої школи, яка ві-

дповідно до вимог Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, 

Закону України «Про освіту», Концепції виховання дітей і молоді у націо-

нальній системі освіти та національної програми «Діти України» і, як одна 

із найважливіших підсистем усього навчально-виховного процесу, спрямо-

вана на виконання таких важливих завдань: 

-  навчити дитину жити в цьому світі у гармонії з собою і тими, хто 

поряд; 

-  навчити жити радісно, без страху та насильства; 

-  виховувати бережливе ставлення до людини і людського життя як 

найвищої цінності; 

-  формувати позитивні якості та розвивати здібності учнів; 

-  виховувати патріотичні почуття. 

-  Школа має допомогти учням обрати життєві орієнтири, усвідомити 

сутність змін, що відбуваються у суспільстві. Опираючись на соціальне 

замовлення держави виховувати здорову, працелюбну, всебічно розвинену 

особистість, майбутнього господаря своєї землі і держави, з метою форму-

вання у дітей активної громадянської позиції, готовності жити у правовій 

демократичній державі та брати на себе соціальну відповідальність, колек-

тив школи велику увагу приділяє питанням розвитку учнівського самоуп-

равління. Тож цій благородній меті підпорядкована вся діяльність органі-

зації «Лідер». З радістю ми спостерігаємо за процесом народження справ-

жніх господарів та патріотів нашого закладу, які підтримують кращі тра-

диції та затишок власної школи, сяють від перших перемог, розкривають 

свої творчі здібності, долають психологічну напругу і почуваються впев-

нено і комфортно не тільки в рідній школі, а й за її межами. 

- Незмінною складовою освітнього процесу школи є шкільна бібліоте-

ка, яка справді є інформаційно-культурним центром нашого навчального 

закладу. 

- З метою задоволення освітніх потреб школярів адміністрація школи 

активно сприяє впровадженню ІКТ в навчально-виховний процес. У нашій 

школі більшість вчителів психологічно готові до використання ІКТ, розу-

міють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та ре-

зультати їх впровадження (за міжнародним проектом «Інтел/Навчання для 

майбутнього» ще у 2007 році пройшли навчання 12 вчителів школи, які 

своїми знаннями поділилися з колегами). Використання нових педагогіч-

них технологій у навчально-виховному процесі дозволяє їм реалізувати 

свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег, а учням дає можливість 

вибирати освітню послідовність і темп навчання, систему тренувальних 

завдань і задач, способи контролю знань. Так реалізується найважливіша 

вимога сучасної освіти – вироблення в учнів індивідуального стилю діяль-

ності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. 

Використання ІКТ на уроках відбувається різними способами, це залежить 

від низки факторів, найважливішими з яких вважаю такі: потреби конкрет-
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ного уроку, рівень володіння вчителем та учнями різними програмами і 

найголовніше – матеріально-технічної бази для впровадження ІКТ. У своїй 

роботі вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких техно-

логій: 

-  мультимедіа (проекти, презентації, опорні конспекти, виконані з ви-

користанням комп’ютера ); 

-  електронні підручники, ППЗ; 

-  окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації) тощо.  

Школа підключена до всесвітньої мережі Internet. Вихід в Інтернет дає 

можливість не тільки швидко знайти потрібну інформацію,а й познайоми-

тися з новими досягненнями науки в сфері комп’ютерних технологій, з до-

свідом роботи освітніх закладів. Кроком на шляху організаційно-

педагогічного забезпечення використання комп’ютерної техніки як засобу 

підвищення ефективності навчально-виховного та управлінського процесу 

стало створення шкільної бази даних «КУРС: Школа», систематизація і 

обробка за допомогою комп’ютера всієї шкільної документації, створення 

аналітичної бази діяльності навчального закладу (графіки, діаграми, таб-

лиці тощо).  

Ще один аспект впровадження ІКТ пов'язаний із медіа-освітою бать-

ків – через низький рівень володіння комп’ютерами нам не вдалося реалі-

зувати ідею електронного щоденника. 

З вересня 2012 року працює шкільний інтернет-сайт, де насамперед 

подаються «гарячі» новини та фото із шкільного життя, а також інформа-

ція, що стосується всіх сторін життєдіяльності нашого навчального закла-

ду. 

Кінцевою метою діяльності школи є формування соціально зрілої 

особистості, її різнобічний розвиток, досягнення нею високого рівня жит-

тєвої компетентності, які разом становлять основу прогнозованої моделі 

випускника школи. Та мета залишиться нездійсненною без подвижницької 

праці вчителів. Німецький педагог А. Дістервег так оцінив соціальну місію 

вчителя в розвитку суспільства: «Учитель для школи — це те саме, що со-

нце для всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. 

Остання заіржавіє в мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї 

життя і рух...». Тож зупинятися на досягнутому не маємо права, бо життя 

вимагає, щоб кожен учитель був майстром своєї справи, який не лише дос-

конало знає свій предмет, володіє методикою його викладання, успішно 

впроваджує нові технології у навчально-виховний процес, а й прагне від-

найти свою власну педагогічну стежинку до серця кожної дитини, сміливо 

веде учнів до нових висот у науці. 

Педагогічний колектив нашої школи чесно виконує свої професійні 

обов’язки, готуючи до життя нове покоління громадян України. У цьому 

вбачаємо сенс своєї педагогічної діяльності, а рідну Великолучківську 

школу вважаємо успішною, здатною до постійного розвитку й самовдос-

коналення.  
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Лауреати другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» з номінації «Директор школи»: 
 

 

 

 

Бабинець Діана Йосипівна 

 

 
директор Рахівської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Рахівської 

районної ради Закарпатської області 

 

 

 

Професійне кредо учасника: «Керувати – це означає приводити людей 

до успіху». 

Чим приваблює робота в школі: постійною новизною, нестримною 

енергією, зв’язком з молодістю та юністю, гордістю дитинства та щирістю 

дитячих сердець.  

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: обмін досвідом та майстерністю. 

 

 

 

 

Береш Катерина Юріївна  

 

 
директор Паладь-Комарівецької зага-

льноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужго-

родської районної ради Закарпатської об-

ласті 

 

 

Професійне кредо учасника: «Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то ко-

ли?». 

Чим приваблює робота в школі: розвивати дитину як неповторну ін-

дивідуальність. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: власним прикладом сприяти становленню нового поко-

ління керівників шкіл, які в непростих умовах здатні покращувати свій на-

вчальний заклад. 
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Ілов Василь Адамович  

 

 
директор спеціалізованої загальноос-

вітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 з пог-

либленим вивченням окремих предметів 

Мукачівської міської ради Закарпатської 

області  

 

Професійне кредо учасника: «Рух вперед – і ніякої зупинки». 

Чим приваблює робота в школі: можливість змінити світ на краще. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: поділитись досвідом з молодими колегами. 

 

 

 

 

 

 

Легеза Оксана Іванівна  

 

 
директор Ужгородської загальноос-

вітньої школи І ступеня № 14 Ужгородсь-

кої міської ради Закарпатської області  

 

 

Професійне кредо учасника: «Навчальний заклад має стати для учнів 

школою радості, для батьків – місцем спокою та надії, для вчителів – міс-

цем творчості. Успіх школи – це заслуга колективу, поразка – помилка ди-

ректора». 

Чим приваблює робота в школі: можливістю впливати на формування 

світогляду дітей; стимулюванням постійного самовдосконалення. 

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу 

«Учитель року»: підняття престижу професії. 
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Зміст 

 

 
Розділ І.  

Організація та проведення першого та другого турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» ... 

 

 

3 

 

Розділ ІІ.  

Участь педагогів Закарпаття у третьому  

(заключному) турі Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2014» ………………………………. 
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Розділ ІІІ.  

Переможці та лауреати другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» … 
 

18 
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Для нотаток



84 

 

Інформаційно-довідкове видання 
 

 

Конкурс 

«Учитель року – 2014»: 

грані педагогічної творчості 
 

 

 

 

 

 

 

Редагування – Райхель Г.Є. 

Коректура – Райхель Г.Є., Бабич Н.І. 

Комп’ютерна верстка – Бабич Н.І. 
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Інформаційно-видавничий центр ЗІППО 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: 

серія ДК № 1528 від 16.10.2003 р. 

88000 м. Ужгород, вул. Волошина, 35. 

 
 


