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Розділ І. 
 

 

Організація та проведення  

першого та другого турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 
 

 

 

 
На виконання Указу Президента України 29 червня 1995 року  

№ 489/95 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення 
про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України 11 серпня 1995 року № 638 (зі змінами 
та доповненнями), наказів Міністерства освіти і науки України 24.09.2015 

№ 969 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», 

11.03.2016 № 246 «Про проведення третього (заключного) туру всеукраїн-

ського конкурсу «Учитель року – 2016», 23.05.2016 № 558 «Про результати 

третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2016» та листа Міністерства освіти і науки України 11.11.2015 № 1/9-540 

«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2016», наказів департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 12.10.2015 № 270 «Про проведення в 

області у 2015/2016 навчальному році першого та другого турів Всеукраїн-

ського конкурсу «Учитель року – 2016», 23.12.2015 № 360 «Про проведення 

очного етапу другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2016», 08.02.2016 № 32 «Про внесення змін до додатка 1 наказу де-

партаменту освіти і науки облдержадміністрації 12.10.2015 № 270 «Про 

проведення в області у 2015/2016 навчальному році першого та другого ту-

рів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», 16.02.2016 № 40 «Про 

підсумки другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель ро-

ку – 2016» та відзначення його переможців» та листів департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 13.11.2015 № 01-20/3191 «Про умови та поря-

док проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учи-

тель року – 2016», 22.01.2016. № 01-20.15/197 «Про зміни термінів прове-

дення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2016» 21 грудня 2015 року – 11 лютого 2016 року на базі Закарпатського ін-

ституту післядипломної педагогічної освіти та навчальних закладів м. Уж-

город відбувся заочний і очний етапи другого (обласного) туру Всеукраїн-

ського конкурсу «Учитель року – 2016» у наступних номінаціях: «Англій-

ська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика». 

У першому (районному, міському) турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» узяли участь 208 педагогів області: із сільських 
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шкіл – 125, із селищ міського типу – 28, міських шкіл – 55, гімназій та 

ліцеїв – 15. Зокрема, учителів вищої категорії – 77, у тому числі мають 

звання: «Заслужений учитель України» – 1, «учитель-методист» – 3, 

«старший учитель» – 20. За результатами конкурсних випробовувань 

визначалися переможці у кожній номінації, які брали участь у наступ-

ному турі конкурсу. 

Для участі у другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» поданий пакет конкурсних матеріалів містив: 

особисту заяву на ім’я голови оргкомітету другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» про бажання брати 

участь у Конкурсі (написану власноруч); висновок районного (місько-

го) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність 

конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок); анкету учасника Конкурсу, засвід-

чену особистим підписом; інформаційну картку з посиланням на влас-

ний блог та відеозапис презентації досвіду роботи (тривалістю – до 10 

хвилин). 

Другий (обласний) тур конкурсу проводився у два етапи – заочний 

та очний. 

Матеріали переможців та інформацію про підсумки щодо його 

проведення подані в Закарпатський інститут післядипломної педаго-

гічної освіти вчасно, до 15 грудня 2015 року, всіма відділами (управ-

ліннями) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськви-

конкомів області, окрім міста Чоп, у кількості – 53, а саме: з номінацій 

«Англійська мова» – 13, «Захист Вітчизни» – 9, «Історія» – 15, «Математи-

ка» – 16. 

 

Кількість поданих матеріалів для участі в заочному етапі 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

 «Учитель року – 2016» 

 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Англій-

ська 

мова 

Захист 

Вітчиз-

ни 

Історія Матема-

тика 

Разом 

*М *М *М *М *М 

1. м. Ужгород 1 1 1 1 4 

2. м. Мукачево 1 1 1 1 4 

3. м. Берегово 1 0 0 1 2 

4. м. Хуст 1 1 0 0 2 

5. м. Чоп 0 0 0 0 0 

6. Берегівський 

р-н 

 

1 1 1 1 4 
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7. Великоберез-

нянський р-н 

0 1 1 1 3 

8. Виноградів-

ський р-н 

1 1 1 1 4 

9. Воловецький  

р-н 

0 0 0 0 0 

10. Іршавський р-н 1 1 1 1 4 

11. Міжгірський р-н 1 1 1 0 3 

12. Мукачівський  

р-н 

1 0 1 1 3 

13. Перечинський  

р-н 

1 0 0 0 1 

14. Рахівський р-н  1 1 0 1 3 

15. Свалявський р-н 1 1 1 1 4 

16. Тячівський р-н 1 1 1 1 4 

17. Ужгородський  

р-н 

1 1 1 1 4 

18. Хустський р-н 1 1 1 1 4 

 Разом  15 13 12 13 53 
 

*М – матеріали, подані на конкурс 

 

Заочний етап другого (обласного) туру Конкурсу відбувся 21 – 22 

грудня 2015 року в місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту пі-

слядипломної педагогічної освіти й проводився відповідно до порядку, 

рекомендованого листом про організацію та проведення другого (обла-

сного) туру Конкурсу, який передбачав ознайомлення членів журі з 

матеріалами, поданими учасниками на Конкурс: інформаційною карт-

кою, Інтернет-ресурсом учителя, відеозаписом презентації досвіду ро-

боти. Необхідно відзначити, що подані матеріали засвідчили оригіна-

льність педагогічної ідеї, творче та професійне становлення вчителя, 

індивідуальні особливості його професійного іміджу, загальної та фа-

хової компетентності. 

Фахове журі, провівши аналіз поданих конкурсних матеріалів і 

оцінивши їх, зазначило, що у цілому учасники Конкурсу ретельно під-

готувалися до участі в ньому і, за окремими винятками, подали повні 

комплекти методичних матеріалів, що передбачені умовами. Конкур-

санти належним чином оформили інформаційну картку, у якій чітко 

визначено їхнє педагогічне кредо, у стислій формі подано ґрунтовний 

самоаналіз власної діяльності, викладено основні методичні принципи, 

яких учителі дотримуються у повсякденній діяльності та у формі есе 

автопортрет учасника «Я – педагог і особистість». Змістове наповнен-

ня блогів дає можливість зробити висновок про те, що конкурсанти 
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глибоко оволоділи навичками практичного застосування інформацій-

но-комунікаційних технологій на уроках і факультативних заняттях. 

Окремі учасники Конкурсу створили власні сайти. Особливо цінним є 

те, що в багатьох блогах відслідковуються сучасні тенденції в освітній 

галузі щодо модернізаціії змісту та форм діяльності педагогів, викори-

стання новітніх технологій навчання. Практичної значимості їм нада-

ють розробки уроків та презентації до них, методичні скарбнички, ві-

деоматеріали. Стиль і грамотність повідомлень відповідають загально-

прийнятим вимогам. У більшості конкурсантів заслуговує високої оці-

нки дизайн оформлення блогів та мультимедійність. Блоги завдяки різ-

номанітності матеріалів становлять значну цінність для вчителів, шко-

лярів та батьків. Разом з тим, слід зазначити, що окремі веб-сторінки 

виконані поверхово, не висвітлюють результативність роботи учителя, 

зворотний зв’язок недостатній, немає оцінки контенту блогерами і ко-

ристувачами. Більшість учасників презентували свій досвід роботи ві-

деозаписом, обґрунтовуючи його актуальність та практичне значення. 

Методична доцільність і цінність цього етапу конкурсу у цілому була 

визнана задовільною. Усі педагоги продемонстрували оригінальність 

педагогічної ідеї, творче та професійне становлення вчителя, високий 

рівень загальної культури, педагогічного такту та ерудиції, всіма було 

дотримано регламенту.  

Загалом проведення заочного етапу Конкурсу дає можливість зро-

бити висновок фаховому журі про те, що вчитель потребує більшої 

уваги в питаннях методичного супроводу з боку міських та районних 

методичних служб області. Доцільно було б проводити тури Конкурсу 

з більшими проміжками часу між ними, щоб учитель мав можливість 

достатньо уваги приділити підготовці.  

За результатами цього етапу фахове журі визначило по п’ять учас-

ників очного етапу Конкурсу з кожної номінації, які набрали найбіль-

шу кількість балів. Серед них: з номінації «Англійська мова» – Маке-

дон Віолетта Валеріївна, учитель англійської мови Берегівської загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням анг-

лійської мови Берегівської міської ради Закарпатської області, Мель-

ниченко Оксана Віліївна, учитель англійської мови багатопрофільного 

ліцею «Інтелект» – загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Уж-

городської міської ради Закарпатської області, Турчин Світлана Юрії-

вна, учитель англійської мови Хустської спеціалізованої школи І – ІІІ 

ступенів № 3 Хустської міської ради Закарпатської області, Попович 

Марія Іванівна, учитель англійської мови Кольчинської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, Теслевич Ірина Михайлівна, учитель англійської мови Міжгір-
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ської спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з погли-

бленим вивченням окремих предметів ім. А. Волошина Міжгірської 

районної ради Закарпатської області; з номінації «Захист Вітчизни» – 

Король Василь Петрович, учитель предмета «Захист Вітчизни» загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Порошково Перечинського району 

Закарпатської області, Шмігельський Геннадій Валерійович, учитель 

предмета «Захист Вітчизни» навчально-виховного комплексу «Ужго-

родський економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів» Ужгородської місь-

кої ради Закарпатської області, Дячук Михайло Іванович, учитель пре-

дмета «Захист Вітчизни» Стримбівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Рахівської районної ради Закарпатської області, Семеген Бог-

дан Володимирович, учитель предмета «Захист Вітчизни» Мукачів-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської місь-

кої ради Закарпатської області, Хомазюк Олександр Володимирович, 

учитель предмета «Захист Вітчизни» Горондівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської обла-

сті; з номінації «Історія» – Чечур Михайло Михайлович, учитель істо-

рії Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської об-

ласті, Міньо Єлізавета Отокарівна, учитель історії Вилоцької загально-

освітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради За-

карпатської області, Чебан Тетяна Павлівна, учитель історії Ужгород-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської місь-

кої ради Закарпатської області, Шимон Віталія Іванівна, учитель історії 

Данилівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської ра-

йонної державної адміністрації Закарпатської області, Озимок Оксана 

Михайлівна, учитель історії Середнянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області; з 

номінації «Математика» – Варга Тетяна Олександрівна, учитель мате-

матики Новодавидківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області, Пилипчук Ольга 

Володимирівна, учитель математики Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, Мицо Ольга Юріївна, учитель математики Во-

ловецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Воловецької район-

ної ради Закарпатської області, Шеверя Марина Йосипівна, учитель 

математики Ізянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хуст-

ської районної державної адміністрації Закарпатської області, Гульпа 

Марія Михайлівна, учитель математики Виноградівської загальноосві-

тньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Виноградівської районної ради Закар-

патської області. 
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Найвагоміші результати заочного етапу другого (обласного) туру 

Конкурсу в освітян міст Ужгород (у номінаціях: «Англійська мова» – 

Мельниченко О.В., «Захист Вітчизни» – Шмігельський Г.В. та «Істо-

рія» – Чебан Т.П.); Мукачево (у номінаціях: «Захист Вітчизни» – Семе-

ген Б.В., «Історія» – Чечур М.М. та «Математика» – Пилипчук О.В.) та 

Мукачівського району (у номінаціях: «Англійська мова» – Попович 

М.І., «Захист Вітчизни» – Хомазюк О.В. та «Математика» – Варга 

Т.О.) – по три учасники очного етапу змагань; Виноградівського – Мі-

ньо Є.О., Гульпа М.М. та Хустського району – Шимон В.І., Шеверя 

М.Й. (відповідно у номінаціях: «Історія» та «Математика») – по два 

учасники очного етапу Конкурсу; міст Берегово – Македон В.В., Хуст 

– Турчин С.Ю., та Міжгірського району – Теслевич І.М. – по одному 

учаснику у номінації «Англійська мова»; Перечинського – Король В.П. 

та Рахівського районів – Дячук М.І. – по одному учаснику очного ета-

пу Конкурсу у номінації «Захист Вітчизни»; Ужгородського району – 

Озимок О.М. у номінації «Історія» та Воловецького району – Ми- 

цо О.Ю. у номінації «Математика».  

 

Загальна кількість учасників очного етапу  

другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 
 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Англій-

ська 

мова 

Захист 

Вітчи-

зни 

Історія Мате-

матика 

Разом 

*У *У *У *У *У 

1. м. Ужгород 1 1 1 0 3 

2. м. Мукачево 0 1 1 1 3 

3. м. Берегово 1 0 0 0 1 

4. м. Хуст 1 0 0 0 1 

5. м. Чоп 0 0 0 0 0 

6. Берегівський р-н 0 0 0 0 0 

7. Великоберез-

нянський р-н 

0 0 0 0 0 

8. Виноградівський 

р-н 

0 0 1 1 2 

9. Воловецький р-н 0 0 0 1 1 

10. Іршавський р-н 0 0 0 0 0 

11. Міжгірський р-н 1 0 0 0 1 

12. Мукачівський  

р-н 

1 1 0 1 3 

13. Перечинський  

р-н 

0 1 0 0 1 
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14. Рахівський р-н  0 1 0 0 1 

15. Свалявський р-н 0 0 0 0 0 

16. Тячівський р-н 0 0 0 0 0 

17. Ужгородський  

р-н 

0 0 1 0 1 

18. Хустський р-н 0 0 1 1 2 

 Разом  5 5 5 5 20 

 
*У – учасники очного етапу Конкурсу 

 

Очний етап другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» проводився впродовж двох конкурсних днів  

(10 – 11 лютого 2016 року). Оцінювання завдань конкурсу здійснюва-

лося відповідно до критеріїв, розроблених журі на окремому засіданні, 

та затверджувалося відповідним протоколом.  

Для участі в очному етапі другого (обласного) туру Конкурсу 

з’явилися 20 учасників. У перший конкурсний день проводилося жере-

бкування (вибір класу, теми та послідовності проведення уроку, на-

вчального проекту, майтер-класу), переїзд учасників у навчально-

виховні заклади м. Ужгород для знайомства з учнями класів, із якими 

проводилися уроки та конкурсні випробовування. Із 13 години на базі 

інституту конкурсанти узяли участь у тестуванні з фахової майстерно-

сті, виконанні та презентації навчального проекту та проведенні з уча-

сниками конкурсу майстер-класу: 

– тестування з фахової майстерності передбачало питання з фаху, 

психології, педагогіки та ускладнене завдання відповідно до навчаль-

ного предмета. Зміст та критерії оцінювання конкурсного завдання ви-

значало журі та оцінювалося під час його проведення. Проводилося у 

паперовій або мультимедійній формі (за рішенням журі); 

– захист навчального проекту, який конкурсанти створювали за 

визначеною шляхом жеребкування темою, у якому відображалися ін-

новаційні підходи до освіти, сутність освітніх технологій. Конкурсне 

завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу; 

– презентації майстер-класів, які знайомили з новими технологі-

ями, методиками й авторськими напрацюваннями вчителів, засновани-

ми на практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення пев-

ної педагогічної, психологічної, методичної задачі; обміну досвідом 

навчання і виховання учнів. Оцінювався під час проведення Конкурсу. 

Другий конкурсний день включав проведення та самоаналіз уро-

ків: 

– конкурсний урок проводився 45 хвилин за визначеною напере-

додні темою уроку та клас шляхом жеребкування. Урок передбачав 
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ілюстрацію представленого досвіду роботи вчителя, його творчого під-

ходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатно-

сті продукувати нові. Це завдання оцінювалося під час проведення 

Конкурсу; 

– самоаналіз уроку (10 хвилин) проводився безпосередньо після 

проведення уроку і передбачав розбір і оцінку уроку загалом і окремих 

його сторін. Учасник аналізував хід уроку, результати своєї та учнів-

ської діяльності на уроці, оцінював особливості та рівень підготовки 

учнів, порівнював з уроками, які проводить у своїх класах, вказував на 

свої помилки та недоліки. Учасник мав показати вміння чітко і кон-

кретно формулювати мету, завдання та визначати тип уроку. Члени 

журі мали право ставити запитання задля одержання додаткової інфор-

мації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці. Завдання 

оцінювалося під час проведення Конкурсу. 

Тестування з навчальної дисципліни засвідчило професіоналізм 

учасників конкурсу, володіння ними методикою викладання предмета 

та їхню загальну ерудицію. За підсумками цього етапу Конкурсу най-

більшу кількість балів у номінації «Англійська мова» здобули Мель-

ниченко О.В. (м. Ужгород) та Турчин С.Ю. (м. Хуст), у номінації «За-

хист Вітчизни» – Шмігельський Г.В. (м. Ужгород), Король В.П (Пере-

чинський район) та Семеген Б.В. (м. Мукачево), у номінації «Історія» – 

Чечур М.М. (м. Мукачево), Чебан Т.П. (м. Ужгород) та Міньо Є.О. 

(Виноградівський район), у номінації «Математика» – Пилипчук О.В. 

(м. Мукачево).  

Презентація навчального проекту підтвердила вміння застосовува-

ти інформаційно-комунікаційні технології, створювати мультимедійні 

проекти, що відповідають сучасним освітнім запитам та дозволяють 

навчати і виховувати з урахуванням новітніх методик та форм роботи. 

Найкраще виступили Македон В.В. (м. Берегово) та Мельниченко О.В. 

(м. Ужгород) – у номінації «Англійська мова», Король В.П. (Перечин-

ський район), Шмігельський Г.В. (м. Ужгород), Дячук М.І. (Рахівський 

район), Семеген Б.В. (м. Мукачево) та Хомазюк О.В. (Мукачівський 

район) – у номінації «Захист Вітчизни», Чечур М.М. (м. Мукачево), 

Шимон В.І. (Хустський район), Чебан Т.П. (м. Ужгород) та Міньо Є.О. 

(Виноградівський район) – у номінації «Історія», Варга Т.О. (Мукачів-

ський район) – у номінації «Математика». 

Під час проведення майстер-класу конкурсанти в оригінальній фо-

рмі, з використанням анімаційних мультимедійних технологій презен-

тували методи своєї роботи за заявленою проблемою. Серед найкра-

щих – Македон В.В. (м. Берегово), Мельниченко О.В. (м. Ужгород) та 

Турчин С.Ю. (м. Хуст) –у номінації «Англійська мова», Шмігель- 
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ський Г.В. (м. Ужгород), Король В.П (Перечинський район), Дячук 

М.І. (Рахівський район) – у номінації «Захист Вітчизни», Чечур М.М. 

(м. Мукачево), Чебан Т.П. (м. Ужгород) та Міньо Є.О. (Виноградів-

ський район) – у номінації «Історія», Варга Т.О. (Мукачівський район) 

та Пилипчук О.В. (м. Мукачево) – у номінації «Математика». 

Проведені учасниками уроки були ілюстрацією фахового набутку 

вчителя, його творчого підходу до викладання предмета та здатності 

продукувати нові ідеї. Вчителі засвідчили володіння методикою, умін-

ня налагоджувати контакт з дітьми, застосовувати активні форми і ме-

тоди навчання, спрямовувати діяльність учнів на практичне засвоєння 

програмового матеріалу, майстерно використовувати засоби предмета 

для формування загальнолюдських цінностей.  

Під час самоаналізу уроку учасники конкурсу акцентували свою 

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

доцільності та ефективності використаних прийомів і форм роботи, ви-

користанні засобів навчання, мотивації навчальної діяльності учнів, 

досягненні результатів навчальної діяльності. Найкращими в цьому 

випробуванні визнано Македон В.В. (м. Берегово), Мельниченко О.В. 

(м. Ужгород) та Турчин С.Ю. (м. Хуст) – у номінації «Англійська мо-

ва», Король В.П (Перечинський район), Шмігельський Г.В. (м. Ужго-

род) та Дячук М.І. (Рахівський район) – у номінації «Захист Вітчизни», 

Чечур М.М. (м. Мукачево), Міньо Є.О. (Виноградівський район), Че-

бан Т.П. (м. Ужгород) та Озимок О.М. (Ужгородський район) – у номі-

нації «Історія», Варга Т.О. (Мукачівський район), Пилипчук О.В.  

(м. Мукачево) та Мицо О.Ю. (Воловецький район) – у номінації «Ма-

тематика». 

Підсумовуючи результати конкурсних випробувань, члени журі 

зазначили, що учасники продемонстрували достатній рівень сформо-

ваності системи вмінь професійно-орієнтовного використання інфор-

маційно-комунікаційних технологій, наявність знань про дидактичні 

можливості у навчанні, а також творчий потенціал та позитивну моти-

вацію до використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній діяльності.  

Проте необхідно констатувати, що існує потреба у вдосконаленні 

навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

контексті вміння структурувати інформацію, оформлювати її, викорис-

товувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного стилю та оригі-

нальності. Окремі веб-сторінки виконані поверхово, не висвітлюють 

індивідуальних ознак педагогічного досвіду, результативність роботи 

учителя, зворотний зв’язок недостатній, відсутня оцінка контенту бло-

герами і користувачами. У процесі тестування з фахової майстерності 
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окремі конкурсанти продемонстрували невисокий рівень фахових 

знань. У представлених майстер-класах більшість використовували ві-

домі форми і методи роботи, що не вирізнялися креативними ідеями та 

інноваційними технологіями. Під час проведення уроків частина учас-

ників допускала мовленнєві помилки, не всі оцінювали навчальні до-

сягнення учнів, деякі демонстрували власні знання й уміння, не даючи 

школярам можливості проявити себе. 

За результатами цього етапу фахове журі визначило переможця та 

двох лауреатів із кожної номінації.  
Найвагоміші результати другого (обласного) туру Конкурсу в 

освітян міста Мукачева – по одному переможцю та лауреату з трьох 
учасників, міста Берегово та Перечинського району – по переможцю, 
Мукачівського району – один переможець із трьох учасників, міста 
Ужгорода – три лауреати з трьох учасників, міста Хуст, Воловецького 
та Рахівського районів – по лауреату, Виноградівського району – лау-
реат із двох учасників. 

 

Кількість переможців, лауреатів та учасників  

очного етапу другого (обласного) туру Конкурсу: 

 
№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Англій-

ська 

мова 

Захист 

Вітчизни 

Історія Матема-

тика 

Разом 

 

*П 

 

*Л 

 

*У 

 

*П 

 

*Л 

 

*У 

 

*П 

 

*Л 

 

*У 

 

*П 

 

*Л 

 

*У 

 

*П 

 

*Л 

 

*У 

1. м. Ужгород  1   1   1     0 3 0 

2. м. Мукачево      1 1    1  1 1 1 

3. м. Берегово 1            1 0 0 

4. м. Хуст  1           0 1 0 

5. Виногра-

дівський  

район 

       1    1 0 1 1 

6. Воловецький 

район 

          1  0 1 0 

7. Міжгірський 

район 

  1          0 0 1 

8. Мукачів-

ський район 

  1   1    1   1 0 2 

9. Перечин- 

ський район 

   1         1 0 0 

10. Рахівський 

район 

 

    1        0 1 0 
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11. Ужгород- 

ський район 

        1    0 0 1 

12. Хустський 

район 

        1   1 0 0 2 

 Усього 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 8 8 

 

*П – переможець 

*Л – лауреат 

*У – учасники очного етапу 
 

А серед конкурсантів, які здобули найкращих результатів у друго-

му (обласному) турі, слід назвати: переможців – Македон Віолетту Ва-

леріївну, учителя англійської мови Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови 

Берегівської міської ради Закарпатської області, Короля Василя Петро-

вича, учителя предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів с. Порошково Перечинського району Закарпатської об-

ласті, Чечура Михайла Михайловича, учителя історії Мукачівського 

ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області, Варгу Тетяну 

Олександрівну, учителя математики Новодавидківської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області; лауреатів – Мельниченко Оксану Віліївну, учителя англійської 

мови багатопрофільного ліцею «Інтелект» – загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

Турчин Світлану Юріївну, учителя англійської мови Хустської спеціа-

лізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 Хустської міської ради Закарпат-

ської області, Шмігельського Геннадія Валерійовича, учителя предме-

та «Захист Вітчизни» навчально-виховного комплексу «Ужгородський 

економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, Дячука Михайла Івановича, учителя предмета 

«Захист Вітчизни» Стримбівської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів Рахівської районної ради Закарпатської області, Міньо Єлізавету 

Отокарівну, учителя історії Вилоцької загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 1 Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

Чебан Тетяну Павлівну, учителя історії Ужгородської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпат-

ської області, Пилипчук Ольгу Володимирівну, учителя математики 

Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Ше-

вченка Мукачівської міської ради Закарпатської області, Мицо Ольгу 

Юріївну, учителя математики Воловецької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області. 
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Оголошення переможців та лауреатів проводилося урочисто в За-

карпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості  

«ПАДІЮН», за участю педагогічної громадськості, меценатів конкурсу 

та висвітлювалося в засобах масової інформації, сайтах департаменту 

та інституту. Їх нагородили – дипломами та грошовою премією, а та-

кож вручили посвідчення про проходження курсової підготовки в За-

карпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. 
Слід відзначити цілеспрямовану роботу з виявлення і підтримки 

творчо працюючих учителів, педагогів-новаторів, сприяння у підви-
щенні ролі вчителя в суспільстві та престижності його професії нача-
льників відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту райдержадмініст-
рацій та міськвиконкомів з виявлення і підтримки творчо працюючих 
учителів – учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016».  

Звертаємо увагу начальників відділів (управлінь) освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, що необхідно здійс-

нювати ретельніший відбір для участі у конкурсі вчителів та тих, які 

мають відповідну результативність роботи та належну фахову підгото-

вку. Рекомендуємо сприяти заохоченню директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів, учителі яких стали переможцями та лауреатами 

конкурсу з подальшим ініціюванням позачергової атестації переможців 

та лауреатів із метою підвищення кваліфікаційної категорії та присво-

єння педагогічного звання. Ширше залучати педагогів у 2016/2017 на-

вчальному році до участі в методичних семінарах, школах педагогіч-

ного досвіду з питань упровадження досвіду педагогічних працівників 

– переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2016». 
Висловлюємо подяку начальнику управління освіти Ужгород-

ської міської ради Бабунич О.Ю. за належну підготовку навчально-
виховних закладів м. Ужгорода, на базі яких проходила практична ча-
стина конкурсу, та директорам: лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевчен-
ка Ужгородської міської ради Закарпатської області – Попович Л.П., 
Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею 
«Лідер» – Комарницького М.Н., Ужгородської загальноосвітньої шко-
ли І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С.Ґренджі-Донського Ужгородської мі-
ської ради Закарпатської області – Кіштулинця Б.М., Ужгородської 
спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області – Кін-
дюха П.Я. 
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Розділ ІІ. 
 

 

 

Участь педагогів Закарпаття  

у третьому (заключному) турі  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 
 

 

 

 

У третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учи-

тель року» педагоги Закарпаття змагаються систематично й результа-

тивно. 

 

Регіональна представленість команд області  

в третьому (заключному) турі Конкурсу «Учитель року» 

 з 2010 по 2016 роки 

 

 
 

 

Третій (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2016» проводився із номінацій: «Англійська мова» – м. Київ, «Захист 
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Вітчизни» – м. Луцьк, «Історія» – м. Чернігів, «Математика» –  

м. Львів, у якому брали участь переможці другого (обласного) туру 

Конкурсу. 

Для участі в Конкурсі цього туру визначено 4 переможців із номі-

націй: «Англійська мова» – Македон В.В., «Захист Вітчизни» – Король 

В.П., «Історія» – Чечур М.М., «Математика» – Варга Т.О. До 19 люто-

го 2016 року Центральному оргкомітету Конкурсу подавалися наступні 

матеріали учасників: особиста заява на ім’я голови центрального орг-

комітету про участь у Конкурсі (написана власноруч); висновок місь-

кого (районного) методичного об’єднання про педагогічну та методич-

ну діяльність конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок); анкета учасника 

Конкурсу встановленого зразка, засвідчена особистим підписом на 

електронну адресу Конкурсу vchitel_roku@ukr.net: інформаційна карт-

ка учасника та портретне фото. 

Третій (заключний) тур Конкурсу проводився поетапно: відбірко-

вий та фінальний – 14 – 22 квітня 2016 року, обидва етапи очною фор-

мою.  

На відбірковому етапі третього (заключного) туру Конкурсу учас-

ники змагалися в випробовуваннях:  

– тестуванні з фахової майстерності (передбачало питання з фаху, 

психології, педагогіки та ускладнене завдання відповідно до навчаль-

ного предмета);  

– майстер-класі (тривалість – 30 хв., домашнє завдання);  

– Інтернет-ресурс учителя (оцінювалося заочно).  

Під час цього етапу Конкурсу проводилося інтерв’ю з учасником, 

у якому конкурсант у довільній формі представляв власний досвід ро-

боти (тривалість – до 10 хв., яке не оцінювалося та не впливало на ре-

зультат відбіркового етапу, а для учасників із номінації «Англійська 

мова» проводилося англійською мовою). 

За результатами конкурсних випробувань відбіркового етапу 

третього (заключного) туру Конкурсу журі визначали по 12 конку-

рсантів у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість балів, 

для участі у фінальному етапі третього (заключного) туру Конкур-

су.  

До фінального етапу Конкурсу потрапила представниця Закар-

паття – Македон Віолетта Валеріївна, учитель англійської мови Бере-

гівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови Берегівської міської ради Закарпатської 

області, а за результатами змагань виборола першість у номінації «Ан-

глійська мова». 

mailto:vchitel_roku@ukr.net
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Результативність участі Закарпатської команди  

у третьому (заключному) турі Конкурсу за 2010 – 2016 роки 

 

 
 

Під час фінального етапу Конкурсу учасники змагалися з: 

– володіння ІКТ (тривалість – 10 хв., передбачало розміщення ін-

формації про перебіг конкурсу на власному Інтернет-ресурсі конкур-

санта); 

– проведення уроку (теми конкурсних уроків обиралися з усієї 

чинної навчальної програми шляхом відкритого жеребкування або го-

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 



18 

 

тувалися головою журі відповідно до програми та розподілялися шля-

хом відкритого жеребкування);  

– створення та захисту навчального проекту (тривалість – до 30 хв, 

теми навчальних проектів готувалися головою журі з проблемних пи-

тань навчального предмета, розподілялися шляхом відкритого жереб-

кування, захист проекту здійснювався за участю вчителів відповідного 

предмета). 

Конкурсні випробування в номінації «Англійська мова» проводи-

лися виключно англійською мовою.  

Слід сказати, що цього року у роботі фахового журі Конкурсу взя-

ли участь двоє представників області: у номінації «Англійська мова» – 

Тріфан М.С., методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін та художньо-естетичного циклу Закарпатсько-

го інституту післядипломної педагогічної освіти; у номінації «Матема-

тика» – Кіндюх П.Я., директор Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгород-

ської міської ради Закарпатської області, заслужений учитель України. 

Результати оцінювання конкурсних випробувань та підсумки тре-

тього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2016» розміщувалися на порталі всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року».  

Оголошення переможців, лауреатів та дипломантів Конкурсу про-

водилося урочисто, за участю педагогічної громадськості, та висвітлю-

валося в засобах масової інформації. 

Переможці, лауреати та дипломанти нагороджувалися відповідни-

ми дипломами, подарунками центрального оргкомітету Конкурсу та 

представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних від-

знак: переможці Конкурсу – до почесного звання «Заслужений вчитель 

України»; нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України лауреатів Конкурсу, які посіли другі місця; нагородження По-

чесною грамотою Верховної Ради України лауреатів Конкурсу, які по-

сіли треті місця. 

Кожен переможець Конкурсу нагороджувався грошовою премією 

у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з ко-

жного фаху, – по 3 і 2 тис. гривень відповідно.  
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Розділ ІІІ. 
 
 

Переможці та лауреати другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2016» 
 

 

 

 

Переможець другого (обласного) –  

переможець третього (заключного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»  

у номінації «Англійська мова» 

 

 
 

Македон Віолета Валеріївна 
 

Місце роботи: Берегівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 5 з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ра-

ди Закарпатської області.  

Посада: учитель англійської мови. 

Педагогічний стаж: 12 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 2007 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: філолог. Викладач анг-

лійської мови та світової літератури. 
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Педагогічне кредо: Знай, люби, розумій, поважай! Тільки той мо-

же бути вчителем, хто має добре серце і душу.  

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

Усі форми роботи базуються на співнавчанні, взаємонавчанні. 

Організовуючи інтерактивне навчання, моделюються життєві ситу-

ації, використовуються рольові ігри, спільно з учнями вирішуються 

проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтера-

ктивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цін-

ностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. 

Одним з ефективних засобів активізації та інтенсифікації діяль-

ності учнів на уроках є використання різноманітних ігрових форм різ-

них типів: мовознавчих, умовно-комунікативних, ігри індивідуального 

та колективного спрямування, рольові ігри. 

Однією з інноваційних технологій, що забезпечує особистісно-

орієнтоване навчання, є метод проектів, як спосіб розвитку креатив-

ності, пізнавальної діяльності, самостійності. В реальній практиці 

часто доводиться мати справу зі змішаними проектами, в яких є 

ознаки дослідницьких, творчих, практично-орієнтованих і інформацій-

них. Робота над проектом допомагає розширити комунікативні ком-

петенції учнів, сприяє інтегруванню чотирьох мовленнєвих умінь, фо-

рмує в учнів культуру спілкування, уміння коротко і доступно форму-

лювати думки, толерантно ставитися до думки партнерів зі спілку-

вання, розвивати уміння добувати інформацію з різних джерел, оброб-

ляти її за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. Окрім цього, 

дуже важливою є технологія створення «Ситуацій успіху». Переклю-

чаючи увагу учнів з невдач на досягнення відбувається мотивація учнів 

до навчання. 

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: Я працюю вчи-

телем англійської мови 12 років. Працюю в школі, в якій мені прищепи-

ли любов до іноземних мов: любов, котрою я хочу поділитися з, тепер 

уже, моїми учнями. Любов, яка змушує мене, як педагога, постійно са-

мовдосконалюватися.  

Працюю я з учнями різних класів. Маленьким відчиняю двері в ко-

льоровий англомовний світ. А старшим пропоную увійти до нього са-

мим. Я намагаюсь проводити свої уроки дуже демократично, тому що 

сучасний урок – демократичний, який проводиться не для учнів, а з уч-

нями. Мої учні – мої рівноправні партнери. Я завжди залучаю дітей до 

прийняття рішень, прислухаюсь до їхньої думки, заохочую самостій-

ність їхніх суджень. При підготовці до уроків я завжди враховую осо-

бисті потреби учнів.  
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Звичайно ж, іноді в навчанні учні бачать визначено ясний зміст, 

трохи пізніше не бачать нічого, крім просто витраченого часу. Ніхто 

не сперечається – легко вчитися та навчати, коли є бажання та ен-

тузіазм, але що робити, коли подібного і близько немає? Думаю, не си-

діти, склавши руки. Для збереження належного рівня мотивації учня 

саме вчителю необхідно тримати процес навчання «під контролем», 

шукати доцільні та цікаві форми роботи. Щоб зацікавити своїх учнів, 

я звісно ж, використовую всі відомі нам, учителям, традиційні та ін-

новаційні методи навчання.  

Методичний зміст моїх уроків – комунікативність. Я намагаюся 

створювати атмосферу живого спілкування, вступаючи в тісні кон-

такти з учнями, і надаючи їм психологічну допомогу та підтримку. 

Кожну дитину я сприймаю як особистість, що має гідність. Люблю, 

розумію і вірю в своїх дітей, і роблю все для того, щоб збагатити їхній 

внутрішній світ. Відчуваю, що саме за це вони люблять мене. 

Я переконана, що вчитель живе до тих пір, поки він вчиться. Як 

тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель. У мені, сподіва-

юсь, він ніколи не умре, адже я роблю все для того, щоб іти в ногу з 

часом. Мою увагу, як учителя, привертають усі доступні мені шляхи 

самоосвіти – різноманітні курси, семінари, вебінари. Лише за останні 

3 роки я взяла участь у 4 різноманітних видах курсів з підвищення 

професійної майстерності. А головне – не лише взяла участь, але й 

принесла, і продовжую приносити, здобуті знання та досвід на свої 

уроки. 

У цілому, я відчуваю, що я – щаслива людина, адже обрала профе-

сію до душі і з душею її виконую.  

Посилання на блог: http://teachwithpleasure.blogspot.com 

 

 

Lesson plan for the 10
th

 form within 

the framework of the Country Studies Course 
(prepared by Violetta Makedon) 

 
Topic: British National Cuisine 
Microtopic: “Food Idioms». ‘Real’ language. 
Objectives: 
- to revise and expand students’ vocabulary; 

- to teach students new vocabulary; 

- to practise using food idioms; 

- to develop students’ reading, listening, speaking and writing skills; 

- to develop students’ ability to think critically; 



22 

 

- to teach students choose from a range of idioms the ones that fit the 

situation best; 

- to familiarize students with the peculiarities of informal language; 

- to encourage them to listen to more authentic texts and dialogues to learn 

the informal language patterns. 

Resources:  

- whiteboard; 

- Microsoft PowerPoint presentation; 

- projector, 

- audio and video files; 

- book, copybook, pens; 

- handouts. 

 

{

 

Starting off 

Warm-up. Brainstorming.  

Students tell the names of foods and drinks that are consumed in the 

UK and the USA most, and the teacher writes them on board. The students 

are then asked to arrange these names of meals or products in the right 

column.  

 
Food in the UK Food in the USA 

fish and chips 
eggs and bacon 

sandwich 
tea 

toast 
cereal… 

hamburger 
turkey 
Coke 
beer 

convenience food… 

 



23 

 

Developing students` pronunciation skills. Stress.  
Students listen to the different way a part of the sentence is stressed and 

outline the purpose of the stress used in every given case.  
e.g. A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right 

now. (not an Italian!) 
A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right now. 

(not film star!) 
A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right now. 

(not eats!) 
A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right now. 

(not his mother`s!) 
A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right now. 

(not an ordinary meal!) 
A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right now. 

(not in a restaurant!) 
A French chef cooks his best masterpiece in the TV show right now. 

(not regularly!). 
Home task revision. 
Students present their vision of the eating habits in the UK and the 

USA and then find the similarities and differences in the way the British and 

the American eat.  
 
Presentation 
Presenting the topic of the lesson and its objectives. 
As long as learning about a country is impossible without learning its 

language, today we continue to expand our vocabulary and practise using it. 

We will also develop our listening skills by watching and listening to a 

native speaker. We will learn how names of foods can be used in informal 

language, what idioms are, and how they are applied in real language. In a 

word, by the end of the lesson you will have learnt new slang expressions 

(idioms) that are most widely used in both Great Britain and America, and, 

hopefully, you will be able to apply these idioms in different situations. 
Introduction. Comparing cultural language. Setting the problem. 
There is a traditional language and language used by a certain category 

of people. When you were reading out your home assignment, you were 

using traditional language. I mean that it is possible to find the meaning of 

the words you were using in a dictionary and easily understand the text, 

right? But, sometimes, you may find it difficult to figure out the meaning of 

some words or expressions, especially when it comes to a conversation with 

a native speaker. If you were talking to an American guy, for instance, you 

might find the way he uses the names of foods puzzling. You might even get 
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frustrated, as there is nothing worse than feeling embarrassed because you 

do not understand what people are saying!  
Let`s take an expression “Carrot Top», for example. When you were in 

your first or second form, you learnt that a ‘carrot’ is an orange vegetable, 

and a ‘top’ is the upper part of something. The teacher also provided you 

with examples that ran as follows: 
 

 

 

Rabbits like carrots. 
We were standing on the top of the mountain. 
And now, as you hear the sentence “I was once going out with a Carrot 

Top.», you are puzzled. Ideas start crossing your mind. You try to picture 

the boy walking around with a carrot top in his hands. Why would anyone 

do that?  
 
«The limits of my language means the limits of my world.» 
 
This is where our understanding of language stops. So, to avoid these 

misunderstandings it is very important to know the other form of language, 

the so-called ‘real’ language. It is a language used in everyday life by a 

certain category of people, and not easily understood by foreigners. We can 

also call it slang language. Here belong the idioms, like ‘Carrot Top’. Well, 

what are idioms? 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/ludwigwitt138017.html?src=t_language
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The limits of my language mean the 
limits of my world. 

Аnonymous

But I can always expand them…

 

  

Thus, the idiom ‘Carrot Top’ means someone with red hair, and the boy 

just had a girlfriend whose hair was this colour.  

 

• A Carrot Top is a person with red hair. This is 
not a rude expression, but it is only something 
you would say to people you know well.

• Example: I wish I were a Carrot Top.  I think 
red hair is so pretty.

Carrot Top

 

Developing students speaking and critical thinking skills. 
Now, kids, I am more than sure that you already know some idioms 

concerning food. You are welcome to come up with examples of food 

idioms (students give examples, and the rest of the class try to figure out the 

meaning of the idiom).  
e.g. He vegged out all day long. He spent so much time on the sofa in 

front of the TV that his roots have grown deep into the sofa.  
Pre-watching task. Developing students` speaking skills. 
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Before you watch the video, please look at the stopped picture and tell 

me what kind of language do you think the boy is going to use: traditional, 

or plain, informal language? What makes you think so? 
While-watching task. Developing students` listening skills.  
Now I would like you to watch this short video and take notes of any 

food idioms you hear. Simply put down the expressions into your copy-

books. 
Post-watching task. Introducing new vocabulary. 
Match the idioms to their definitions.  

 

• A Chicken is slang for a person who is not 
brave.

• Example:  You just need to ask her out on a 
date.  Don’t be such a chicken!

Chicken

 

 

• To soup up something refers to making something better, 
stronger, more attractive, and most often refers to cars.

• Example: Wow!  I love how you have souped up your car!  
That is a nice paint job and I love the new rims.

soup up
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Idiom Its meaning 
1. Carrot Top a) Someone who makes bad things 

2. Soup up b) Sell very quickly 

3. Chicken c) A very easy thing to do 

4. Piece of cake d) Behave in a crazy way 

5. A rotten apple e) A person with red hair 

6. Go bananas f) A coward person 

7. Sell like hotcakes g) To make improvement to something 

Key: 1 - e; 2 - g; 3 - f; 4 – c; 5 – a; 6 – d; 7 – b. 
 

Practice 
Practising new vocabulary. Group work. 

Students are divided into smaller groups and they have to write as 

many sentences with the idioms as possible. 

Expanding vocabulary. Developing students` critical thinking skills. 

PowerPoint presentation is used. Teacher and students discuss any 

vague sentence or idea together. 

Revision of the acquired skills to distinguish between food idioms and 

their meanings. 

Food Idioms Quiz. 

Ending the lesson 
Summing up.  

Well, students, it must have been an interesting lesson for you, as you 

really dealt with ‘real’ English today. You are now aware of such a 

phenomenon as idioms, and you learnt to use your critical thinking skills to 

find out the true meaning of what was said. You have also had enough 

practice to be able to use the new idiomatic expressions in your own speech, 

thus, your language has become more vivid and ‘natural’. The authentic 

speech of the boy in the video must have also helped you to pick up some 

new words to use in the future. And what are your impressions of the 

lesson? What did you find the most difficult? What is that you liked best of 

all? What other idioms would you like to learn at our next lessons? 

(Students` feedbacks) 

 

Assessment. 

Home assignment. 

Rewrite the part of the letter using food idioms where possible: 
Dear Bob, 

… and as I told you before, I first liked the classmates and the new 

school, and I was so happy! One of the boys was so clever at every subject! 

He kept winning all the school contests and also helped me. Solving any 
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difficult task was so easy for him. There was also this other guy Mick, who 

behaved so badly and was constantly getting on our nerves. Well, I did not 

like him at all! He kept teasing me for being coward, but you know, I just 

didn`t want to mess up with him. To get into trouble right from the start? 

No, not me! However, my pretty girl-classmates made up for him, 

especially this red-haired beauty called Nora!  

What concerns the teachers, they are more or less OK. But… well, I am 

a little bit afraid of our school head. He is very strict and always sets 

unrealistic goals. The last time he told us to make biscuits and arrange a 

Biscuit Fair to support those in need. Biscuits! Imagine? How would 

someone think we could quickly sell them? And all the other things… 

 

Expanding Learners` Horizons – Going Camps! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the most memorable things that has happened to me this year, 

besides the `The Teacher of the Year` contest, is `The Pathfinder` language 

camp organized at our school. Rather than list the aims of the language 

camps and enrich you with the theoretical background to organizing camps, 

I would give my own personal encounter of what worked well at our camp, 

and what 21
st
 century skills we developed by incorporating different 

activities. I hope that this article will be of considerable practical value for 

both `pioneers` in the field and experienced teachers. 

I will start with the end – the English language camp has become one 

of the most enjoyable, beneficial and stimulating experience for my learners, 

my fellow teachers, and me! Of course, there was much work and energy 

put into it, and many things to be considered, but, overall, it was worth it! 

First of all, there are some things to bear in mind when planning the 

camps` activities: 

- The number of orally-oriented activities should prevail. 
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- The tasks set should be 

achievable, thus enabling the 

children feel satisfaction on 

completing them. 

- The activities and the 

instructions should be simple 

enough to be understood by young 

learners (we ran the camp for 4
th
 

formers).  

However, the most important thing to remember is that children need to 

learn a lot more than just English at a camp: the tasks and activities should 

stimulate and continue the children`s all-round development. It is vitally 

important to develop a number of social skills, like awareness of themselves 

in relation to others, sharing and co-operating, and many others. By 

developing these skills, you enable the children to fit into their society, as 

well as teach them to adapt to a different, from their own, environment.  

The very first thing we did was discussing the `Code of Practice` 

together with the campers. Not `Rules` set by the teachers, but `Code of 

Practice` ideas expressed by the students! This very first learner-centered 

activity helped students realize that their opinions are, and will be, taken 

into consideration at the camp. At the same time, this helped students 

understand their own responsibility for their learning and behaviour.  

 What concerns speaking, this skill, especially at a camp, should not be 

tightly controlled or criticized. Once the campers set out on the `speaking 

road`, stimulate them to speak even more. Speaking clubs are a great place 

to introduce your students to higher order thinking skills. At the age of ten 

(as in my case) children are sure to have the ability to judge. Avoid limiting 

the discussion of a story, a joke, or a piece of news by asking closed ended 

questions. Rather encourage your campers to express their own attitudes, 

ideas, reasoning, even with limited vocabulary. This is when and where you 

can teach them to accept other people`s opinions.  

As for the reading activities, I think, we managed to find an exciting 

way to incorporate some. Every morning there was a Quest. The task was to 

hunt for the scattered around the area interesting facts, and, complete the 

Factfile of the Day. The facts were short enough to avoid inattention, 

however, really educational and authentic. The teachers elicited new 

vocabulary, when necessary, and encouraged the campers to further 

discussion, rephrasing, etc. It would not be an exaggeration to say that 

Quests became the students` most favourite activities, although they found it 

difficult to cope with the tasks at the beginning, mainly because the learners 
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were not ready to work in a team. So, another challenge arose – we need to 

teach them take advantage of mutual work.  
 

 

 
 

Well, it took some time to make kids understand that they will perform 

much better, if they work as a team and discuss their further actions 

together. Day after day, the Pathfinders were developing this skill, and, I am 

happy to say that now we have children who know how to negotiate, how to 

organize their work, how to manage their time and be part of a team.  

If speaking about such popular activities as attending interest clubs, I 

am deeply convinced that it is not a good idea to ask an extremely shy 

student to perform in a Drama Club in front of others, making students feel 

embarrassed. It is motivation, and not demotivation, we attempt to achieve 

at a language camp. That is why we conducted an opinion poll on the first 

day that helped to find out the learners` interests. Having analyzed the 

survey, we came up with clubs that would fit every camper and gave them 

the opportunity to choose between two or three clubs running every day. 

The secure feeling that their interests and needs are met and considered 

makes children respect you as a teacher. Besides, the fact that they had 

elected the club themselves resulted in students` higher level of 

responsibility for their performance at the club chosen. My opinion is that 

we should give fair chances to all the participants, that is why, as a camp 

counselor, I also paid much attention to the teachers` interests. Thus, each 

teacher could choose which club they preferred running.  

And, probably, the most useful thing that helped me shape and reshape 

the camps` activities was feedback. It is very important for me that both 

learners and teachers have a say in the learning/teaching process. Having 

become a regular feature, the reflection on the activities helped me to 

introduce appropriate changes to what had previously been planned. 
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Needless to say that flexibility 

is a very important skill of camp 

teachers. Even the best-planned and 

most interesting activities might 

make little sense, if, for some 

reason, your learners are tired or 

inattentive. 

In a word, get well-prepared, 

realize the fact that it is you today, 

who can change your learners` 

tomorrow! Feel and live the 

moment, be flexible and simply 

enjoy your young company! Enjoy 

Going Camps!  
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Лауреат другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»  

з номінації «Англійська мова» 

 

 

 
 

 

Мельниченко Оксана Віліївна 
  

 

Місце роботи: Багатопрофільний ліцей «Інтелект» – загальноос-

вітня школа І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської міської ради Закар-

патської області. 

Посада: учитель англійської мови. 

Педагогічний стаж: 21 рік. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 1999 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: філолог, викладач анг-

лійської мови і літератури. 

Педагогічне кредо: Men learn when they teach. So do I. Навчаючи, 

вчуся. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

Основною метою вивчення іноземної мови сьогодні є формування і 

розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичного 

опанування іноземної мови на всіх чотирьох рівнях. Цей процес немож-
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ливий без інноваційних методів та технологій, які включають в себе не 

лише нові технічні засоби, але і форми, методи і підходи до процесу 

навчання. 

У процесі викладання в початковій, середній та старшій школі ви-

користовую наступні інноваційні методи та технології: мозковий 

штурм (висловлення своїх передбачень до того, як вони щось почули чи 

прочитали); «Word Map» (розвиває асоціативне мислення); рольові іг-

ри (інтерв’ю, анкети тощо допомагають краще змоделювати жит-

тєву ситуацію на уроках, стимулюють процес пізнання, роблять на-

вчання цікавішим, розвивають увагу та дисципліну, піднімають на-

стрій); парну та групову роботу (забезпечує активну взаємодію, діа-

лог, вільний обмін думками, процес, де навчання поєднується з постій-

ним спілкуванням); метод проектів (формує в учнів культуру спілку-

вання, уміння формулювати думки, толерантно ставитися до думки 

партнерів).  

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: Я – Мельни-

ченко Оксана Віліївна. Працюю вчителем англійської мови в БПЛ «Ін-

телект» – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 вже 14 років. Три чверті мого 

життя пов’язані зі школою: 10 років навчалася, більше двадцяти пра-

цюю вчителем.  

Чому стала педагогом? 

У дитинстві я гралася «в школу», перевіряла «зошити», крейдою 

була обписана вся мамина шафа. Але все почалося, думаю, тоді, коли 

на запитання мого вчителя фізики: «А чи не хочеш ти, Оксано, стати 

вчителем? Мені здається, ти змогла б», – я довго заперечувала: «У 

жодному разі ні! Ніколи!» Недарма англійці кажуть: «Ніколи не ка-

жіть ніколи». У той момент механізм був запущений… 

Перші роки своєї педагогічної кар’єри я працювала в рідній чоп-

ській школі, де мої колишні вчителі радо прийняли мене як колегу і ді-

лилися своїм професійним та життєвим досвідом. Там знайшла дру-

зів, які досі поруч зі мною. Я наполегливо вчилася, розвивалася, нама-

гаючись відповідати тому високому званню «вчитель», яким я назива-

лася. Адже бути вчителем і цікаво, і складно водночас, оскільки мало 

яка ще професія ставить такі вимоги до людини, як професія педаго-

га. 

Я завжди розуміла, що головне для учня – це повага до нього з боку 

вчителя і визнання його як особистості. А для вчителя запорукою ус-

пішної роботи є не тільки знання, але й контакт з учнями, повне взає-

морозуміння. Якщо контакту немає, то позитивного результату мо-

жеш не чекати. Не останнім у нашій професії, на мою думку, є по-

чуття гумору. Саме воно допомагає мені налагоджувати контакт з 
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учнями. Готуючись до уроків, я завжди питаю себе: «А мені цікаво?» 

Знаю: якщо цікаво мені, то й учням сподобається. Це нелегко, адже 

змушувати слухати, чути і співпрацювати з учителем сучасних дітей 

– завдання непросте. 

Працювати потрібно з повною віддачею, на всі сто! Цього навчив 

мене мій батько, чудова людина. А ще важливо бути чесною, тому що 

діти, як ніхто інший, відчувають, щира ти чи лише ховаєшся за мас-

кою добра. 

Я люблю свою роботу. Люблю своїх учнів. Вони чудові, тому що 

всі різні. Я рада долучитися до процесу їхнього становлення як особис-

тостей. Пишаюся своїми випускниками, і серце підказує, що згадують 

вони мене добрим словом. Захоплююся своїми колегами, що натхненно 

працюють, сіють добре і вічне, діляться з учнями своєю мудрістю. 

Обожнюю свою доньку, кицю і друзів. Із задоволенням проводжу з ни-

ми вільний час. Завжди з нетерпінням чекаю канікул, щоби прочитати 

цікаву книгу.  

Посилання на блог: oksanaviliivna.simplesite.com 
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Лауреат другого (обласного) туру 

 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»  

з номінації «Англійська мова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турчин Світлана Юріївна 
 

 

Місце роботи: Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 

Хустської міської ради Закарпатської області. 

Посада: учитель англійської мови. 

Педагогічний стаж: 15 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 2002 року.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: філолог, викладач анг-

лійської мови і літератури. 

Педагогічне кредо: Найбільша перемога – перемога над собою! 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

навчання у співпраці, проектна методика, інтернет, інформаційно-

комп’ютерні технології, робота з комп’ютерними навчальними про-

грамами, інтерактивні: «Мікрофон», «Ажурна пилка», «Акваріум». 

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: Учитель... Скі-

льки тепла, людяності, ніжності та розуміння у цьому слові. Скільки 

доброти та терпіння потребує ця професія. Кожен урок учителя – це 
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не лише нова сходинка на крутій дорозі в чарівну країну знань, а й шко-

ла правового, морального, етичного, духовного зростання. 

Бути сучасним, цікавим, креативним педагогом, вести за собою 

дітей, учити їх розрізняти добро і зло, доводити їм хибність чи прави-

льність тверджень та принципів, бажання виховувати особистості, 

впевнено прямувати до поставлених цілей – ось що найголовніше для 

мене. 

Впевнена, що вчити і виховувати може лише той, хто сам напо-

легливо вчиться. Вчителю просто необхідно багато вчитись, не боя-

тися ламати стереотипи, опановувати нові технології. Постійно, 

кожен день іти далі, пізнавати нове. І ніколи не можна зупинятися на 

досягнутому, тому що запізнишся. Інтерес до вчителя і його предме-

та зникає тоді, коли його самого перестає цікавити те, чому він 

вчить. Учитель сам повинен бути готовим вчитися із задоволенням. 

Досконалість не знає меж, а отже, і самовдосконалення і робота над 

собою – нескінченні. 

Успіх своєї педагогічної праці я вбачаю у постійному спілкуванні з 

дітьми, у вмінні «запалити» дітей до роботи. Вчу дітей цінувати 

свою працю і намагатися виконувати її якнайкраще. Користуючись су-

часними технологіями, надаю кожній дитині можливість розвинути 

свій інтелект, виявляю і розвиваю творчий потенціал, створюю умови 

для самоактуалізації особистості, задоволення її духовних потреб, 

формую правову компетентність та розвиваю креативність особис-

тості школярів. 

Щоденне спілкування з учнями сприяє розширенню розумового кру-

гозору школярів, задоволення їньоїх природної допитливості, розбу-

дженої попередніми успіхами, становленню їхньої індивідуалізації та 

персоніфікації. Сприяю розвитку творчої самостійної думки учнів-

ської молоді, вчу робити власні висновки, дослідження та узагальнен-

ня. У кожній дитині ціную особистісні якості природного характеру, 

прислуховуюсь до чуттєвих умінь дітей, вчу аналізувати дії учасників 

правових ситуацій, бо саме власна думка є для мене неоціненним скар-

бом позиції законослухняного громадянина. 

Використання інтерактивних методів, інформаційно-

комунікаційних технологій, елементів розвивального, проблемного, ви-

переджаючого навчання, на мою думку, сприяють високому рівню 

знань навчального та соціального характеру. 

Сумлінно, наполегливо працюю, люблю дітей, творчо підходжу до 

уроків та позакласних заходів, систематично займаюся пошуковою та 

дослідницькою роботою учнів. 

Посилання на блог: http//specializ.ucozcom/ 
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Переможець другого (обласного) –  

учасник третього (заключного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 з номінації «Захист Вітчизни» 

 

 
 

Король Василь Петрович 
 

Місце роботи: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Порошко-

во Перечинського району Закарпатської області. 

Посада: учитель предмета «Захист Вітчизни» 

Педагогічний стаж: 21 рік. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «старший 

учитель». 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 1995 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: історик, викладач істо-

рії. 

Педагогічне кредо:  

Учитись важко,  

А учить ще важче, 

Але не мусиш зупинятись ти, 

Як учням віддаєш усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти  
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Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

активна та інтерактивна форми та методи роботи, проектна діяль-

ність, мультимедійні засоби та ІКТ.  

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: На мою думку, 

професія вчителя – дуже важка і відповідальна. Адже вчитель, як лі-

кар, не може припускатися помилок, бо в його руках – душі його учнів. 

У сучасній Україні вчитель – це покликання, подвиг. Це людина, 

яка свідомо віддає своє життя, здоров’я, сили та натхнення майбут-

ньому, будує світ із маленьких цеглинок – дитячих душ. Учитель своїм 

прикладом надихає, запалює учнівські серця. Така людина не може бу-

ти замінена програмою чи машиною, це приклад для наслідування. 

Розмірковуючи над темою есе, я намагався зрозуміти себе, виді-

лити найголовніше, розповісти про себе. Не вважаю себе героєм, не 

думаю, що здійснюю подвиг. Але розумію, що мені не байдуже. Не 

байдуже, що побачать допитливі очі на уроці, не байдуже, що почу-

ють і зрозуміють серця. Я – звичайна людина, яких багато. У мене є 

родина – жінка та двоє дорослих синів, яких я дуже люблю і для яких 

намагаюсь бути прикладом. У вільний час займаюсь різьбою по дереву, 

оздобленням штучних водойм. 

З перших днів роботи вчителем зрозумів, що школа – це не армія, 

а учень – не солдат. Тож, навчаючи дітей, приходилось і приходиться 

вчитися й самому. На мою думку, цей процес безкінечний.  

Намагаюсь бути для них не просто хорошим учителем, а й спра-

ведливим командиром. Командиром, якого розуміють з півпогляду, з 

півслова, командиром, який завжди виконує обіцяне, який береже, а не 

шкодує підлеглих, командиром, якому довіряють повністю, за яким пі-

дуть до кінця. 

Успіхом у засвоєнні програми предмета «Захист Вітчизни» вва-

жаю дисципліну, тож з першого і до останнього уроку виховую в учнів 

дисциплінованість і звертаю на це надзвичайну увагу. 

Одним з найважливіших аспектів роботи вчителя предмета «За-

хист Вітчизни» вважаю військово-патріотичне виховання. Особисто 

використовую для цього кожен урок, кожен позакласний захід і, взага-

лі, кожне своє спілкування з учнями. 

 Основним своїм завданням вважаю виховання громадянина-

патріота, завжди готового, при необхідності, стати на захист рід-

ної Вітчизни. 

Посилання на блог: cascadblesc.simplesite.com  
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 «Індивідуальні засоби захисту органів дихання» 

(Майстер-клас) 

 

 
 

 

Учитель живе до тих пір,  

поки він вчиться, як тільки  

він перестає вчитися,  

в ньому вмирає вчитель. 

      К. Ушинський 

 

Набагато складніше побачити  

проблему, ніж розв’язати її.  

Для першого потрібна творча 

 уява, а для другого – лише вміння» 

 Д. Бернал 

 

 

Мета проведення: 

 

- навчити учнів правильно підбирати протигаз, підготовлюва-

ти його до надівання, користуватись ним і ознайомити з ефектив-

ністю його використання від ОР, біологічних форм, радіоактивних 

речовин;  

- навчити учнів користуватись протигазом, респіратором Р-2, 

протипиловою тканинною маскою ПТМ-1.  
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Засоби індивідуального захисту 

 

Індивідуальні засоби захисту призначені для захисту органів 

дихання, очей, шкіри обличчя від впливу ОР, РР, БЗ і деяких 

СДОР, а також різних шкідливих домішків у повітрі. 

За призначенням засоби індивідуального захисту поділяються 

на:  

- засоби індивідуального захисту органів дихання; 

- засоби індивідуального захисту шкіри. 

 

Засоби захисту органів дихання 

 

Найпростіші засоби захисту органів дихання – протипилова 

тканинна маска, ватно-марлева пов’язка, респіратори. Вони захи-

щають органи дихання від радіоактивного пилу і деяких видів бак-

теріологічних засобів, а для захисту від отруйних речовин непри-

датні.  

 

  
 

 
Протипилова тканинна маска складається з двох частин: корпу-

са 1 та кріплення. 

Корпус маски шиють з 4 – 5 шарів тканини. Зовнішні шари роб-

лять з тканини без ворсу, а внутрішні – для кращої фільтрації – з вор-

сом. Кріпленням служать смужки тканини, пришиті збоку корпуса. 

Маски виготовляються семи розмірів, відповідно до висоти обличчя: 

до 80 мм – перший розмір, 80 – 90 мм – другий, 91 – 100 мм – третій, 

101 – 110 мм – четвертий, 111 – 120 мм – п’ятий, 121 – 130 мм – шос-

тий, 131 мм і більше – сьомий розмір. Готову маску перевіряють і при-

міряють. Розкрій виконують за викрійками або лекалами, при цьому 
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обов’язково роблять припуски приблизно в 1 см. Викройку (лекало) 

накладають на шматок тканини вздовж дольової нитки.  

 

 

1 - Корпус Маски; 

2 - Оглядові Отвори; 

3 - Кріплення; 

4 - Гумова Тасьма; 

5 - Поперечна Гумова Смужка; 

6 - Зав’язки  

 

 

 

Ватно-марлева пов’язка виготовляється зі шматка марлі розмі-

ром 100x50 см. Його розстеляють на столі, посередині на площі 30x20 

см кладуть шар вати завтовшки 1 – 2 см (якщо немає вати, то її замі-

нюють марлею в 5 – 6 шарів). Вільний край марлі по довжині загина-

ють з обох боків на вату, а на кінцях роблять розрізи (30 – 35 см).  

Пов’язка повинна добре закривати ніс і рот, тому верхній її край 

має бути на рівні очей, а нижній – заходити за підборіддя. Нижні кінці 

зав’язують на тім’ї, верхні – на потилиці. Для захисту очей необхідно 

надіти спеціальні окуляри, які щільно прилягають до обличчя. 

 

 
 

Респіратори застосовують для захисту органів дихання від радіо-

активного і ґрунтового пилу.  

Найбільш поширені респіратори Р-2 і ШБ-1 («Пелюсток»). Респі-

ратор Р-2 складається з фільтрувальної напівмаски та наголовника. 

Напівмаска має два клапани вдиху і один – видиху. У клапана видиху є 

запобіжний екран. Респіратор має носовий затискач, щоб притиснути 

напівмаску до перенісся. 
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У системі цивільної оборони країни для захисту населення вико-

ристовуються такі фільтрувальні протигази:  

 для дорослого населення – ЦП-5, ЦП-5М, ЦП-7, ЦП-7В;  

 для дітей – ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2ПІ,  

 КЗД (камера захисна дитяча).  

 

 
 

До складу комплекту цивільного фільтрувального протигаза ЦП-5 

входять два основні елементи:  

 лицьова частина ШМ-62У  

 фільтрувально-поглинальна коробка ЦП-5.  
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Окрім того, протигаз комплектується сумкою для зберігання і пе-

ренесення та коробкою з плівками, що не запотівають.  

У середині фільтрувально-поглинальної коробки ЦП-5 є проти-

аерозольний фільтр і шихта. Лицьова частина ШМ-62У – шолом-маска, 

виготовлена з натурального або синтетичного каучуку. 

 
 

У шолом-маску вмонтовано: 

- окулярний вузол; 

- клапанна коробка, яка має один клапан вдиху, два – видиху і слу-

гує для розподілу потоків повітря; 

- плівки, що не запотівають, виготовлені з целюлози і мають одно-

бічне желатинове покриття, їх вставляють з внутрішнього боку скелець 

протигаза желатиновим покриттям до очей і фіксують затискними кі-

льцями. 

Протигаз ЦП-5М має шолом-маску ШМ-66МУ з переговорним 

пристроєм мембранного типу і вирізи для вух. 

Лицьову частину МЦП виготовляють трьох розмірів (арабська ци-

фра з правого боку маски в підборідді у кружечку діаметром 12 мм). 

Вимірюють горизонтальний (за надбрівним рівнем) і вертикальний 

(маківка-підборіддя – щоки) розміри голови. Їх сума визначає розмір 

маски: 1-й розмір – до 1210 мм; 2-й – 1210 – 1260 мм; 3-й – понад 1260 

мм.  
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У системі цивільної оборони країни для захисту дітей використо-

вуються такі фільтрувальні протигази – ПДФ-Д, ПДФ-2Д (протигаз ди-

тячий фільтруючий – дошкільний), ПДФ-Ш, ПДФ-2ПІ (протигаз ди-

тячий фільтруючий – шкільний). 

 

 
 

Камера захисна дитяча (КЗД) 

 
Призначена для захисту дітей у віці до 1,5 року від ОР, РР, БЗ в ін-

тервалі температур від +30° С до -30° С. Основним вузлом камери є 

оболонка – мішок з прогумованої тканини. Оболонка монтується на 

розбірному металевому каркасі, який разом з піддоном утворює розк-

ладне ліжко. В оболонку вмонтовані два дифузно-сорбуючі елементи, 

через які повітря ззовні, очищаючись, проникає усередину. Щоб можна 

було бачити дитину, в оболонці камери є два віконця, а для догляду за 

нею – рукавиці з прогумованої тканини. Камеру переносять за допомо-

гою плечової тасьми. Безперервний час перебування в камері – до 6 

год. Маса камери – до 4 кг.  
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Лауреат другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 з номінації «Захист Вітчизни» 

 

 

 
 

 

Шмігельський Геннадій Валерійович 
 

 

Місце роботи: навчально-виховний комплекс «Ужгородський еко-

номічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів» Ужгородської міської ради За-

карпатської області.  

Посада: учитель предмета «Захист Вітчизни» 

Педагогічний стаж: 31 рік. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти:  

Хмельницьке вище артилерійське командне училище, 1985 рік, Ужго-

родський національний університет, 2010 рік. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: «Командна тактична 

артилерія»; «Викладач фізичного виховання і спорту, реабілітолог». 

Педагогічне кредо: «Наші учні – це майбутнє України». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

технології: групового способу навчання, проблемного навчання. Форми 

роботи: «мозковий штурм», ділова гра, урок-лекція, урок-семінар, 

урок-подорож, урок-практикум, брейн-ринг, КВК. 
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Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: Педагогіка – 

наука про виховання людини. Вона виникла з появою людини. Перші 

джерела з педагогіки з’являються у Стародавній Греції. Тут педаго-

гами називали рабів, завданням яких було супроводжувати дитину во-

лодаря до школи, доглядати за нею, прислуговувати, навчати. З часом 

поняття «педагогіка» утвердилося як наука про навчання, освіту й ви-

ховання не лише дітей, а й людини взагалі. Тому історична назва цієї 

науки не повністю відображає сучасне розуміння педагогічних проце-

сів. Я, як особа, яка пов’язана з проблемами виховання, усвідомлюю 

суть предмета педагогіки. Існують різні підходи до його визначення. 

Це зумовлено, перш за все, змінами провідних цільових завдань вихо-

вання людини залежно від особливостей і напрямів соціально-

економічного розвитку суспільства. Змінюється світ, а з ним зміню-

ються і підходи до виховання. 

У контексті розуміння предмета педагогіки та тих змін, які від-

буваються у нашому суспільстві останнім часом, я, як педагог та ви-

хователь з військово-патріотичної роботи, виділяю для себе наступні 

завдання: 

• виховання в учнів свідомого виконання свого громадського 

обов’язку, вірності Військовій присязі, формування внутрішньої необ-

хідності суворого виконання військових атрибутів, наказів командирів 

і начальників; 

• формування духовної і психологічної готовності майбутніх воїнів 

зі зброєю в руках захищати Українську державу; 

• виховання морально-бойових якостей, активної реакції на бойові 

ситуації, готовності до суворих іспитів та самопожертви в ім’я 

України та її народу; 

• формування в учнів ведучих мотивів до оволодіння військовими 

знаннями, високого рівня фізичної підготовки та витривалості; 

• підвищення престижу військової служби, створення необхідного 

конкурсу кандидатів на навчання у військово-навчальних закладах; 

• розвитку в учнів загальнолюдських цінностей, національної гор-

дості, культури міжнародних відносин, морально-психологічних якос-

тей громадянина-патріота; 

• удосконалення організації, форм і методів військово-

патріотичного виховання допризовників. 

Виховання – це організований процес і спрямований він на форму-

вання особистості. Навчаючи юнаків на уроках з предмета «Захист 

Вітчизни», є усвідомлення, що цей процес двосторонній. Так, юнаки 

набувають певних знань, умінь, навичок у військовій справі. Відбува-

ється їхній інтелектуальний розвиток, формується науковий світо-
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гляд, вони оволодівають методами пізнавальної діяльності. Але і я при 

цьому вдосконалююсь. Кожен урок збагачує не лише учнів, але й мене – 

як духовно, так і інтелектуально. Багато хто схильний стверджува-

ти, що головний сенс навчання – це оволодіння знаннями, уміннями та 

навичками. Але це хибна думка, на мій погляд. Головним, визначальним 

завданням навчання є забезпечення оптимальних умов для інтелектуа-

льного розвитку особистості. Найбільше багатство людини – її інте-

лект, який розвивається у процесі активної самостійної діяльності. 

Від рівня розвитку інтелекту залежать успішність і ефективність 

життєдіяльності як окремої особистості, так і певної людської  

спільноти взагалі. Працюючи на посаді викладача предмета «Захист 

Вітчизни», постійно прагну вдосконалюватися. Я вважаю, що лише 

той вчитель може досягти успіху у своїй роботі, бути цікавим для 

своїх учнів, який постійно знаходиться у пошуку, застосовує різні  

форми і методи роботи, відчуває час, у якому він живе. 

Посилання на блог: http://shmigelski.simplesite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://shmigelski.simplesite.com/
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Лауреат другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 з номінації «Захист Вітчизни» 

 

 

 
 

 

Дячук Михайло Іванович 

 

 
Місце роботи: Стримбівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступе-

нів Рахівської районної ради Закарпатської області. 

Посада: учитель предмета «Захист Вітчизни».  

Педагогічний стаж: 10 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Чер-

нівецький національний університет, 2002 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: лейтенант запасу.  

Педагогічне кредо: «Дати дітям радість праці, радість успіху в 

навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гіднос-

ті…» В.О.Сухомлинський. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

уроки-подорожі, прес-конференції, уроки-дослідження, використання 

Інтернет-ресурсів, мультимедійних технологій, урок-змагання, урок-

диспут – це саме ті уроки, які активізують навчальну діяльність учи-

теля й учнів. Багато прийомів опрацювання нового матеріалу: «ажур-

на пилка», «спільний проект», «дискусії», «діалог», «робота в групах», 
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«мікрофон», «коло ідей», «мозковий штурм», «інтерв’ювання», ви-

вчення випадків, або Кейс-метод тощо. Створюються ситуації успіху 

з допомогою диференційованих завдань, навчання в групах та парах 

(роботу в яких обирають самі учні), створення комунікативних ситу-

ацій, наближених до реального життя учнів. У результаті в учнів ви-

никає бажання до творчої, результативної роботи; учні стають ак-

тивними, розкутими, намагаються досягти успіху, при цьому не по-

рушують дисципліну у класі. 

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»:  

Усіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях гаряче 

прагнення до знань і навчання. (Я.А. Коменський) 

 

«У дитячому віці гра – це норма, і дитина повинна завжди грати-

ся, навіть коли робить серйозну справу» (А.С. Макаренко)  

 

Арабський письменник і філософ Сааді зазначив: учень, який 

вчиться без бажання, – це птах без крил. Саме тому одне із завдань, 

яке я ставлю перед собою, викликати інтерес учнів до навчання, акти-

візувати їхню розумову діяльність. 

Навчальний матеріал легше засвоюється і найдовше зберігається 

в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що го-

ворить учитель, а активно діє під час вивчення матеріалу.  

Хочу бути прикладом для своїх учнів. Як класний керівник 7-Б кла-

су разом із дітьми багато подорожую, веду активний спосіб життя. 

Намагаюся у роботі залучати дітей до активної діяльності не тільки 

на уроках, а й в позаурочний час. Допомагаю дітям заглянути в себе і 

визначити набір цінностей, які забезпечуватимуть їхню компетент-

ність як громадянина, патріота, члена колективу, сім’янина, особис-

тості.  

Беру активну участь в роботі шкільного та районного методич-

них об’єднань вчителів предмета «Захист Вітчизни». 

Переконаний, що постійно знаходитися в творчому пошуку, само-

вдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного педагога. 

Посилання на блог: http://zaxistsh.blogspot.com/ 
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Переможець другого (обласного) –  

учасник третього (заключного) туру заочного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

з номінації «Історія» 

 

 

 
 

 

Чечур Михайло Михайлович 

 

 
 

Місце роботи: Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради За-

карпатської області.  

Посада: учитель історії. 

Педагогічний стаж: 11 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 2004 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: історик, викладач. 

Педагогічне кредо: Усьому, що необхідно знати, навчити не мож-

на, учитель може зробити тільки одне – вказати дорогу. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

технології особистісно-орієнтованого, диференційованого та групо-

вого навчання, технології розвивального та проблемного навчання, ін-

терактивні та проектні технології, технологія навчання як дос-

лідження, мультимедійні презентації, ефект несподіванки тощо.  
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Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: Щоденно вчи-

тель ставить перед собою педагогічні завдання. Завдання розвинути, 

навчити, виховати учнів, дати їм щось цінне, відкрити перед ними но-

ві обрії. Те, як він реалізує ці завдання, впливає на становлення світо-

гляду та формування цінностей в учнів, як свідомих громадян нашого 

суспільства. Тому я вважаю, що роль учителя не потрібно недооціню-

вати в вихованні молодого покоління. Інколи доводиться чути вислови 

«йому поталанило з учителями», «у нього був хороший учитель». Ці 

вислови підкреслюють роль та значення вчителя.  

Як можна виміряти успішність діяльності педагога? Які вимоги 

повинен ставити перед собою вчитель? На що, в першу чергу, він має 

звертати увагу? Ці питання турбували мене від самого початку своєї 

педагогічної діяльності, і, згадуючи своїх учителів та наставників, я 

чіткіше розумію відповідь на них. Учитель повинен бути суворим та 

вимогливим і водночас чуйним та добрим, сприймати дитину такою, 

якою вона є, намагатися виправити і водночас спрямувати її. Він 

завжди має бути взірцем для своїх учнів, їхнім орієнтиром. Учитель 

не повинен забувати, що його учні – це результат його роботи, і вони 

є такими, якими він їх виховав. Вважаю, що той вчитель досягає ви-

щої педагогічної майстерності, учні якого не просто оволоділи певни-

ми знаннями, але й навчилися їх здобувати. Учитель повинен бути 

психологом і артистом одночасно, вміти організувати навчально-

виховний процес максимально ефективно. Сучасне суспільство вима-

гає від учителя бути не лише джерелом енциклопедичних знань, які він 

доносить до учня, а виконувати роль «менеджера», організатора, на-

ставника, який навчить «вчитися».  

Справжній учитель, педагог ніколи не повинен зупинятися на до-

сягнутому, постійно вдосконалюватись, йти в ногу з часом. Інакше не 

може бути. І якщо вчитель вибрав цю професію, то він повинен відда-

вати їй всього себе.  

Посилання на блог: http://clio1history.ucoz.ua/ 

 

МАЙСТЕР-КЛАС 

Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках  

історії за допомогою методів критичного мислення 

 

Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Михайло Чечур, я пра-

цюю вчителем історії Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради. 

http://clio1history.ucoz.ua/
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Радий вітати вас на майстер-класі, який присвячений темі «Активі-

зація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії за допомогою ме-

тодів критичного мислення».  

Без відповідного рівня пізнавальної активності в навчальному 

процесі неможливе належне засвоєння школярами знань умінь та на-

вичок, тому проблема стимулювання пізнавальної активності учнів не 

втрачає своєї актуальності. Інтерес є невід’ємною складовою розвива-

ючого навчання, високої успішності учнів. 

Під час уроків головними проблемами для учнів залишаються са-

мостійний аналіз історичних документів (їх адекватна інтерпретація), 

встановлення логічних зв’язків між подіями та явищами, неспромож-

ність більшості вирішувати аналітичні операції, оцінювати історичне 

джерело з позицій об’єктивності тощо. Згідно з критеріями оцінювання 

навчальних досягнень учнів з історії найвищі бали виставляються за 

вияв учнем уміння мислити. Отже, першочерговою є потреба формува-

ти у школярів уміння орієнтуватися в інформації, аналізувати її, уза-

гальнювати, робити висновки тощо. Очевидно, що способи і прийоми, 

використовувані у традиційному навчанні, дозволяють досягти лише 

перших трьох рівнів навчальних досягнень учнів. З огляду на це особ-

ливого значення набуває формування критичного мислення у процесі 

вивчення історії. 

 

 

 

Критичне мислення допомагає 

людині адекватно оцінювати 

нові обставини та формувати 

стратегію подолання проблем, 

пристосовуватися до нових, 

часом непередбачуваних, полі-

тичних, економічних або інших 

обставин 

 

 

 

Також навички критичного мислення є однією з форм підготовки 

учнів до дорослого життя, сприяє їхньому самовизначенню й самореа-

лізації, дозволять їм бути конкурентоспроможними та успішними в 

майбутньому, що є одним з завдань сучасної освіти. 
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Критичне мислення –  

це складний процес пізнання, 

що розпочинається зі збору ін-

формації, її аналізу та синтезу, 

порівняння, інтерпретації і ви-

роблення адекватних практич-

них дій  

 

 

 

Технологія критичного мислен-

ня заснована на творчому 

співробітництві учителя та уч-

ня й орієнтована на розвиток у 

дітей аналітичного підходу до 

будь-якого навчального мате-

ріалу. Технологія розрахована 

на постановку проблем і пошук 

оптимальних шляхів їх вирі-

шення  

 

Технологія критичного мислення повністю співзвучна з іннова-

ційним навчанням.  

Сьогодні проблема критичного мислення активно розглядається 

педагогами, освітянами і вченими. Скажіть, будь ласка, чи існує, на 

вашу думку, потреба у використанні технології критичного мислення 

на уроках в сучасній школі, чи стикалися ви з цим питанням у своїй 

педагогічній практиці? 

Відповіді…. 

Дякую. Я думаю, ви всі погодитесь, що актуальність формування 

критичного мислення є у кожного вчителя на кожному уроці. 

А що ж означає критично мислити? 

Отже, критично мислити це: 

 Проявляти допитливість 

 Використовувати дослідницькі методи 

 Застосовувати індукцію та дедукцію 

 Ставити перед собою та вирішувати проблемні питання 

 Розкривати причини та наслідки певних подій та явищ 

 Оперувати в оцінках та судженнях фактами 

 Формувати власну точку зору та відстоювати її логічними 

доказами 
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 Дослуховуватися до аргументів опонента та логічно їх 

осмислювати. 

Як же сформувати критичне мислення? Для цього на уроках доці-

льно використовувати трифазну структуру: виклик, осмислення, реф-

лексія.  

 

Структура уроку критичного мислення 

  

1) виклик 

 

 

 

 

2) осмислення 

 

 

 

 

3) рефлексія 

 

Перша стадія – виклик. Присутність цієї стадії на кожному уроці 

обов’язкова. 

Мета стадії: 

- актуалізувати й узагальнити наявні в учня знання з даної теми 

або проблеми; активізувати раніше отримані знання; створити асоціа-

тивні ряди; 

- викликати стійкий інтерес до досліджуваної теми, мотивувати 

учня до навчальної діяльності;  

- спонукати учня до активної роботи на уроці. 

На цьому етапі можна використовувати наступні методи та при-

йоми: 

- складання списку «відомої інформації»; 

- розповідь-припущення по ключових словах; 

- систематизація матеріалу (графічна); 

- кластери, таблиці; 

- вірні й невірні твердження. 

Друга стадія – осмислення, допомагає учням: 

- одержати нову інформацію; 

- осмислити її; 

- співвіднести із уже наявними знаннями. 



57 

 

Ця стадія передбачає активну роботу з різноманітними джерелами 

інформації: таблицями, схемами, документами, картами, з підручни-

ком. 

Третя стадія – рефлексія. Тут основним є: цілісне осмислення, уза-

гальнення отриманої інформації; одержання нового знання, нової ін-

формації учнем; формування в кожного з учнів власного ставлення до 

досліджуваного матеріалу. 

Давайте зупинимося на тих методах та прийомах критичного мис-

лення, які доречно використовувати на уроках історії. 

 

Отже, прийом «Впізнай подію чи явище». 

 

Учням пропонується визначити за зображенням про що йдеться. 

Подивіться на малюнок і дайте відповіді на запитання:  

1. Хто зображений на малюнку? 

2. Чому ці люди зі зброєю? 

3. Які події історії показує автор? 

4. Що хотів передати автор картини? 
 

 

 

Відповіді учасників  

Дякую. Отож, на картині зображено події Коліївщини, найбільшо-

го гайдамацького повстання на Правобережній Україні. 

А в який період існував гайдамацький рух, проти кого він був 

спрямований? На це питання нам підкаже відповідь дана карта, будь 

ласка, за її допомогою дайте відповідь, поясніть свою відповідь. 
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Відповіді учасників 

Так, все вірно, звісно гайдамацький рух поширився з початку 

XVIII ст. і був спрямований проти польської шляхти, так як центр гай-

дамаччини – Правобережна Україна, як ми можемо бачити на карті, 

входила до складу Речі Посполитої. 

Використання даного прийому змушує учнів швидко співставляти 

факти та події, використати вже набуті знання, щоб визначити про що 

йде мова. При використанні даного прийому залучаються міжпредмет-

ні зв’язки зокрема з мистецтвознавством, літературою, музикою тощо. 

Водночас такий прийом робить початок уроку цікавим пробуджує в 

учнів інтерес до теми.  

 

А зараз давайте перейдемо до прийому «блеф-клуб».  

 

Зміст вправи полягає в тому, що вчитель говорить істинні та хибні 

твердження. Коли вчитель говорить хибні твердження – учні мають йо-

го спинити та поправити, якщо вони не спиняють учителя – балів вони 

не отримують. 

Давайте спробуємо потренуватися: 

1. На початку XVIII ст. в історії України прийнято конституцію 

Пилипа Орлика, яку проголосили в місті Бендери в 1710 р.  

2. Після смерті Пилипа Орлика гетьманом стає Іван Мазепа. 

3. Він під час Північної війни перейшов на бік Швеції. 

4. Вирішальна битва цієї війни відбулася на Жовтих Водах 27 чер-

вня 1708 р. 
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Як ви думаєте, що формує дана вправа?  

Відповіді учасників 

Учні розвивають свою увагу, повинні достатньо швидко сприйма-

ти інформацію, робити певні висновки та виправляти помилки. 

 

А тепер давайте перейдемо до вправи «кластер». 

 

Кластери – це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє 

зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні 

в ту або іншу тему. Кластер є відбиттям нелінійної форми мислення. 

Іноді такий спосіб називають «наочним мозковим штурмом». 

Послідовність дій проста й логічна: 

- Посередині чистого аркуша (класної дошки) написати ключове 

слово або пропозицію, що є «серцем» ідеї, теми. 

- Навколо «накидати» слова або пропозиції, що виражають ідеї, 

факти, образи, що підходять для даної теми. (Модель «планети і її су-

путники»). 

- У міру запису слова, що з’явилися, з’єднуються прямими лініями 

із ключовим поняттям. У кожного з «супутників», у свою чергу, теж 

з’являються «супутники», установлюються нові логічні зв’язки. 

У підсумку виходить структура, що графічно відображає наші мірку-

вання, визначає інформаційне поле наданій темі. 

Отже, спробуємо створити кластер до нашої теми за допомогою 

карти:  

- беремо українські землі у XVIII ст.; 

- визначте, які держави нею володіли у XVIII ст.; 

- якими регіонами України вони володіли? 
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Які причини такого розподілу українських земель? 

Які перспективи розвитку мали українські землі в XVIII ст.? 

Отже, при складанні кластера реалізується фактор наочності, 

уміння роботи з картою, використання кластеру дозволяє учням роби-

ти прості логічні співставлення. 

 

А тепер випробуємо прийом «перекладач».  

 

Метод доцільно застосовувати під час визначення понять чи тер-

мінів. Учитель називає учням поняття або термін, пояснює його зна-

чення. Учні повинні «перекласти» почуту фразу із наукової мови на 

доступну. Усі бажаючі висловлюють різні варіанти. Найцікавіші, чіткі і 

лаконічні речення записують у спеціальний розмовник. 

Наприклад: 

Націоналізація – перехід до держави прав власності на землю і ка-

пітал на підставі окремого правового акта з відшкодуванням або без 

компенсації (УСЕ). 

Націоналізація – перехід у державну власність приватних об’єктів 

(переклад). 

Українські землі 

у XVIII ст. 

Османська 

імперія 

 

Польща Московське 

царство 

Лівобережна 

Україна 

Слобожан-

щина 

Запоріжжя 
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Один з українських істориків визначив гайдамацький рух як про-

довження національної революції.  

У довідниках можна знайти таке визначення цього поняття: 

Національно-визвольна революція – революція, що зростає з  

національно-визвольного руху і направлена на знищення іноземного 

панування та завоювання національної незалежності, ліквідацію націо-

нально-колоніального гніту й експлуатації, реалізацію нацією її права 

на самовизначення, на створення національної держави. 

Спробуйте дати власне визначення цього терміну. 

(Приклад: «Національно визвольна революція – вищий етап націо-

нально-визвольного руху, спрямований на створення національної 

держави»). 

 

Прийом «Коротше – ще коротше».  

Метод навчає лаконічно висловлювати свою думку, дає можли-

вість ефективно опрацьовувати матеріал підручника. 

Учитель пропонує учням прочитати чи прослухати цілісний ури-

вок історичної інформації. Після цього вони повинні висловити основ-

ну думку уривку одним реченням, а пізніше – одним словом. 

Текст. Остання третина ХІХ – початок ХХ ст. характеризувалися 

подальшим розвитком у провідних країнах світу модерного суспільст-

ва, яке у вказаний період переживало період індустріалізації – ство-

рення великої машинної індустрії, що виготовляє машини та облад-

нання і є базою для подальшого розвитку промисловості. За цей період 

промислове виробництво виросло майже втричі. Особливо швидко ро-

звивалась важка промисловість. 

Речення. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризується утверд-

женням індустріального суспільства у провідних країнах світу. 

Слово. Індустріалізація (модернізація). 

Отже, давайте спробуємо застосувати метод. 

Текст  

1768 р. став найвищим етапом гайдамацького руху. У відповідь на 

реакційну політику Речі Посполитої, зокрема дії Барської конфедера-

ції, гайдамаки відповіли масовим виступом, який очолили Максим За-

лізняк та Іван Гонта. Повстання було придушене російськими війська-

ми (спільно з поляками), а гайдамацькі ватажки – страчені або заслані 

на Далекий Схід. 

(Речення В 1768 р. відбулося найбільше піднесення гайдамацько-

го руху проти польської шляхти, яке було жорстоко придушене за до-

помогою російських військ. Слово Коліївщина). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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Учитель, як правило, на початку уроку ставить проблемне питан-

ня, на яке учні мають надати відповідь. Для кращого вирішення про-

блеми можна поділити учнів на групи та дати їм певне завдання – на-

звати аргументи «за» і «проти» того чи іншого твердження. Після об-

говорення проблеми учні повинні дійти до певного спільного виснов-

ку. 

Обов’язковою умовою при проведенні дискусії є: 

а) повага до різних точок зору її учасників; 

б) спільний пошук конструктивного рішення виниклих розбіжнос-

тей. 

Результати дискусії можна оформити застосувавши прийом «Фіш-

боун». 

Прийом «Фішбоун» описаний у Д.Баланка. Він використовується 

під час обговорення проблем, пошуку рішень. «Фішбоун», що в перек-

ладі означає «риб’ячий кістяк». У«голові» цього кістяка вони познача-

ють ту проблему, що розглядається. На самому кістяку є верхні й ниж-

ні кісточки. На верхніх учні відзначають причини виникнення дослі-

джуваної проблеми. Навпроти верхніх кісточок розташовуються ниж-

ні, на яких учні по ходу читання виписують факти, що підтверджують 

наявність сформульованих ними причин. У хвості Риби позначається 

короткий висновок. 

 

 

 

Давайте поділимося на дві групи для кращої роботи. 

Проблемне питання – Гайдамаки. 

Це:  

 розбійники, вбивці, яким нема виправдання за злочини, які вони 

чинили?  

 борці за національно-релігійне та соціально-економічне звіль-

нення від польського панування? 

Для роботи з питанням на кожну групу роздається навчальний ма-

теріал. 
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Знайдіть 3-4 аргументи на користь того чи іншого твердження. 

Слід відмітити що гайдамацький рух найшов своє відображення в 

національній пам’яті українського народу, тому пропоную під час ро-

боти з документами прослухати уривок народної пісні «Ми – гайдама-

ки, всі ми однакі!» (Включити музику). 

Чим же була в дійсності Коліївщина: сліпим бунтом непокірного 

кріпака проти своїх панів, низкою виступів розбишацьких банд, що 

шляхом грабежу хотіли наживатися чужим добром, соціальною бо-

ротьбою визискуваного селянства проти шляхти, релігійною бороть-

бою в обороні православ’я проти католицизму, українським націона-

льним повстанням проти польських загарбників, чи ще чимсь іншим? 

Результати роботи учасники озвучують та прикріплюють до кі-

стяка. 

Отже, які висновки можемо зробити? 

Чи можна однозначно оцінити гайдамацький рух? 

Який вплив він справив на історії українських земель? 

Відповіді прикріплюються до хвоста. 

 

А зараз перейдемо до прийому «Спільне і відмінне». 

 

Я вам пропоную переглянути короткий відео фрагмент про інший 

селянський рух проти польської шляхти – опришківський рух. Після 

перегляду відео спробуємо порівняти їх за певним алгоритмом та запо-

внити таблицю. 

Перша пара шукає спільні риси, а друга – відмінні, результати 

складаємо в таблицю. 

 
Таблиця «Гайдамаки та опришки» 

Спільне Відмінне 

  

  

 

Запитання для заповнення таблиці 

1. Час існування та тривалість суспільного руху? 

2. Регіони поширення? 

3. Характер руху? 

4. Проти кого був спрямований? 

5. Які чинники впливали на виникнення та поширення руху:  

а) релігійний; б) соціально-економічний;   
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в) національний; г) зовнішньополітичний. 

6. Масштабність руху? 

7. Методи боротьби? 

8. Наслідки руху? 
 

Озвучуються результати та таблиця прикріплюється до дошки. 
 

А тепер використаємо вправу «Уявний мікрофон». 

 

Висловте свою думку щодо методів та прийомів критичного мис-

лення.  

Відповіді учасників 

Отже, як бачимо, запровадження методів критичного мислення 

для вивчення історії допоможе педагогу активізувати пізнавальну дія-

льність учнів. Вони значно ефективніше опанують основними історич-

ними знаннями, вміннями і навичками. 

Не всі вправи, які ми з вами спробували, є коректними для вико-

ристання на кожному уроці. Однак учитель відповідно до завдань та 

мети уроку може використати ті чи інші прийоми критичного мислен-

ня. 

І на закінчення хочу побажати вам: не бійтесь нестандартних си-

туацій, нестандартних відповідей учнів, і заохочуйте учнів до критич-

ного мислення. Адже, як казав Конфуцій:  

 

 

 
 

Дякую за увагу та за вашу активність. 
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Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

з номінації «Історія» 

 

 
 

Міньо Єлізавета Отокарівна  
 

Місце роботи: Вилоцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

№ 1 Виноградівської районної ради Закарпатської області. 

Посада: учитель історії. 

Педагогічний стаж: 15 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «учитель-

методист». 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський державний університет, 2000 р. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: історик, викладач істо-

рії. 

Педагогічне кредо: Щоб не перетворити дитину в склад знань, 

комору правил та формул, треба вчити її мислити. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

розвиваючі ігри та завдання: «Реставрація» («Зашифрований 

текст»), «Знайди помилки», «Впіймай рибку» (гра для роботи з термі-

нами та датами), «Розшифруй анаграму», «Відгадай історичну осо-

бу», «Історичне лото», «Знайди зайвого», різні методи: історичний 

диктант, хронологічні завдання, метод «Мікрофон», «Роздягни капу-

сту», «Чиста дошка», робота в групах, генерація ідей «мозкової ата-



66 

 

ки», застосовування методу дискусій, дослідницької роботи, проблем-

ного викладу навчального матеріалу, складання опорних схем, мульти-

медійні технології.  

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: 

Із тисячі професій на землі, 

Які вже є, яких ще будуть вчити, 

Є головна – як вищий, сущий хліб, 

І назва цій професій – учитель. 

Усі дороги – від шкільного порога. Початок усіх професій – у  

шкільному класі. І ніхто ніколи не замислюється, що успішні й не дуже 

успішні люди повсякчас і скрізь послуговуються працею вчителя. Учи-

тель творить людину. Ці святі слова можна сказати тільки про ма-

тір і батька. Учитель не лише сприяє засвоєнню знань, він виховує, 

очищає від бруду й сміття образ Божий у дитині.  

Я пам’ятаю багатьох своїх учителів, але згадую не зміст їхніх 

уроків, а щось характерне, індивідуальне, притаманне кожному з них: 

жести, ходу, манеру вести урок, а найбільше – очі, їхній погляд.  

Я щаслива, бо завжди відчувала тепло очей моїх наставників. Тому 

потай у душі мріяла стати такою розумною, доброю і лагідною до 

всіх, як вони, такою неквапливою й поважною, тобто бути на їхньому 

місці. 

Я розуміла – професія вчителя дуже складна і відповідальна. Вона 

вимагає серця чистого, чуйності великої, бо на педагога дивиться мо-

лодь. Я вибрала цю професію не вагаючись і зрозуміла – це моє.  

Свого часу Платон сказав: «Майстрами не народжуються, ними 

стають». Одні обирають професію, тому що вона престижна, інші – 

бо високооплачувана, а для мене критерієм ще змалку було прагнення 

стати майстром своєї справи. І я наполегливо йду до мети, адже об-

рана мною професія – це щоденне навчання. Тільки так я набуду вмінь і 

навичок, досягну педагогічної майстерності.  

Я – учитель. І як усі вчителі прагну того, щоб молодь була силь-

ною, розумною, вихованою, добродушною. Недаремно моїм життєвим 

і творчим девізом є: «Навчаючи – виховувати». Адже вчити, збагачу-

вати розум і душу молодої людини, відкривати перед нею невичерпну 

силу знань і безсмертних моральних цінностей – ось основне моє приз-

начення. І я прагну, щоб частина мого серця вічно світила в житті 

моїх вихованців і допомагала у найскладніші часи. 

Школа стала частинкою мого життя. Я живу нею, дишу нею. 

Дуже влучно про це сказав великий гуманіст Іван Франко: «Учителем 

школа стоїть». Так було і буде завжди. 

Посилання на блог: miliza7.ucoz.ru 
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Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»  

 з номінації «Історія» 

 

 

 
 
 

Чебан Тетяна Павлівна 

 

 

Місце роботи: Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Посада: учитель історії. 

Педагогічний стаж: 8 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 2007 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: «Політологія»  

Педагогічне кредо: Лише той Учитель, хто живе так, як навчає. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: тех-

нології особистісно-розвивального навчання, технології розвитку твор-

чої особистості, інтерактивні методики (групова робота, дискусії, ро-

льові ігри, метод проектів, різновиди практичних занять), технологія 

проблемного навчання; інформаційно-комунікаційні технології, уроки: 

урок-екскурсія; брейн-ринг; вистава; семінар; гра; залік. 
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Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»:  

«Лише той Учитель, хто живе так, як навчає» (Г. Сковорода) 

 

Серед вічних професій учительська посідає особливе місце: вона – 
початок усіх професій. Учитель – важлива людина в житті кожного. 

Він працює з найціннішим – особистістю. Учитель не тільки вчить, 

він допомагає, виховує, підказує, шукає… Така доля вчителя. 

Є такий афоризм, що світ тримається на трьох китах: «Перший 

– це жінка, яка дає життя; другий – це землероб, який сіє зерно; а 

третій – учитель, який дає знання». Це і є смисл роботи вчителя. Не 

обрати за своїх учнів їхню майбутню долю, а допомогти їм пізнати 

цей світ і себе в ньому, знайти своє призначення. Не втручатися пос-

тійно в процес їхнього самопізнання, а чекати, коли учень звернеться з 

питанням, за порадою або з цікавою пропозицією. Якщо змогли їх роз-

ворушити, примусили думати, мріяти, шукати, діяти – будете знати, 

що ви на своєму місці.  

Я прагну створити особистість. Важко навіть уявити собі, скі-

льки душевних сил, енергії, знань, умінь треба докласти, щоб вирос-

тити і виховати справжніми людьми таких різних, не схожих між со-

бою дітей! Розкрити перед учнем усі таємниці буття: учить розпі-

знавати добро і зло, щирість і підступність, багатство душі, учить 

пізнавати самих себе, привчає мислити, аналізувати життєві ситуа-

ції. 

Працюючи вже стільки років у школі, я розумію, щоб бути ціка-

вою дітям, потрібно завжди вчитися, постійно бути у творчому по-

шуку, знаходити потрібну інформацію, зіставляти факти, розкрити 

матеріал з допомогою учня, зробити так, щоб він відчував себе час-

тинкою уроку. Щоб на все життя вчитель запам’ятався учням як 

особистість, як індивідуальність.  

Посилання на блог: http://tetuana.blogspot.com/ 
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Переможець другого (обласного) –  

учасник третього (заключного) туру заочного етапу 

 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»  

з номінації «Математика» 

 

 

 
  

 

Варга Тетяна Олександрівна 
 

 

Місце роботи: Новодавидківська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської області. 

Посада: учитель математики. 

Педагогічний стаж: 5 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 2008 р. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: викладач математики 

та інформатики. 

Педагогічне кредо: «Головне – навчити дітей мислити» Б. Брехт. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах, 

ротаційні (змінювані) трійки, два – чотири – всі разом, карусель, ро-

бота в малих групах («Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», 
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«Пошук інформації», «Коло ідей», «Акваріум»); технології колектив-

но-групового навчання: обговорення проблеми в загальному колі («Мік-

рофон», «Незакінчені речення»), мозковий штурм, навчаючись вчусь 

(«Кожен учить кожного», «Броунівський рух»), ажурна пилка («Моза-

їка»; технології ситуативного моделювання: метод реклами, метод 

презентації, метод проектів, рольову гру.  

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»:  

«Покажи мені своїх учнів і я побачу тебе.»  

 А. Дістервег 

 

У вчителя велика місія на землі. Він навчає, надихає, запалює, на-

повнює сенсом життя підростаюче покоління. Учитель є творцем 

духовної сутності учня, його інтелектуального потенціалу, світоба-

чення; він відповідальний за долю дитини. Найважливіше його приз-

начення – сприяти розвитку дитини, її особистості, утвердженню 

людського в людині. З огляду на це педагогічна професія ставить ду-

же високі вимоги до особистості вчителя. Педагог зобов’язаний бу-

ти яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських 

цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури; прагну-

ти до втілення в собі людського ідеалу. 

Вважаю, що найважливішими професійними якостями педагога 

мусять бути: працелюбність, працездатність, дисциплінованість, 

організованість, наполегливість, систематичне підвищення свого 

професійного рівня, відповідальність, прагнення постійно підвищува-

ти якість своєї праці. А також не менш значущими є людські якості 

педагога: людяність, доброта, терплячість, порядність, чесність, 

відповідальність, справедливість, об’єктивність, щедрість, повага 

до людей, висока моральність, оптимізм, емоційна урівноваженість, 

доброзичливість, самокритичність, дружелюбність, стриманість, 

гідність, патріотизм, принциповість, чуйність, емоційна культура 

та ряд інших. Найбільш важлива якість, яка повинна бути прита-

манна вчителю – любов до дітей. За словами В. Сухомлинського, «пе-

дагог без любові до дитини – це все одно, що співак без голосу, музи-

кант без слуху, живописець без відчуття кольору». 

Своє завдання як вчителя вбачаю в тому, щоб «не загубити» 

жодної дитини, дати кожній можливість розкрити все краще, за-

кладене природою, сім’єю, школою. Тому цікавлюсь кожним учнем як 
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особистістю, та намагаюсь розгледіти в учнях типове й особливе. 

Організовую роботу на уроці таким чином, щоб кожен учень відчув 

себе здібним, потрібним, цікавим для вчителя і своїх товаришів. Саме 

це – надійний стимул подальшої навчальної роботи учнів із захоплен-

ням, з відчуттям власної гідності. Кожен школяр для мене – безцін-

ний дар, найдорожча і найцінніша істота на землі, за яку я несу від-

повідальність перед своєю совістю і суспільством. 

Посилання на блог: http://ndavydkovo.blogspot.com  

 

Майстер-клас 

Використання інтерактивних технологій навчання  

на уроках математики 

 

Повноцінні тільки ті знання, які  

 дитина здобула власною активністю. 

Й. Песталоцці 
 

Інтерактивні технології навчання сприяють не лише розвитку 

вміння викладати свої думки, а й з повагою ставитися до думок і про-

позицій інших. Атмосфера доброзичливості, заохочення під час обго-

ворень, підтримка сором’язливих дітей під час інтерактивних вправ 

зумовлює розумову й емоційну розкомплексованість учнів, знижує 

страх перед можливими помилками, сприяє розвитку вміння аргумен-

тувати. 
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Інтерактивні технології навчання зорієнтовані на: 

1) створення умов для осмислення й вирішення проблем, 

пов’язаних із захистом своїх прав і прав товариша; усвідомлення 

обов’язку і відповідальності перед оточенням, плекання навичок куль-

тури і соціальної етики, що включать у себе дотримання моральних 

принципів та норм у суспільстві, пріоритет загальнолюдських ціннос-

тей; 

2) соціалізацію особистості і формування в процесі виховання та 

освіти навичок активної моральної дії; 

3) розвиток особистості, яка здатна критично оцінювати події, що 

відбуваються в суспільстві. 
 

 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнава-

льної діяльності, мета якої – створити комфортні умови навчання, за 

яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спромож-

ність. 

Суть інтерактивного навчання – навчальний процес відбувається 

за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. 
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Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення 

проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 
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Розглянемо можливості застосування інтерактивних технологій 

навчання на уроках математики.  
 

 

 

 

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєння, 

так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Учням можна, ви-

користовуючи технологію «Робота в групах «Діалог», запропонувати 

наступне завдання на установлення відповідності у форматі ЗНО. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

За допомогою прийому «Діалог» учні в групах шукають погодже-

не рішення, використовуючи ланцюжки переходів і схематично буду-

ючи графіки запропонованих функцій. При цьому учитель разом з уч-

нями-експертами зосереджує увагу на сильних моментах позицій ін-

ших. 
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За допомогою конструктора Learning Apps для розробки інтерак-

тивних завдань всі виконані завдання відразу перевіряються. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія «Два-чотири-всі разом» є ефективною для розвитку 

навичок спілкування в групі, вести дискусію. Пропонуємо таке завдан-

ня 

  

 

Учитель дає 1-2 хв для індивідуального обговорення можливих 

шляхів розв’язання даного рівняння. Далі учні об’єднуються у пари з 

метою взаємообговорення, реалізації своїх ідей і рішень. Пари 

об’єднуються у четвірки або у групи, попередньо обговоривши досяг-

нуті рішення щодо поставленого завдання. Прийняття спільного рі-

шення обов’язкове.  
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Наступний крок – розв’язуємо дане рівняння усім класом. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна технологія колективно-групового навчання «Обгово-

рення проблеми в загальному колі» сприяє пошуковій роботі учнів. 

Наприклад, при розв’язуванні наступного завдання. 
 

 

 

Розв’язання завдання складається з відшукання необхідної і доста-

тньої умов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І насамкінець, за допомогою інтерактивних технологій навчання 

можна розв’язувати творчі евристичні завдання, що розвивають креа-

тивність мислення, стимулюють розгляд проблеми з нової точки зору і 

є найвищим етапом у результативності навчання.  

Учителем пропонується задача ІV етапу Всеукраїнської олімпіади 

школярів математики 2014 року. 
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Використовуючи технологію «Мозковий штурм», створюється 

банк ідей, аналізуються ці ідеї у групах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній етап – обробка результатів, підбиття підсумків. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершити урок з використанням інтерактивних технологій на-

вчання рекомендується рефлексією – своєрідним самоаналізом і роз-

думом про свій емоційний стан. Рефлексія слугує успішному закріп-

ленню досягнутого результату. 
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Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

з номінації «Математика» 

 

 
 

Пилипчук Ольга Володимирівна 
 

 

Місце роботи: Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської обла-

сті.  

Посада: учитель математики. 

Педагогічний стаж: 20 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський державний університет, 1995 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: «Математик. Викладач 

математики». 

Педагогічне кредо: «Шлях справжнього вчителя – це той, який він 

подолав разом зі своїми учнями». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

особистісно орієнтовані технології, технологія саморозвитку, техно-

логія організації групового навчання, технологія розвивального навчан-

ня, проектну технологія, технологія колективного творчого вихован-

ня, технологія «створення ситуації успіху», технологія формування 
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творчої особистості, нові інформаційні технології, технологія про-

блемного навчання, ігрові технології навчання, технологія розвитку 

критичного мислення, технологія навчання у дискусії, технологія ін-

терактивного навчання, технології кооперативного навчання (робота 

в парах, малих групах, «Акваріум», навчаючи – вчуся, рольові ігри),  

технології колективно-групового навчання («Мікрофон», «Ажурна  

пилка», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення»). 

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»:  

«Математика і поезія – це вираз тієї самої сили уяви, тільки 

в першому разі уява звернена до голови, а в другому – до серця» 

 Т.Хілл 

 

Математика – точна наука, адже кожна формула сповнена ви-

шуканої і своєрідної краси, вони – немов тонке мереживо, створене 

людською логікою. Та краса математики водночас заспокоює, як за-

спокою все логічне і передбачуване, те, що можна спрогнозувати, те, 

що ніколи не зміниться. Можливо, саме це завжди мене приваблювало 

в цій науці: дивне і спокійне споглядання краси, творчості і чисел. 

Можливо, саме ці риси відображаються і моєму характері і, водно-

час, репрезентують мене як особистість.  

Здається ще зовсім недавно я вийшла з друзями з дверей школи – і 

світ – такий великий і прекрасний, сповнений надій і обіцянок, розкри-

вав переді мною свої обійми… Але пройшло, ні пролетіло, прошумувало 

20 років, і я, учитель математики, повертаюсь розумінням швидко-

плинності часу. Розкрию учнівського зошита – і знов світ чисел запов-

нить мій час, час педагога і людини, бо одне невід’ємне від іншого, і 

лише одне залишиться незмінним – спокій науки, холодна краса чисел, 

чия безумовна логіка дарує мені розуміння вічності в миті, краси у все-

світі… 

Як Всесвіт, так і кожна людина – єдина у своєму роді. Коли гени 

та хромосоми об’єдналися, щоб створити нову біологічну одиницю, то 

«ксерокс не спрацював», тобто повторення певної особистості ніколи 

не буде, бо кожна людина – унікальна. Кожен володіє необмеженим 

потенціалом. Тому перед будь-якою людиною відкриті необмежені 

можливості. Саме таким принципом я користуюся у своїй педагогіч-

ній діяльності, бо кожна дитина – то особистість, і кожен прагне 

творчості. Якщо я визнаю кожного учня унікальною особистістю і 

прийму його таким, яким він є, то це допоможе прийняти усі прояви 

його особистості, а значить – зробить мою роботу важливою і пот-

рібною. 

Посилання на блог: http://olga73pulupchyk.webnodе.com.ua 
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Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

з номінації «Математика» 

 

 
 

 

Мицо Ольга Юріївна 
  

 

Місце роботи: Воловецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Воловецької районної ради Закарпатської області.  

Посада: учитель математики.  

Педагогічний стаж: 25 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «учитель-

методист». 

Найменування закладу та рік закінчення професійної освіти: Уж-

городський національний університет, 1990 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: викладач математики. 

Педагогічне кредо: Щоб бути гарним викладачем – треба любити 

те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

технології проблемно-пошукового навчання для формування критично-

го мислення, інтерактивного навчання, інформаційно-комунікаційні 

технології, ігри, які допомагають розвивати творчі здібності учнів. 

Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»: Професія вчи-

теля важка, відповідальна, цікава, яка вимагає терпіння, творчості, 
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всебічного розвитку, любові, поваги до учнів. В основу своєї роботи 

ставлю розвиток учня. Стараюсь стати керівником навчально-

пізнавального процесу, а не його репродуктором. Стимулюю й органі-

зовую розумову діяльність учнів шляхом порівнянь, зіставлень, проти-

ставлень, знаходження аналогій, інших способів розв’язання проблем-

них ситуацій.  

Я впевнена, щоб досягти поставленої мети – учитель повинен бу-

ти справжнім професіоналом і яскравою особистістю. Мені імпону-

ють слова Ш.О. Амонашвілі: 

Я – вчитель,  

Я – Любов і Відданість, 

Віра й Терпіння. 

Я – Радість й Співрадість, 

Страждання й Жаль. 

Я – істина й Серце,  

Совість і Шляхетність. 

Я – Шукач і Обдарувач,  

Я – Вчитель і Учень, 

Вихователь і Вихованець. 

Посилання на блог: Ikt-innovatuka.webnode.com 
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