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Створення і застосування відеоресурсів (YouTube) для підготовки до ЗНО 

МИКИТА Богдана Богданівна 

вчитель української мови і літератури, голова методичної комісії української мови і 

літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель» 

 

Актуальність роботи з відеоресурсом  YouTube 

 
У час інноваційних технологій, коли світосприйняття дитини відбувається через 

відеоресурси, учителеві важливо змінити методику викладання предмета, максимально 

осучаснивши її. Збільшення інформаційного потоку призводить до так званого «кліпового» 

мислення підлітків та візуального сприйняття дійсності. Тож для очного та дистанційного 

навчання вчитель Микита Б.Б. вирішила створити освітній канал YouTube «Українська? Саме 

так!», який містить підбірку відеороликів для вивчення української мови та літератури і 

підготовки до ЗНО зокрема.  

Веб-адреса каналу - https://www.youtube.com/channel/UCqpNGUG4ZPdApepruv9TLxA 

Відеоролики створюються вчителем у професійній програмі для монтажу відео Magix 

Vegas Pro.  

Опрацьовуючи поданий на каналі відеоматеріал самостійно або з учителем, ліцеїст 

сприймає завдання візуально і на слух одночасно, що сприяє кращому запам’ятовуванню 

інформації. Робота з відеоматеріалом може бути проведена під час уроків, на самостійній 

підготовці, під час канікул (на розсуд учителя з урахуванням індивідуальних особливостей 

ліцеїстів або взводів). 

 

Структура YouTube каналу 
 

Оскільки канал створений для підготовки до ЗНО з української мови та літератури, то й 

відеоматеріали є різного призначення та наповнення, а саме (станом на липень 2022): 

1. Для вивчення української мови: 

1. 1. словникові диктанти; 

1. 2. антисуржик; 

1. 3. наголошування слів. 

2. Для вивчення української літератури: 

2.1. поетичні програмові тексти; 

2.2. буктрейлери. 

У наступних розділах розглянемо кожен вид відеоматеріалу окремо, особливості його 

використання в освітньому процесі. 

 

Словникові диктанти 

 
Для вивчення мови та збагачення словникового запасу рекомендовано працювати 

систематично зі словниковими диктантами. Цей вид роботи якнайкраще зарекомендував себе як 

під час дистанційного навчання, так і в класній та домашній роботах на очному навчанні. 

Матеріали відеороликів зі списку відтворення “Словникові диктанти” будуть необхідні при 

складанні ЗНО з української мови, а саме: у написанні власного висловлення, завдань на 

https://www.youtube.com/channel/UCqpNGUG4ZPdApepruv9TLxA
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визначення частин мови, орфографічної норми (спрощення, знак м’якості, апостроф, подвоєння 

та ін.).  

 

Веб-адреса списку відтворення «Словникові диктанти»: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29YjZlOeI9pbIRkhILVxyAbMj 

 

Для розуміння авторської методики роботи зі словниковими диктантами з використанням 

каналу YouTube «Українська? Саме так!» важливо пам’ятати: 

1. Слова у диктантах  згруповані за тематичним принципом: “Апостроф”, “Написання з 

НЕ”, “Слова іншомовного походження” , “Складні прикметники”, “Префікси. Суфікси” та ін.  

2. У кожному матеріалі подано по 20 слів для написання під диктовку — у відеозаписі учень 

чує слова та записує їх.  

3. Після написання диктанту зʼявляється на екрані 1 або 2 слайди із правильним 

написанням усіх слів. Таким чином ліцеїст, зафіксувавши відеоролик на паузі, має змогу 

самостійно звірити правильність написання у зошиті зі словами на слайді. Рекомендовано також 

застосувати метод взаємоперевірки, що особливо подобається дітям і є більш ефективним для 

роботи в класі. 

4. Під час дистанційного навчання або у домашній роботі учень, перевіривши словниковий 

диктант, переходить до письмового аналізу помилок, допущених під час написання. Кожне слово, 

у якому допущено помилку, прописується по рядку. 

5. Словникові диктанти можна оцінювати за 10-бальною шкалою або проводити їх як 

тренувальні чи диктанти-повторення (на розгляд учителя).  

6. Рекомендовано один і той самий диктант повторно писати у груповій роботі або 

індивідуально з інтервалом 1 заняття, 2 тижні та 1 місяць, щоб зрозуміти, наскільки діти засвоїли 

ті чи інші правила орфографії. 

 

Антисуржик 
 

Відеоматеріали зі списку відтворення «Антисуржик» особливо важливі для досконалого 

вивчення лексичної норми, щоб безпомилково вирішувати тестові завдання ЗНО з теми «Лексична 

норма та її порушення», а також для написання власного висловлення. 

Веб-адреса списку відтворення «Антисуржик»: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29YgxdVDg0uVSoBdjBAQiuiDI 

 

Як працювати з відеоматеріалом “Антисуржик”? 

 

1. Діти можуть працювати самостійно на самопідготовці, на канікулах або під час уроків. 

2. На слайді подано неправильні варіанти слововживання, які слід записати у зошити в 

колонку ліворуч під заголовком “Неправильно”.  

3. До кожного із цих варіантів учні самостійно добирають правильний, заздалегідь 

зафіксувавши відео на паузі.  

4. Після виконання цього завдання відео знову вмикають (або це робить учитель, якщо 

робота проводиться на уроці), а на екрані з’являється слайд із правильним слововживанням. 

Учні проводять самостійну або групову роботу із вчителем для перевірки правильності добору 

лексичних сполук. 

5. У випадку помилкового написання учень переписує зі слайда правильний варіант, 

виправляючи помилку в зошиті. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29YjZlOeI9pbIRkhILVxyAbMj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29YgxdVDg0uVSoBdjBAQiuiDI
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6. Для закріплення матеріалу пропоную дані сполуки з дотриманням лексичної норми 

завчити напам’ять і повторити написання сполук через 1 заняття, 2 тижні, 1 місяць. 

 

Наголошування слів 
 

Однією з найважчих для опрацювання тем під час підготовки до ЗНО є тема 

«Наголошування слів», адже сама система наголошувань має ряд винятків та особливостей. 

Відеоматеріал укладено із переліку слів, рекомендованих МОН України для проходження ЗНО.  

Веб-адреса списку відтворення «Наголошування слів»: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29YiAD9UPkIux3KsitJdZuMcH 

 

Як працювати з відеоматеріалом «Наголошування слів»? 

 

1. У кожному відеоролику  міститься ряд слів за алфавітним порядком для кращого 

запам’ятовування. На слайді зображено перелік слів, у яких великою літерою позначено 

наголошений голосний звук. 

2. При переписуванні зі слайда учні мають можливість прослухати правильність 

наголошування кожного слова. 

3. Рекомендовано відеоматеріал з наголошуванням опрацьовувати покроково з інтервалом 

1 заняття, 2 тижні, повторюючи пройдений матеріал щомісяця. 

 

Поетичні програмові тексти 
 

У програмі складання ЗНО з української літератури є перелік поетичних творів для 

вивчення напам’ять. Саме вони представлені у відеороликах каналу “Українська? Саме так!”.  

Веб-адреса списку відтворення «Поетичні програмові тексти»:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29YiT5jt6r7gKCj45hP-9_3VC   

 

Як працювати з відеороликами поетичних творів?  

 

1. Для кращого запам’ятовування поетичних творів створила відеоролики, які ліцеїсти 

можуть прослуховувати неодноразово під час самопідготовки чи у канікулярний період. Така 

методика сприяє кращому інтонуванню поетичних творів при усних відповідях на уроці, а також 

дозволяє учням швидше запам’ятати рядки поезії і на ЗНО розпізнати їх у завданнях на 

встановлення відповідності. 

2. Прослухати поезію в класі або самостійно. 

3. Визначити вид лірики та записати ключові слова. 

4. Відшукати у підручнику та джерелах, до якої збірки входить дана поезія. 

5. Визначити провідний мотив твору. 

6. Опрацювати виразне прочитання тексту. 

7. Вивчати поезію напам’ять, одночасно прослуховуючи і переглядаючи відеоматеріал. 

 

Буктрейлери 
 

У процесі вивчення творів української літератури 9-11-х класів важливо створити 

атмосферу свідомого, вдумливого, а не поверхневого чи механічного прочитання тексту, сприяти 

осмисленню його сюжетних ліній та колізій. У світі сучасних технологій молодь постає перед 

проблемою відсутності бажання читати, мислити і аналізувати прочитане.  Саме для заохочення 
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до читання і виник задум створювати відеоролики-буктрейлери до програмових творів. Це, як 

показує досвід їх застосування, сприяє активізації уваги та зацікавленості до того чи іншого твору 

літератури, інтуїтивного та образного, аналітичного і критичного мислення ліцеїстів. І в першу 

чергу заохочує і мотивує учнів до читання. 

Веб-адреса списку відтворення «Буктрейлери»: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29Yido8K8OOd0_4hH-zwGy3oq 

 

Що ж таке буктрейлер? 

 

Буктрейлер — це короткий відеоролик за мотивами книги, кліп про книгу. Його основною 

метою є спонукання до читання. Особливість буктрейлера — образна, інтригуюча форма 

розповіді про твір. Тривалість буктрейлерів — від 2 до 7.30 хвилин. За змістом вони не повністю 

розкривають сюжет книги. 

 

Як працювати з буктрейлерами? 

 

1. Переглянути буктрейлер під час уроку або самопідготовки перед прочитанням 

художнього твору. 

2. Визначити і записати автора, головних героїв, період, у який відбуваються події, ключові 

слова.  

3. Спробувати спрогнозувати сюжет художнього твору, його кульмінаційний момент. 

4. Гра “Інтуїтивне прочитання”: чим завершиться твір? Що станеться з героями? 

5. Після перегляду та обговорення буктрейлера перейти до прочитання самого твору. 

 

Отже, як показує досвід застосування відеоресурсу YouTube для підготовки до ЗНО, це 

досить дієвий та цікавий дітям метод засвоєння матеріалу, адже розвиває зорову та слухову 

пам’ять, критичне, аналітичне мислення і сприяє структурованому підходу оволодіння 

матеріалом.  

З упевненістю можна рекомендувати учителям-предметникам інших МК ліцею створювати 

та застосовувати в освітньому процесі відеоресурси, адже це стимулює до навчання і дає 

результат. 

 

 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVCQUGG29Yido8K8OOd0_4hH-zwGy3oq
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Використання інтерактивних методів навчання на уроках української 
мови та літератури 

Мельник Наталія Григорівна 

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії 

 
Опрацювавши багато літератури з методики інтерактивного навчання, розумію, що 

інтерактивні методи – це методи, у яких той, хто навчається, є активним учасником навчального 

процесу, систематично та енергійно бере участь у тому, що відбувається на уроку, відгукується на 

усі пропозиції вчителя, пробує себе у різноманітних починаннях.  

Саме тому на своїх уроках використовую інтерактивні методи навчання. Адже 

інтерактивне навчання – перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія 

вчителя та учнів. 

Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, завдання якої полягає у створенні 

комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свої успіхи, свою інтелектуальну 

спроможність, розуміє, що він партнер учителя, тому це робить продуктивним сам процес 

навчання. А завдання, яке я ставлю перед собою кожного дня полягає в тому, щоб організувати 

навчальний процес таким чином, щоб всі учні класу були залучені до роботи (до того ж в 

атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки). А в цьому і є суть інтерактивного навчання. 

Оскільки працюю у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, у якому є дуже 

важливий акцент виховання успішного випускника, який відданий своїй державі, тому на своїх 

уроках української мови та літератури прагну не просто виконати навчальну програму, 

опрацювати з ліцеїстами програмовий матеріал, а на кожному занятті виховувати освічену 

патріотичну особистість. Такий учень грамотний, добре орієнтується у літературі, начитаний, 

володіє словом, аргументує власні міркування. У цьому мені допомагають інтерактивні методи та 

прийоми навчання. 

Найчастіше використовую такі технології, як «займи позицію», «мікрофон», «мозковий 

штурм», «робота в групах», «робота в парах», «незакінчене речення», «асоціативний кущ», 

«літературний крос», «створення реклами за прочитаним твором» та інші. 

Метод «мозковий штурм» використовую при колективному обговоренні поставленої 

проблеми. Цей метод спонукає виявляти учнівську творчість та уяву шляхом вираження думок, 

вимагає від учнів осмислення та аналізу вивченого. Використовую його як  на уроках вивчення 

нового матеріалу, так і на уроках закріплення знань та умінь. Наприклад, на уроках української 

мови у 8 класі «Називні речення» ставлю перед класом запитання: «Чи будь-яке речення, у якому 

звучить чи пишеться лише один головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде 

односкладним називним? Чому?» або при вивченні у 9 класі теми «Складнопідрядне речення» 

запитую: «Чи може залежне речення приєднуватися до головного за допомогою не лише 

сполучників, а й самостійних частин мови? Яких саме? Коли це відбувається?» 

Для плідної хорошої роботи знайомлю з правилами, або вивішую їх на дошці: 

• Кажіть усе, що спаде на думку. 

• Можна повторювати ідеї, запропоновані кимось іншим. 

• Розширення запропонованої ідеї заохочується. 

• Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших. 

Як на уроках літератури, так і мови, об’єдную учнів у пари. Наприклад, при вивченні теми 

«Написання складних слів» ставлю завдання парі: «Запишіть слова у дві колонки: разом та з 

дефісом або запишіть слова, знявши риску». Після  виконання завдання учні обмінюються 

зошитами й перевіряють та аналізують роботу один одного. Такий метод «робота в парах» 
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застосовую і при написанні розподільного чи вибіркового диктанту. Після закінчення роботи учні 

обмінюються зошитами, звіряють правильність написання, обґрунтовують вивчені пунктограми 

й орфограми. 

На уроку літератури, наприклад, при вивченні твору Лесі Українки «Давня казка» даю 

завдання парам: одна пара записує риси характеру Поета, інша – Бертольдо. Після цього пари 

обговорюють, доповідають, а потім порівнюють героїв. 

Під час роботи в парах визначаю, хто з учнів буде висловлюватись першим (постійно 

змінюю учнів), пропоную порадитись з приводу завдання між собою, визначаю час, який потрібно 

для його виконання, націлюю учнів на досягнення згоди щодо відповіді або рішення, обов’язково 

перевіряю результати роботи перед усім класом. 

Метод «робота в парах» – сходинка до наступного методу «робота в групах». Завдяки цій 

навчальній технології опрацьовую з учнями більшу кількість матеріалу, залучаю всіх до роботи, 

маю змогу заощадити час. Даю завдання восьмикласникам: «Група І підбирає матеріали до 

характеристики образу князя Ігоря, група ІІ характеризує образ Ярославни, група ІІІ визначає риси 

характеру київського князя Святослава». Таке завдання даю, звичайно, у кінці вивчення твору. 

Часто використовую роботу в групах на уроках аналізу поезії. Так у 8 класі І група визначає 

вивчені художні засоби у першій та другій строфі вірша В. Підпалого «Запросини», ІІ група – в 

наступних двох, а ІІІ група – в п’ятій і шостій строфі. 

Крім того, використовую метод «робота в групах», коли проводжу уроки вивчення 

біографії письменників. Учителями-доповідачами виступають самі учні з підготовленими вдома 

завданнями. Так, при вивченні творчості Івана Франка 1 група готує сторінку «Дитинство та 

юність», ІІ група – «Літературна творчість», ІІІ група – «Новаторство Каменяра»,  ІV група – 

«Цікаві факти про Івана Франка». 

 «Роботу в групах» використовую також на уроках аналізу творів. Наприклад, І група 

створює «паспорт» поезії Володимира Сосюри «Васильки», ІІ група – поезії лірика «Осінь». 

Під час роботи в групах учні сидять по колу, поруч, пліч-о-пліч, усі члени групи добре 

бачать один одного, один – доповідач – відповідає з групи. За допомогою цього методу роботи 

маю можливість опрацювати з учнями більшу кількість матеріалу, залучити до роботи всіх, 

заощадити час. Доповідачами виступають різні учні – таким чином вони навчаються 

узагальнювати спільні ідеї, робити висновки. 

Робота в групах, на мою думку, стимулює роботу в команді, висловлення думок допомагає 

учням розвивати словниковий запас та відчувати власні можливості й зміцнювати їх. 

Окрім цих методів, майже на кожному уроці застосовую метод «мікрофон». Цей метод дає 

можливість кожній дитині швидко, коротко і влучно висловити свою думку. У кінці уроку, 

наприклад, пропоную сказати у «символічний мікрофон»: 

– На уроку я сьогодні зрозумів…. 

– Найважливішим завданням під час опрацювання теми для мене…. 

– Свої знання з теми я б оцінив на… 

Відповіді учнів не коментую і не оцінюю, тому вони охоче беруть участь у такій вправі. 

Метод «мікрофон» допомагає мені зрозуміти, який саме матеріал учні засвоїли добре, а над чим 

ще потрібно працювати.  

У кінці уроку української мови на тему  «Узагальнення вивченого з теми «Однорідні члени 

речення» даю завдання продовжити фразу «Найважчим завданням під час опрацювання теми для 

мене було…» або «Свої знання з теми я б оцінив на…». Такі вправи допомагають розвивати у 

дітях чесну та об’єктивну самооцінку.  

На уроку української літератури у 11 класі під час вивчення творчості  Ліни Костенко 

пропоную продовжити речення: «Особисто для мене Ліна Костенко та її творчість є ….»  

За допомогою інтерактивного методу «мікрофон» визначаю з учнями кращу відповідь на 

поставлене питання; ліцеїсти визначають проблеми твору, їх актуальність, своє ставлення до 



 

 

 

 

11 

 

літературних героїв. Наприклад після вивчення поеми Лесі Українки «Давня казка» пропоную 

учням продовжити речення: «Твір актуальний до цього часу, тому що…». За допомогою цього 

методу привчаю учнів до запам’ятовування слів, думок письменників, цитат з художніх творів, що 

сприяє кращому засвоєнню матеріалу.  

Ставлю завдання восьмикласникам: продовжити думку І.Я. Франка: «Від часу 

Шевченкового «Поховайте та вставайте, …» або «у біографії Тараса Шевченка мене зацікавило…» 

Для кращого запам′ятовування інформації, зацікавлення учнів використовую на уроках 

української літератури ментальні карти або ж «гронування». Цей візуальний спосіб відтворення 

інформації дуже подобається дітям, спонукає їх думати вільно та відкрито з певної теми. При 

створенні ментальної карти М.В. Гоголя дев′ятикласники запам′ятали багато цікавої інформації 

про митця. Коли ж створювали ментальну карту Марка Вовчка, то вказали про новий образ 

«сильної жінки» в українській літературі наприкінці 50-х років ХІХ століття і зобразили її 

сучасною «діловою леді». 

«Гронування» використовую для підведення підсумків при вивченні поезії, прозового 

твору чи у кінці вивчення мовної теми. Ставлю перед ліцеїстами завдання: складіть гроно до слова 

«свобода», яке відповідало б ідейно-художньому змісту поезії Григорія Сковороди «De libertate». 

Записую усі пропозиції учнів, а потім, відбираючи найкращі, складаємо разом інформаційне 

гроно: 

СВОБОДА: 

- воля 

- вибір 

- незалежність 

- політ 

- козак 

- Україна 

Часто, особливо у 9-11 класах на уроках літератури практикую «проблемні питання», які 

змушують учнів думати, аналізувати, зіставляти. Звісно, щоб «розв’язати» те чи інше проблемне 

питання, потрібно зіставити, порівняти епізоди з твору, інших творів, особистого досвіду, часом – 

з історії, вміти аргументувати власну позицію, вести дискусію, вислухати інших, інколи 

переконати співрозмовників.  

Так при вивченні історичної повісті М.В. Гоголя «Тарас Бульба» ставлю учням питання: 

«Чи мав право Тарас Бульба убити сина? Обґрунтуйте свою думку».  

При вивченні роману І. Багряного «Тигролови» запитую: «Чи, на вашу думку, «ліпше 

вмирати біжучи, ніж жити гниючи?» або «Чи справді у сміливих завжди є щастя?» 

Навчальний процес будую так, щоб сприяти свідомій співучасті особистості, яка освоює 

предмет; щоб ліцеїсти не тільки відтворювали почуте, але й робили свої висновки, щоб вміли 

застосовувати набуті знання на практиці. 

Інтерактивні технології допомагають зробити процес навчання 

більш осмисленим, цікавим та різноманітним. 

 

  



 

 

 

 

12 

 

Створення і застосування тестових завдань та інтерактивних вправ на 
уроках української мови та літератури з метою підготовки до ЗНО 

ГУЛЕЙ Галина Василівна 

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання 

«старший учитель» 

 

Тести - спеціальні завдання, виконання (чи не виконання) яких свідчить про наявність (або 

відсутність) у ліцеїстів певних знань, умінь, навичок. 

 

Формати тестових завдань 
 

Форматів тестових завдань є дуже багато, однак не всі з них можна використовувати для 

перевірки знань з мови та літератури. 

Використання різних форматів тестів дає змогу уникнути високого відсотка вгадування. 

 

І. Закриті: 
з альтернативною відповіддю (так/ні); 

з однією правильною відповіддю; 

на встановлення відповідності / послідовності; 

з кількома правильними відповідями. 

 

ІІ. Відкриті: 
на заповнення пропусків; 

коротка відповідь; 

розгорнута відповідь. 

Вчителі української мови та літератури здебільшого використовують тестові завдання 

закритого типу двох форматів (з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності 

/ послідовності). Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання поширила використання 

відкритого тестового завдання у вигляді мінітвору, який за типом мовлення є роздумом. 

 

Під час вибору тесту потрібно враховувати: 
чи використано різні формати тестових завдань; 

чи передбачено різні рівні складності та рівні пізнавальної сфери; 

чи встигатимуть учні виконати ці тести за певний час. 

Використовуючи тестові завдання різних рівнів та форматів на уроках української мови та 

літератури з 8 класу, ми готуємо учнів до успішного складання ЗНО після 11 класу. 

 

Тестові завдання можна використовувати на різних етапах уроку: 

 

Етап перевірки домашнього завдання  
 

(пропонуємо зразок тестових завдань з української мови в 11 класі на тему: «Числівник. 

Складні випадки узгодження й відмінювання числівника») 

 

Заповнити пропуски, записуючи числівники А 520, Б 16, В 1, Г - 6000 у потрібній формі. 
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29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах до  (А)____ українських вояків 

і студентів з  (Б)_____ кулеметами та (В )____ гарматою дали бій російському вій-

ську, що складалося із (Г) ______ солдатів. 

 

Етап актуалізації опорних знань учнів  
 

(пропонуємо зразок тестових завдань з української мови в 11 класі на тему: «Розділові 

знаки у складному реченні» за романом Василя Шкляра «Чорний Ворон») 

 

(1) Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка 

тремтіла в усьому тілі, мов/би жива істота. 

(2) Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями.  

(3) Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там навіть у/завтра то 

вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою з/середини.  

(4) Я бачив, що так було не тільки зі мною, кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк 

переживав її по/своєму. 

(5) Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хто/сь мугикав-

насвистував, а той сидів непорушно — тільки очі горіли лихим вогнем.  

 

1. Укажіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку. 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

Д. 5   

 

Відповідь: В. 

 

2. Укажіть вид другого речення («Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав 

долонями.») 

 

А.  Складносурядне речення. 

Б.  Складнопідрядне речення. 

В.  Безсполучникове речення. 

Г.  Складне речення з різними видами зв’язку. 

Д.  Просте речення з однорідними членами. 

 

Відповідь: В. 

 
3.Укажіть слово, в якому треба поставити дефіс. 

А. мов/би 

Б. у/завтра 

В. з/середини 

Г. по/своєму 

Д. хто/сь 

 

Відповідь: Г. 
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Етап застосування знань 
 

(пропонуємо зразок тестових завдань до уроку української мови в 9 класі на тему: 

«Складне речення з різними видами зв’язку» за творами Т. Шевченка) 

 

1. Із скількох частин складається речення? 

  Чорніє гай над водою,  

  Де ляхи ходили; 

  Засиніли понад Дніпром 

Високі могили;  

  Пішов шелест по діброві; 

  Шепчуть густі лози.   (“Причинна”) 

А-3,               Б-4,              В-5,              Г-6. 

 

Відповідь: В 

 

2. Яка схема відповідає структурі речення, що подане в завданні 1? 

А   [   ], (де ); [   ];[   ]; [   ]. 

Б    [   ], [де ]; [   ];[   ]; [   ]. 

В   [   ], ( де ); [    ];(    ) ;[   ]. 

Г   [   ]; [   ]; [   ]. 

 

Відповідь: А 

 

3. Поєднай відповідності 

(1)  Складносурядне  

(2)  Складнопідрядне 

(3)  Безсполучникове 

(4)  Складне речення з різними видами зв’язку 

 

(А)  Якби ви вчились так, як треба,  

То й мудрость би була своя. 

(Б)  Защебетав соловейко -  

  Пішла луна гаєм. 

(В)  В своїй хаті своя й правда, 

І сила, і воля. 

(Г)  Он глянь, у тім раї, що ти  покидаєш, 

  Латану свитину з каліки знімають… 

(Д)  Єсть на світі доля, 

   А хто її знає? 

 

Відповідь: 1-Д       2-А        3-Б        4-Г 

 

На даному етапі уроку можна використати тестові завдання з альтернативною відповіддю 

у формі гри «Лінгвістичний баскетбол» (урок української мови у 8 класі на тему «Звертання»).  
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На запропоновані запитання проставити відповіді у дві колонки «так», «ні», позначаючи 

номер поставленого запитання. Визначити кількість влучних попадань. Самоперевірка (на 

слайді). 

1.  Чи поширюються звертання? (Так) 

2. Звертання виділяємо на письмі лапками? (Ні) 

3.  Звертання називає того, до кого звертаються? (Так) 

4. Звертання може бути членом речення? (Ні) 

5. Найчастіше звертання може бути виражене займенником?(Ні) 

6.  Звертання завжди стоїть  на початку речення? (Ні) 

7.  Звертання використовується у науковому стилі? (Ні) 

8.  У середині речення звертання виділяємо з обох боків комами? (Так) 

9.  При звертанні може бути знак оклику? (Так) 

10.  Чи може вживатися  звертання в множині ? (Так) 

11.  Основне значення звертання смислове? (Так) 

12.  Слова «о», «ой» теж належать до звертання? (Ні) 

 

Етап підведення підсумків уроку 
 

При підведенні підсумків уроку можна запропонувати ліцеїстам дати розгорнуту відповідь 

(тест відкритої форми) на тему: «Яку особистість можна назвати по-справжньому сміливою ?», 

використовуючи різні види складнопідрядних речень (при вивченні в 9 класі теми 

«Складнопідрядні речення»). 

 

Етап постановки і виконання домашнього завдання 
 

На домашнє завдання учні можуть створити власний тест із вивченої теми або ж виконати 

інтерактивну вправу на одному із доступних ресурсів. 

Створюючи такі завдання, ставимо перед собою мету не тільки перевірити рівень знань 

учнів із певної теми, а й пригадати (вивчити) творчість письменника, особливості його творчої 

манери; зацікавити ліцеїстів сучасною українською літературою.  

Звичайно, що тестові завдання є основою проведення контрольних та самостійних робіт.  

Варто зазначити, що тестові завдання використовують не тільки для контролю знань, а й 

для розуміння вчителем рівня засвоєння навчального матеріалу учнями, виявлення прогалин з 

метою доопрацювати, акцентувати увагу на тих темах, при вивченні яких у ліцеїстів виникли 

труднощі. 

Тестові завдання є важливим інструментом для підготовки до ЗНО (цьогоріч - НМТ). З цією 

метою було створено тренувальний тест за зразком Демонстраційного варіанту НМТ. 

https://forms.gle/MaJJNFnEZTsuy4Ei8 

 

Використання новітніх інформаційно-комунікативних сервісів на уроках української мови 

та літератури сприяє підвищенню якості знань ліцеїстів, формуванню  умінь та навичок, розкриває 

здібності учнів.  

На уроках у 8-11 класах застосовуємо вправи, створені на таких ресурсах:  

WordWall (зразок https://wordwall.net/resource/13569266)  

LearningApps (зразок https://learningapps.org/display?v=pdghfi2rt22). 

Інтерактивні завдання варто використовувати на етапі практичного застосування знань, 

навичок та умінь або як домашнє завдання,  оскільки виконувати їх може учень, який засвоїв 

теоретичний матеріал. 

https://forms.gle/MaJJNFnEZTsuy4Ei8
https://wordwall.net/resource/13569266
https://learningapps.org/display?v=pdghfi2rt22
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На уроках літератури 

 
При вивченні творчості письменника на уроках літератури зручно створювати ментальні 

карти для складання літературного «паспорта» художнього твору за допомогою ресурсу miMind. 

Вони сприяють запам'ятовуванню навчального матеріалу, легкому відтворенню.  

Ментальні карти можна створювати під час уроку разом із учнями (наприклад, об'єднавши 

їх у групи: 1 група вказує літературних героїв, тему та ідею твору, 2 – жанрову та стильову 

специфіку твору, 3 – досліджує образи-символи….). 

 

 
 

Використання тестових завдань різних рівнів та форматів , інтерактивних вправ доречно 

на кожному уроку, оскільки вони сприяють зацікавленню учнями предметом, виявленню рівня 

засвоєння навчального матеріалу, розвитку творчих здібностей і в підсумку – успішному 

складанню ЗНО. 
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Удосконалення форм і методів роботи з метою підвищення 
орфографічної грамотності та мовленнєвої компетентності учнів 

СВАТКО Тереза Миколаївна 

вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання 

«старший учитель» 

Орфографічна грамотність – це важлива складова загальномовної культури особистості. 

Вона формується внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правил правопису, системного 

виконання тренувальних вправ, читання ліцеїстами програмних творів – усе це забезпечує 

вироблення необхідних умінь і навичок. 

Основне завдання вчителя: організувати процес навчання таким чином, щоб він сприяв 

виробленню у ліцеїстів комунікативних умінь і навичок,  засвоєнню учнями основних 

теоретичних відомостей з української мови, формуванню вміння знаходити й аналізувати 

найтиповіші орфографічні помилки, формувати норми правильної літературної мови, вміння 

користуватися усіма багатствами мовних і мовленнєвих засобів, виробленню міцних 

орфографічних та пунктуаційних навичок. Водночас із цим розвивати мовлення ліцеїстів, 

формувати вміння і бажання самостійно поповнювати свої знання. 

 

Шляхи удосконалення і попередження орфографічних і мовленнєвих помилок. 
 

1. Навчати ліцеїстів не заучувати правила, а обґрунтовувати, підкріплювати новими 

прикладами, щоб свідомо їх запам’ятати, застосовувати у майбутньому. 

2. Кожній творчій роботі (переказ, твір – роздум, есе тощо) передує також і орфографічна 

підготовка, спланована з урахуванням вікових особливостей, набутих умінь. 

3. На кожен урок (не залежно від теми) планувати короткі завдання, тренувальні вправи, 

що виробляють орфографічні навички.  

4. Старатися виробити в ліцеїстів уміння зосереджуватися під час будь-якої письмової 

роботи. Для цього підбираю різноманітні добре підготовлені навчальні завдання, які б 

активізували увагу. 

Наприклад, вивчаючи тему «Відмінкові закінчення кількісних числівників», даю завдання 

ліцеїстам не просто записати подані числівники словами і поставити у тому чи іншому відмінку, 

а пропоную роботу з уривком тексту «Козацька флотилія» з подальшим обговоренням змісту.  

Завдання: переписати текст, записуючи числівники словами. 

Козацькі чайки можемо порівняти з іншими тогочасними воєнними кораблями, наприклад 

венеціанськими галерами, які мали довжину до 40 м, ширину до 5 м, у воду заглиблювалися на 2 м. 

Чайка була вдвоє менша. Рушійною силою були вітрила і  весла , яких при чайці з обох боків було 

від 10 до 15. Тягар чайки був значний: коло порогів перетягало її волоком від 200 до 300 людей, 

але швидкість була така, що від гирла Дніпра до Малої Азії козаки допливали за 36 – 40 годин, 

тобто за годину долали від 13 до 15 км. 

( З книги « Історії Українського війська», том 1, стор. 358). 

5. На більшості уроків створюю проблемну ситуацію, урізноманітнюю форми роботи: 

Конкурс на краще запитання; 

Тематичний брейн-ринг; 

Виклад матеріалу за опорним плакатом; 

Схематичне відтворення теми; 

Робота з додатковою літературою, зіставлення подачі матеріалу (наприклад, довідник ЗНО 

– підручник). 
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Засоби підвищення грамотності учнів 
 

Працюючи над удосконаленням орфографічної грамотності ліцеїстів, перш за все аналізую 

завдання ЗНО: у якому форматі укладаються завдання тестового зошита, пов’язані з темою 

«Орфографія». Наприклад, у сертифікаційній роботі 2021 року було таке завдання: НЕМАЄ 

орфографічної помилки у варіанті ( і подано чотири варіанти речень). Складність завдання в тому, 

що коли ідеться про речення, то ліцеїсти передовсім шукають пунктуаційну помилку або 

лексичну, тому обов’язково запам’ятовуємо типи помилок. Готую ліцеїстів до виконання такого 

завдання вже з 9 – го класу. Наприклад, пропоную гру « Плюс – мінус». Роздаю картки з 

реченнями, які не потрібно переписувати, а над кожним словом поставити знак плюс, якщо немає 

орфографічної помилки, і мінус, якщо є. 

Ще одне подібне завдання – робота з текстом: роздаю картки або записую чи висвітлюю на 

слайді на дошці текст, нумеруючи кожне речення.  

Завдання: записати номери речень, у яких немає орфографічних помилок: 

(1) Степан Бандера – це герой XX століття, людина – легенда, найвидатніша особа всієї 

історії України.  

(2) Настав час піднести його ім’я по всій вільній Україні, щоб кожна жива душа подякувала 

Богові зате, що послав нам таку світлу постать в найтемніші часи історії людства.  

(3) Саме Бандера врятував честь України у XX столітті і зумів організувати народ на 

відчайдушну бородьбу проти сатанинського комунізму, фашизму і шовінізму.  

(4) Ця боротьба була настільки героїчна, що стала неперевершеною в історії людства.  

(5) Бандера підніс Український націоналізм любові до найвищої жертовності.  

(6) Його гасло – Бог і Україна!  

(7) За це ми любимо Бандеру. (Ігор Цар «За що ми любимо Бандеру»). 

 

Ключ до вправи: 1, 4, 6, 7. 

 

Впровадження нових форм проведення уроків 

 

Урок-залік 
Нова форма проведення узагальнюючого уроку, уроку контролю й обліку здобутих знань. 

Контролююча функція заліку не є основною, важливо, щоб ліцеїсти закріпили, узагальнили, 

систематизували матеріал з теми чи розділу. 

Найчастіше урок-залік проводжу у формі розв’язування тестових завдань ,які укладаю за 

зразком завдань ЗНО та НМТ. Також пропоную ліцеїстам укласти тестові завдання з теми 

«Орфографія» для своїх однокласників. 

 

Дидактична гра 
Очевидно, нові підходи до навчання мови слід пошукати тут – у резерві навчальної гри, яка 

здатна активізувати діяльність, підвищити інтерес до предмета і, що важливо, стимулювати різні 

види спілкування, розвивати мовлення. Наприклад, у грі «Орфографічний спринт» може брати 

участь уся група, окремі команди або пари ліцеїстів. На слайді почергово відкриваються слова. 

Хто перший назве орфограму і пояснить правопис, отримує фішку або 1 бал. Перемагає той, у 

кого фішок або балів найбільше: 

Військово/зобов…язаний – правопис складних слів, апострофа. 
М (м)іністерство О(о)борони У (у)країни  - правопис власних назв. 

Бе(з/с) …ядерний – правопис префіксів, апострофа. 
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Перезаряджати, безпілотний, світлозахисний, роззброєння, спорядження, суходільно-

морський, диверсійний, дезінформація та інші.  

Укладаючи завдання, часто використовую військову лексику. 

 

Мовна гра-конкурс «Павутиння слів». 
З’єднати слова певною лінією (слова з однаковими орфограмами) Матеріал для роботи 

висвітлюється на дошці окремими слайдами або записується; викликаються почергово 

представники команд. Уболівальники самостійно працюють у зошитах. Учитель пропонує їм усно 

скласти речення з певним словом (на вибір); заслуховуються відповіді, оголошуються переможці. 

 

Ситуативна гра «Яку з висловлених думок ви поділяєте і чому?».(сприяє також розвитку 
мовленнєвої компетентності). 

Науковці детально досліджують особливості іміджу представника певної професії. До 

уваги беруть зовнішній вигляд, мовлення, манеру спілкування, особливості поведінки. 

Але є ознака, однаково важлива для кожного працівника: орфографічна й пунктуаційна 

грамотність, об’єднана містким словом «правопис». Де б ти не працював у майбутньому, маєш 

уміти грамотно писати заяву, лист, план роботи, звіт. У цих документах важливий не лише зміст, 

а й графічне оформлення. 

Вивчаючи тему «Орфограма. Орфографічна помилка» у 10-му класі, на етапі «Актуалізація 

опорних знань, умінь і навичок» проводжу комунікативний практикум: 

Що вивчає орфографія? 

Що таке орфограма? Які є типи орфограм (навести приклади буквених і небуквених 

орфограм). 

Що таке орфографічна помилка? 

Який словник допомагає перевірити правильний правопис слова? 

Які є принципи української орфографії? 

 

Перевірені практикою засоби 

 

Диктант 
Одним з ефективних видів роботи, найбільш перевірених на практиці, і одним із засобів 

підвищення грамотності учнів є диктанти. Класифікуючи їх, враховую такі критерії: мету 

проведення, характер запису друкованого тексту, час пояснення правопису орфограм у тексті. 

Використовую у своїй практиці різні види диктантів. 

Закріплюючи та перевіряючи знання ліцеїстів з орфографії ,чільне місце надаю 

словниковим диктантам, що охоплюють матеріал одного правила чи кількох. Проводячи їх, можна 

за короткий час повторити значний обсяг матеріалу, з’ясувати прогалини у знаннях. Крім того, 

вони сприяють виробленню автоматизму грамотного і швидкого письма, вчать визначати і 

коментувати орфограми. 

Перед проведенням словникового диктанту визначаю його мету (повторити певне правило, 

закріпити орфограму, підготувати до написання творчої роботи, контрольного диктанту, переказу 

тощо). Перевірка здійснюється різними способами: учні самі читають слова і пояснюють їх, 

звіряють з написаним на дошці, за таблицею чи підручником, коментують або перевіряють за 

орфографічним словником. У будь-якому разі  домагаюся того, щоб ліцеїст пояснив, що він вивчає, 

для чого, з якою метою, де він це застосує. Використовую також міні-диктанти, які складаються 

із 15-20 слів або 4-5 речень, бажано зв’язаного тексту, і пишуться 5-6 хв. Наприклад, уривок із 

книги адмірала Вільяма Г. Макрейвена «Застеляйте ліжко»: 
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Не/гідники діють однаково, чи то на шкіл…ному майдан…чику, робочому міс(ц/т)і, чи на 

к(е/и)рівних посадах. Вони живлят…ся не/впевненіс…тю і сла(б/п)кіс…тю. Вони, як і акули, 

ві(д/т)чувають пр(и/е)сут…ніс…ть страху у воді. Вони контролюват(и/е)муть, на/скільки 

сла(б/п)ка їхня жертва. Якщо ви не/знайдете в собі мужності, щоб стояти на своєму, вони 

нападуть. В жит…і, щоб досягнути своєї мети, вам дов(е/и)дет…ся бути відважним чоловіком. 

І ця мужність є в кожному з нас. ( Переписати, знявши риску і вставивши пропущені літери. 

Пояснити правопис слів). 

 

Це можуть бути також диктанти-переклади, диктанти-завдання, творчі, вільні, словникові 

і вибіркові диктанти. За завданням учителя їх можуть підбирати і самі учні. 

 

Вправи з ключами 
У системі орфографічних вправ часто використовую вправи з ключами. Зразки таких вправ 

є у підручнику української мови і ліцеїсти з великою охотою шукають ключ – відповідь. Але ще 

цікавіше укладати таку вправу і  закодувати у відповіді, наприклад, назву виучуваного твору з 

літератури, ім’я літературного героя, псевдонім автора тощо. Наприклад, вивчаючи правопис 

ненаголошених Е – И , пропоную ліцеїстам виконати таку вправу: виписати слова у два стовпчики: 

у перший з ненаголошеним И, у другий – з ненаголошеним Е. 

 

В…ликий, муніц…пальний, ож…ледь, вер…ск, акт…віст, розд…рати, кр…ниця, 

ч…рвоний, оп…ративний, опр…томніти, кош…ня. 

Ключ: прочитавши перші літери у словах, дізнаєтеся псевдонім  Марії Вілінської. 

 

Завдання у тестовій формі 
Найчастіше здійснюю перевірку засвоєння правил орфографії, пропонуючи ліцеїстам 

розв’язати завдання у тестовій формі. Такі завдання будуть доцільними на будь – якому етапі 

уроку: актуалізація знань, закріплення вивченого, підсумок вивчення теми. Тестові завдання з 

орфографії укладала під час дистанційного навчання у Google-формах, а також надрукувала у 

бібліотеці тестів на освітній платформі «Всеосвіта». 

 

Позаурочна робота 
 

Поглибити й систематизувати знання ліцеїстів з орфографії, закріпити правила, розвивати 

мовлення намагаюсь і в позаурочний час. В атмосфері змагання краще запам’ятовується матеріал, 

ліцеїсти творчо мислять, демонструють уміння логічно висловлювати свої думки. 

Пропоную конспект філологічної гри « Нас єднає мова», яку можна провести, як змагання 

між паралельними класами в рамках тижня української мови та літератури або до Міжнародного 

дня рідної мови. 

 

Філологічна гра «Нас єднає мова» 
Мета: у формі гри поглибити й систематизувати знання ліцеїстів з орфографії та 

переконати у необхідності знати правила українського правопису; формувати компетентного 

мовця, який усвідомлено прагне працювати над поліпшенням мовної і мовленнєвої компетенції; 

збагачувати та відшліфовувати мовлення ліцеїстів, розвивати мислення, фантазію, творчість, 

вміння лаконічно висловлювати свої думки; виховувати у ліцеїстів почуття прекрасного, 

патріотичні почуття. 

Міжпредметні зв’язки: українська література, музика, історія, мистецтво. 
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Обладнання: окремі завдання для кожної з команд, презентація, відеокліпи патріотичних 

пісень: «Камуфляжне серце» (слова, музика і виконання Христини Панасюк), «Молитва на 

Різдво» (слова, музика і виконання Зиновія Медюха), «Повертайся живим» (слова Ірини Цілик, 

музика Лесі Тельнюк, виконання сестер Тельнюк), «Як присягою на шаблях» (виконання сестер 

Тельнюк). 

Епіграф: «Найбільше і найдорожче добро у кожного народу є його мова – ота жива 

схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої 

сподіванки, розум, досвід, почування» (Панас Мирний) 

Хід гри 

Вступне слово ( вчителя або ведучого) 

Яке це диво – людська мова! Вона дає можливість людині чути, сприймати, думати, 

говорити. Без мови неможливе наше життя. Чи то лікар, вчитель чи юрист, військовий, вчений 

– математик, інженер – винахідник чи будь – хто інший – всі досконало мають знати мову. Мова 

– це шлях , яким людина йде від колиски до усвідомлення себе громадянином. Її потрібно не лише 

любити, а й берегти, вивчати все життя, щоб знати. 

Сьогодні , упродовж нашої філологічної гри, у якій беруть участь три команди ліцеїстів 

– десятикласників, ви матимете можливість перевірити свої знання з мови та літератури, 

історії рідного краю; показати, які ви знаєте українські патріотичні пісні; висловити власні 

думки щодо теми, яка стосується нашої гри. 

Змагатися ви будете у командах, а команда – це своєрідна військова одиниця, кожна дія 

якої націлена на перемогу. Всі воїни діють злагоджено, продумано і з опорою на спільну мету. 

Етапи нашого конкурсу ми назвали сторінками, тому що кожна із команд протягом усього 

змагання заповнить окремі сторінки з різних галузей знань. Відповідно до цього наше 

авторитетне журі в кінці оголосить переможця. 

 

Сторінка I 

Знайомство. ( кожна команда має заповнити паспорт команди : назва, гасло, мета). Вибір 

капітана. Загальна кількість балів – 3 бали). 

 

Сторінка II 

Домашнє завдання. 

Поетична сторінка. ( один із учасників команди виразно читає напам’ять поезію про мову. 

Журі враховує оригінальність вибору поезії,  знання тексту, художнє читання, артистизм. 

Загальна кількість балів - 5 балів). 

Епіграф: 

«О мово рідна! Їй гаряче 

Віддав я серце не дарма. 

Без мови рідної, юначе, 

Й народу нашого нема!»  ( В. Сосюра) 

 

Сторінка III 

Орфоргафічна. (Кожна команда отримує завдання: заповнити пропуски у словах 

(орфограми) 20 слів по 0,5 бала . Загальна кількість балів – 10 балів). 

Завдання для першої команди: 

Дал…ч, пов…рхневий, Середземномор…я, дит…ясла, нян…чити, оболон…ський,  

красун…чик, кількіс…ний, невіс…чин, від…звеніти, адресован…ий, пр…велебний, 

Людмил…н, пр…черствілий, ро…пакувати, к…нджал, Мадр…д, кур…йоз,  

ч…пси, Д…зель. 

Завдання для другої команди: 
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Ваш…нгтон, дж…нси, бе…коштовний, пр…в’ялий, пр…д’являти, експресіон…зм,  

буквен…ий, невгомон…ий, памороз…ю, перес…лати, шіс…сот, наміс…ник,  

артис…чин, герцог…ький, Ян…чин, промін…ці, мен…ше, звір…ята, львів…янин, 

рутв…яний, Св…ятополк. 

Завдання для третьої команди: 

Черв…як, поголів…я, Мін…юст, Натал…чин, піднос…ся, брин…чати, тюркс…кий,  

пари…ький, проїз…ний, контрас…ний, міськ…ком, Прип’ят…ю, військ…омат,  

пр…зирство, пр…меншити, бе…формений, тон…ший, ро…формований, папарац…і, 

хоб…і. 

 

Сторінка IV 

Творча. (Укласти сенкан до слова «мова». Схема укладання додається на слайді. 5 балів.) 

Мова 

Мелодійна, барвиста 

Возвеличує, навчає, об’єднує 

Найцінніший скарб усього людства 

Перлина 

 

Сторінка V 

Фольклорна. (Учасники кожної команди повинні швидко записати продовження прислів’я 

про мову. Журі перевіряє, наскільки правильно вдалося відновити пропущену частину або 

наскільки точно вдалося знайти продовження. Команда, яка виконала завдання першою, отримує 

додатково 1 бал. Загальна кількість балів:  5 + 1 =6 балів). 

На слайді презентації записано початок прислів’я: 

Хто мови своєї цурається… 

Слово до слова - … 

Від теплого слова … 

Рідна мова не полова:  … 

Добрим словом мур проб’єш, … 

На наступному слайді презентації записано прислів’я повністю. 

Учасники перевіряють себе , поки журі перевіряє завдання: 

Хто мови своєї цурається,  той сам себе стидається. 

Слово до слова – зложиться мова. 

Від теплого слова і лід розмерзається. 

Рідна мова не полова:  її за вітром не розвієш. 

Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш. 

 

Сторінка VI 

Пісенна. 

Чотири кола. 

(Учасники по черзі виконують патріотичні пісні коло за колом. Якщо команда пропускає 

своє коло, бали не зараховуються.  Загальна кількість балів, яку може набрати команда, 4 бали). 

Орієнтовний список пісень: 

«Ой у лузі червона калина…» 

«Ми йдем вперед, над нами вітер віє…» 

«Марш нової армії» 

Гімн України. 

«Лента за лентою…» 

«Армія моя» 
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«Тут юність вчиться перемагати» 

«Батько наш – Бандера…» 

«Разом нас багато…» 

«Пливе кача» 

«Біля тополі…» 

»Як присягою на шаблях…» 

«Повертайся живим» 

«Одна калина за вікном…» 

 

Сторінка VII 

Літературна. (Учасники отримують завдання: на аркуші записано імена героїв вивчених 

творів – літературні пари, наприклад, Юнона і Зевс). 

Поряд потрібно написати назву твору (0,5 бала) і автора (0,5 бала). Команда, яка виконає 

завдання найшвидше, отримує додатково один бал. Команда, яка вказала лише назву твору або 

лише автора, отримує пів бала. Загальна кількість балів – 5+1=6 балів). 

 

Завдання для першої команди: 

Еней і Дідона –  

Наум і Настя –  

Лаврін і Мелашка –  

Лукаш і Килина –  

Іван і Палагна –  

 

Завдання для другої команди: 

Турн і Лавінія –  

Василь і Маруся –  

Карпо і Мотря -  

Леся і Петро -  

Іван і Марічка -  

 

Завдання для третьої команди 

Наталка і Петро -  

Маруся і Омелько –  

Марися і Микола –  

Нечипір і Галя –  

Лукаш і Мавка –  

 

Сторінка VIII 

Конкурс капітанів. ( Кожен із капітанів повинен висловити думку щодо теми, яка 

стосується мови. Теми записані на аркушах. Капітани по черзі виймають записки з темами і 

складають власне усне висловлення: теза, один аргумент, один приклад і висновок. Загальна 

кількість отриманих балів – 5 балів). 

Орієнтовні теми: 

«Мова – то серце народу: гине мова – гине народ» (Іван Огієнко) 

«Мова – духовне багатство народу»   (Василь Сухомлинський) 

«Мова – втілення думки: що багатша думка, то багатша мова» (Максим Рильський). 

«Мова – це глибина тисячоліть». (Микита Шумило) 

«Скільки української мовної території, стільки й української державності». (Іван Заєць) 
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«Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів». (Василь 

Голобородько) 

 

Сторінка IX 

Інформативна. «Лінгвоцид щодо української мови» 

Поки журі підводить підсумки, пропонуємо присутнім пригадати чорні сторінки історії, 

коли заборонялася наша рідна мова. 

Накази про заборону рідної мови 

1720 – Петро I заборонив друкувати книги українською мовою. 

1753 – заборона викладання українською мовою у Києво – Могилянській академії. 

1769 – розпорядження Російської церкви про вилучення у населення України українських 

церковних книг. 

1775 – зруйнування Запорозької Січі і закриття українських шкіл при полкових козацьких 

канцеляріях. 

1862 -  закриття українських недільних шкіл. 

1863 – наказ міністра Валуєва про заборону видання українських книг. 

1876 – наказ російського царя Олександра II про заборону друкування нот українських 

пісень ( Емський указ). 

1884 – закриття всіх українських театрів. 

1904 -  вся культурна й освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії 

шкідливою. 

Шановні ліцеїсти! Завжди пам’ятайте ці дати в історії розвитку нашої мови. Не тільки 

вивчайте правила граматики, щоб успішно здати ЗНО, пам’ятайте, що мова – душа народу, а 

душу треба берегти, бо це «жива схованка людського духу» як сказав Панас Мирний, бо мова – 

це те, що нас єднає в один сильний і непереможний український гордий НАРОД! 

Підведення підсумків. 

Журі оголошує переможця 

 

Висновок 
Таким чином, робота з ліцеїстами над підвищенням орфографічної грамотності та 

мовленнєвої компетентності має проводитись систематично як на уроках так і в позаурочний час. 

Головне - це підбір завдань, які будуть цікаві ліцеїстам, активізуватимуть їхню розумову 

діяльність , заохочуватимуть до творчої співпраці з учителем. 
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"Military English" у парадигмі формування професійно-комунікативної 
компетентності ліцеїстів як майбутніх воїнів 

САГАНЧІ Євгенія Даулятівна 

вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, голова методичної комісії іноземних мов і 

зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії 

Важливість англійської мови в сучасному світі неможливо переоцінити. Це мобільність і 

свобода. Це можливість користуватися інформаційними джерелами по всьому світу. Це 

перспектива та високий професійний рівень. 

Володіти англійською мовою для військового – це як вміти користуватися сучасною 

зброєю. З 1994 року Україна бере участь в міжнародних військових навчаннях. З 21 лютого 2019 

року наша країна впевнено тримає курс на вступ до НАТО, а 23 червня 2022 року Україна 

отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Особливо зараз, коли ми маємо підтримку 

всього світу у боротьбі із рашистським окупантом, український військовий, який вільно володіє 

англійською мовою навіть на хорошому базовому рівні, легко опановує сучасні види озброєння. 

В Україні з 2019 року планували масово навчати військових англійській мові, а з 2009 року 

було створено Концепцію мовної підготовки особового складу ЗСУ. Однак, щоб вивчати 

англійську мову цього замало, потрібна шалена мотивація, щоб її опанувати. Задача  вчителя 

-  знайти цю мотивацію, зацікавити, захопити, і занурити учнів в іншомовне середовище. На жаль 

для ліцеїстів військових ліцеїв не існує спеціального підручника. Всі вчителі чудово знають, що в 

жодному підручнику англійської мови, навіть Оксфордського видання немає тем про світове 

історичне військове минуле, визвольну боротьбу народів і зокрема України, взагалі жодної теми 

на воєнну тематику, тобто всі підручники англійської мови для середніх навчальних закладів є 

пацифістичними, але вихід є, і це авторський матеріал.  Курсом Military English  я вже займаюся з 

2017 року по авторській програмі. Моя мета адаптувати актуальний тематичний матеріал, 

створити тематичні військові словники та різні практичні вправи для кращого засвоєння 

лексичного та граматичного матеріалу, який буде цікавим та сучасним. Наприклад,   TCCC 

(Tactical Combat Casualty Care) Vocabulary, з цим словником  ви також можете ознайомитися на 

моєму блозі за посиланням  

https://saganchi.blogspot.com/2022/04/tccc-tactical-combat-casualty-care.html 

 

TCCC (Tactical Combat Casualty Care) 
 

1.  TCCC (Tactical Combat Casualty Care) Тактична допомога пораненим на полі бою 

2.  BLS (Basic Life Support) Базова підтримка життя 

3.  CLS (Combat Life Saver) Боєць-рятівник 

4.  Tactical Medicine Тактична медицина 

5.  IFAK (Individual First Aid Kit) Індивідуальна аптечка першої допомоги 

6.  CABC Базовий алгоритм роботи із постраждалим на полі 

бою (Зараз використовується розширений 

алгоритм MARCH). 

7.  C – critical bleeding Критична кровотеча 

8.  A – airways  Дихальні шляхи 

9.  B – breathing Дихання 

10.  C – circulation  Циркуляція 

11.  MARCH Основний оновлений алгоритм роботи із 

постраждалим на полі бою який використовується 

https://saganchi.blogspot.com/2022/04/tccc-tactical-combat-casualty-care.html
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військовими NATO. Це обов’язковий порядок 

надання домедичної допомоги. 

12.  M – massive hemorrhage Масивний крововилив 

13.  A – airways  Дихальні шляхи 

14.  R – respiration  Дихання 

15.  C – circulation  Циркуляція 

16.  H – hypothermia/head injury Переохолодження/травма голови 

17.  Combat Casualty Card Карта пораненого (Заповнюється при евакуації) 

18.  CAT (Combat application tourniquet) 

Американський виробник 

Бойовий турнікет (бувають різних кольорів: 

чорний – військовий, помаранчевий – цивільна 

домедична допомога, синій/голубій - 

тренувальний) 

19.  tourniquet Турнікет 

20.  Nasopharyngeal airway Назофарингіальний повітровід 

21.  Pleural decompression  Плевральна декомпресія 

22.  Decompression needle Голка для декомпресії  

23.  ARS (Needle Decompression KIT/Air 

Release System від North American 

Rescue) 

Катетер з голкою для декомпресії 

24.  Tension pneumothorax  Напружений пневмоторакс 

25.  Compression bandage Стискуюча пов’язка 

26.  Massive hemorrhage control Зупинка критичної (масивної) кровотечі 

27.  Care Under Fire (CUF) phase (фаза) Зона ведення бойових дій (червона зона). З 

алгоритму MARCH лише зупинка критичної 

кровотечі і переведення пораненого у стабільне 

безпечне положення. 

28.  Tactical Field Care (TFC) phase (фаза) Зона ведення бойових дій (жовта, зона умовного 

припинення вогню та бойових дій, може також 

бути підвал, бліндаж, тимчасове укриття) З 

алгоритму MARCH всі інші кроки  

29.  Tactical Evacuation Care 

(TACEVAC) phase (фаза) 

Зона ведення бойових дій, віддалена від 

безпосереднього вогневого контакту. Проведення 

операцій, надання кваліфікованої медичної 

допомоги. 

30.  FAST Міжнародний алгоритм, допомагає легко 

запам’ятати та діагностувати головні симптоми 

інсульту. 

31.  F – face Обличчя 

32.  A – arm  Рука 

33.  S – speech Мовлення 

34.  T – time  Час  

 

Вчитель має право вносити деякі зміни в предмет викладання також додавати або 

змінювати теми, тож Unit присвячений здоров’ю ми можемо доповнити військовою тематичною 

лексикою і опрацювати алгоритм MARCH, а тему «Їжа» я опрацьовую на базі сухпайка NATO 

MRE. 
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Використання тематичних слоганів Loesje 
 

Чимало уваги приділяється проектній діяльності, наприклад створенню тематичних 

слоганів Loesje. Це військова тематика, права людини, підлітки і проблеми, життя, мрії і звичайно 

ж свята. Така методика розвиває в учнів не тільки уяву і творче мислення, вони вчяться писати 

тексти, поповнювати свій словниковий запас, це розвиває вміння працювати в команді. Створення 

слоганів Loesje - це безцінна форма роботи у вивченні іноземної мови і покращення знань рідної, 

а для ліцеїстів - драйв і задоволення, які поступово захоплюють тебе у полон світу без знаків 

пунктуації, де прочитаний текст ти розумієш кожного разу по-різному, залежно від ситуації, 

настрою і досвіду.  

Трішки інформації.  

Loesje - це міжнародна організація вільного слова, започаткована в Арнемі в 1983 році і 

стала міжнародною в 1989 році. Її статутом є поширення творчості, позитивної критики, ідей, 

філософських роздумів і думок про поточні події за допомогою коротких гасел на плакатах.  

 

Використання ArcGIS StoryMaps для інтегрованих уроків 
 

Також ми створювали проєкт інтегрованого уроку англійської мови та Захисту України на 

тему "Україна - НАТО. Міжнародні військові навчання" за допомогою засобів ArcGIS StoryMaps. 

Результат участі у презентації англомовного матеріалу - це безсумнівне підвищення мотивації для 

вивчення іноземної мови. 

 

Military Slang Sayings 
 

Для мовленнєвої розминки, можна 

попрацювати із картками Military Slang 

Sayings. Ці фрази легко запам’ятовуються і 

підходять для використання у цивільному 

житті.  

Наприклад, Copy  = Understand, Bird 

= Helicopter, Uncle Sam = US military. А ще 

можна учнів швидко навчити розуміти 

значення інформації яку передають 

військові один одному за допомогою NATO 

ABC. Ми з ліцеїстами навіть створювали 

власний шифр і повідомлення.  

   



 

 

 

 

28 

 

Ще одне важливе поле для підвищення рівня англійської 

мови це використання в роботі матеріалів відомих іноземних 

інформаційних джерел як The New York Times, CNN, BBC, The 

Mirror та інших. Наше завдання підготувати наших ліцеїстів до 

активного використання англійської мови, навчити їх працювати 

із іноземними джерелами та поширювати інформацію про нашу 

мужню і незламну країну. 

Всі ці прийоми безсумнівно мотивують і зацікавлюють, а 

результат – це учень який заходить на урок не з острахом  

отримати зауваження, а з інтересом, що ж такого цікавого нам 

вчитель розкаже ще.  

  

Більше цікавої інформації ви можете знайти на блозі 

вчителя Саганчі Є.Д. https://saganchi.blogspot.com/  

 

 

 

  

https://saganchi.blogspot.com/
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Підвищення мотивації ліцеїстів до навчання через впровадження 
інноваційних технологій на уроках англійської мови 

МАЛЕЦЬ Віра Михайлівна 

вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії 

Першочерговим завданням сучасної класичної освіти є формування в учнів  позитивної 

мотивації та підвищення інтересу до навчання. Основним у педагогічній майстерності вчителя є 

вміння заохочувати, а не змушувати.  

Спонукати дітей на досягнення успіху у навчальній діяльності з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей, сприяти розвитку їхніх потенційних можливостей і бажання 

отримувати новий досвід у процесі навчання. 

Важливим мотиваційним засобом до вивчення іноземних мов є використання засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій. Саме застосування  нових підходів на уроках якісно 

перевищує класичну освіту, дає можливість вчителю розкрити здібності учнів, навчити їх вчитися, 

розвивати потенціал, критично мислити та основне - підвищувати мотивацію до навчання. 

Сучасний рівень освіти та її вплив на особистісний розвиток дитини, мотивація до навчання 

значною мірою залежить від якісного застосування інформаційних технологій  у навчанні.  

Метою даної статті є висвітлення ролі інноваційних технологій у підвищенні мотивації 

ліцеїстів до вивчення та якісного засвоєння матеріалу на уроках іноземної мови. Розглянути 

особливості формування навчальної мотивації учнів за допомогою використання ІКТ. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) все частіше використовуються в 

навчальному процесі. Це вже не інновація, а життєва необхідність. Вони  вирішують такі важливі 

педагогічні завдання, як розвиток творчої особистості, активізація пізнавальної діяльності, 

підвищення рівня мотивації при вивченні навчальних предметів, дають можливість 

впроваджувати принципово нові форми та методи навчання. Використання ІКТ на уроках 

іноземної мови дає можливість візуалізувати навчальний матеріал, що підвищує ефективність 

засвоєння нової інформації та розвивати пізнавальну мотивацію учнів до отримання знань. 

Застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології педагог отримує доступ до автентичного 
сучасного матеріалу, який можна доповнювати та адаптувати відповідно до уподобань аудиторії. 

 

Засоби ІКТ 
 

Для навчання іноземної мови доцільно використовувати наступні засоби ІКТ: 

 

Мультимедійні презентації 
1. Мультимедійні презентації використовуються для подачі інформації в різних форматах, 

що є найбільш продуктивним у засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Застосування мультимедійних презентацій на уроках іноземної мови: 

Формують  навички контролю і самоконтролю; 

Активізують пізнавальну діяльності учнів; 

Дають можливість саморозвитку учням; 

Якісне вивчення та  засвоювання матеріалу. 

 

Інтерактивна дошка 
2. Інтерактивна дошка. Працюючи з інтерактивною дошкою вчитель 

знаходиться постійно в центрі уваги і підтримує постійний контакт з класом. За допомогою 

використання інтерактивної дошки вчителю легко зберегти та зосередити увагу учнів на вивченні 
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та засвоєнні  матеріалу завдяки наочності і більш швидкому темпу уроку. Таким чином, учні 

швидше засвоюють навчальний матеріал і в результаті зростає успішність кожного учня, що 

якісно підвищує рівень сучасної освіти. 

Застосування інтерактивної дошки на уроках іноземної мови дає широку можливість 

використовувати Інтернет ресурси. 

 

Можливості мережі Інтернет 
3. Можливості Інтернету вирішують низку дидактичних завдань: формування навичок і 

вмінь читання; удосконалення умінь письмового мовлення; поповнювати словникового запасу; 

формування  мотивації до якісного вивчення англійської мови. 

 

Комп’ютерні навчальні програми 
4. Комп’ютерні навчальні програми дають можливість використовувати як готові навчальні 

матеріали (ігри, пісні, навчальні відео, аудіо-матеріали тощо), так і розробляти власні дидактичні 

матеріали (кросворди, головоломки, тести, аудіо, відео файли, подкасти та інші) 

 

На своїх уроках англійської мови використовую інформаційно-комунікаційні технології, 

які відкривають учням доступ до альтернативних джерел інформації, підвищують ефективність 

самостійної роботи, надають нові можливості для творчого пошуку, дозволяють реалізувати нові 

форми і методи навчання. Допомагаю учням подивитися на свою роботу та побачити прогрес. 

Заохочую їх проаналізувати, наскільки добре вони виконали завдання та що допомогло покращити 

їхній результат. За допомогою мережі Інтернет пропоную  учням  виконувати самостійні завдання 

для закріплення вивченого та пошуку нового.  

 

Освітні програми-додатки та інтернет-платформи 
 

У своїй практичній діяльності використовую такі програми-додатки та інтернет-

платформи:  

Miro – віртуальна дошка, що дозволяє зробити всю роботу на уроці     інтерактивною. Має 

інтеграцію з багатьма іншими ресурсами. 

Quizlet – онлайн сервіс для вивчення лексичного матеріалу. Тут можна створювати свої 

власні флеш-картки або використовувати вже готові завдання. 

Kahoot- онлайн сервіс для створення інтерактивних завдань. Дозволяє створювати тести, 

опитування, вікторини. 

Canva - платформа графічного дизайну, яка дозволяє створювати якісну графіку, 

презентації та інший візуальний контент. Сотні дивовижних шаблонів для роботи в класі, 

редагування pdf документів, створення карток та робочих листів.  

YouTube – платформа, яка містить ряд відео каналів має багато корисних відеоматеріалів, 

які допоможуть у вдосконаленні мови. 

LyricsTraining – програма, дозволяє одночасно слухати пісні та вивчати англійську. 

PlayPhrase - це платформа, на якій учні можуть слухати англійські фрази з понад 300 

відеокліпів і повторювати те, що вони чують. 

English Central - на платформі English Central ліцеїсти можуть переглядати відео щодня. 

Платформа рекомендує їх на основі рівня та інтересів. Дозволяє позначати слова, яких вони не 

знають, вивчати нові слова, заповнюючи пропуски під час взаємодії з відеорядом; 

використовувати нові слова в контексті, отримуючи миттєвий відгук про свою вимову. 

Elllo -  ресурс, що пропонує понад 3000 безкоштовних завдань з аудіювання від початкового 

до просунутого рівнів. 
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Поєднання хмарних сервісів Google і навчально-методичного комплексу Headway 
 

У зв’язку з пандемією у світі та поширенням COVID-19 в Україні у період карантину 

вчителі почали широко використовувати платформу дистанційного навчання Google Classroom та 

усі пов’язані із ним ресурси, такі  як Google Docs. Це чудовий варіант для створення інтерактивних 

презентацій, різних видів вправ, тестів та ще багато інших можливостей.  

Наші ліцеїсти зазвичай не помічають, що вони зробили чи досягли протягом семестру чи 

навчального року. Чудовим інструментом для перевірки ними свого прогресу є інтерактивні 

завдання до навчально-методичного комплексу Headway. Крім того, за допомогою Google Form чи 

таблиць з темами, я можу візуалізувати їх прогрес, щоб виділити те, чого вони навчилися за цей 

проміжок часу. 

 

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках  англійської мови 

є ефективним допоміжним технічним засобом, що підвищує мотивацію та бажання учнів вивчати 

англійську мову, інструмент науково-пізнавальної діяльності учнів, швидкий та ефективний засіб 

оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок. 

Модернізація змісту освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства в першу 

чергу пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов, що мотивують 

учнів бути успішними. 
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Використання інтерактивних методів навчання як засіб підвищення 
ефективності вивчення англійської мови 

МАМЧУК Наталія Олегівна 

вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії 

Анотація. Cтаття присвячена поняттю – інтерактивні методи. Зроблено спробу простежити 

особливості застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови, 

наводяться їх приклади та аналізуються способи їх проведення. 

Ключові слова: iнтерактивне навчання, критичне мислення, мозковий штурм, метод 

«фішбоун», метод проектів. 

 

Usage of interactive methods in English lessons 

as a mean of improving the effectiveness of learning foreign language  

 

Natalia Mamchuk (Lviv) 

Summary. The article is devoted to one of the basic notions in pedagogy, which is an interactive 

method. The article aims to investigate the peculiarities of the application of interactive methods in 

English lessons, exemplifies certain innovative methods, such as brainstorming, project method, method 

«fishbone» and analyzes their implementation. 

     Keywords: interactive learning, critical thinking, brainstorming, method «fishbone», 

project method. 

 
Нові покоління дітей, більш відомі як покоління «Z» та «Альфа» через стрімкий розвиток 

технологій відрізняються від попередніх і тому потребують абсолютно інших форм та методів 

навчання. Відповідно, для сучасного вчителя іноземної мови постають нові виклики та завдання. 

Сьогодні недостатньо використовувати традиційні методи у процесі навчання для підвищення 

успішності учнів. Інтерактивні методи сприяють розвитку навичок 4К:  креативності, критичному 

мисленню, комунікації та командній роботі. 

Серед основних інтерактивних методів, які застосовую на уроках англійської мови та 

планую проаналізувати у цій статті є такі – мозковий штурм (англ. brainstorming), дискусія, метод 

проєктів. 

 

Мозковий штурм 
 

Основні етапи у роботі за методом «мозкового штурму»: 

1) Визначення проблеми. 

2) Накопичення ідей. 

3) Групування накопичених ідей та пропозицій, їх оцінка (обговорення), відбір, визначення 

оригінальної та оптимальної ідеї для розв’язання проблеми у подальшій діяльності [1]. 

 

Під час занять англійської мови метод «мозкового штурму» є найбільш ефективним для 

вивчення нової лексики (особливо на етапі закріплення матеріалу), розвитку комунікативних 

здібностей. Наприклад, при вивченні лексичної теми «Спорт», визначаємо таку проблему навести 

якомога більшу кількість іменників, які стосуються цієї теми і починаються з відповідних перших 

букв ключового слова, пізніше прикметники. Наступний етап – учні записують усі варіанти, проте 

є лімітовані часом (3-5 хвилин). 
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S – skill, skiing, snorkeling; sporty, slender 

P – paddle, pitch, paragliding; physical, powerful 

O – opportunity, orienteering, offense; organized, official 

R – rock climbing, rafting, roller-skating; risky, resilient 

T – target, team, trampoline; traumatic, thrilling 

 

 
 

Слухаємо і записуємо усі запропоновані варіанти кожного учня.  Всі  пропозиції  беру  до  

уваги  без  жодних  коментарів  і  критики.  У кінці  роботи  обговорюємо ідеї,  обираємо  найкращі 

та відхиляємо невідповідні. Цей спосіб втілення методу мозкового штурму підходить до більшість 

лексичних тем. Його можна і модифікувати залежно до навчальних потреб та креативності 

вчителя. Наприклад, при вивченні теми «Професії» можна визначити завдання – придумати до 

кожної літери англійського алфавіту якомога більша професій і т.д. 

Іншим способом застосування мозкового штурму є ментальні карти (англ. mind maps), які 

сприяють візуалізації мислення. Продовжимо аналізувати лексичну тему «Спорт», в центрі карти 

розміщуємо ключове слово – cпорт і виділяємо категорії, наприклад, люди, місця, обладнання, 

сталі вирази. Можемо малювати карти вручну або ж використовувати різноманітні платформи – 

Coggle, MindMeister, LucidChart, Xmind, Microsoft, Visio, Miro, Ayoa, ClickUp, Scapple. 

Переглянути таку асоціативну карту до теми, можете за гіперпосиланням [3]. Такі ментальні карти 

можна застосовувати і при поясненні граматичного матеріалу.  

 

Метод проєктів 
 

Іншим інноваційним методом є метод проектів дає змогу посилити мотивацію до навчання, 

найбільш ефективно застосовувати при узагальненні вивченого матеріалу. Учні хочуть бачити 

практичне застосування теоретичної теми, хочуть отримувати реальні кейси. 

Метод проектів заснований на: 

1) розвитку пізнавальних умінь і навичок студентів; 

2) умінні орієнтуватися в інформаційному просторі; 

3) умінні самостійно конструювати свої знання; 

4) умінні критично мислити. 

Метод проектів дає змогу посилити мотивацію до навчання, найбільш ефективно 

застосовувати при узагальненні вивченого матеріалу. 

Під час теми «Подорожі» я пропоную зробити творчий проєкт – створення бізнес-плану 

своєї власної туристичної агенції і розробити власний унікальний туристичний тур. Після, всі учні 
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презентують свої проєкти за допомогою усної презентації та виведення основних тверджень через 

комп’ютерні застосунки PowerPoint, Prezi, Canva. Прослухавши презентації,  слухачі задають 

питання до доповідача. 

 

Метод «фішбоун» 
 

Метод «фішбоун» (англ. fishbone) спрямований на розвиток критичного мислення 

студентів в наочно-змістовній формі. Його суть полягає у встановленні причинно-наслідкових 

взаємозв’язків між об’єктом аналізу і пошуком обґрунтованого вибору; у постановці проблеми, 

яка розглядається на занятті, визначенні її аспектів і знаходженні аргументів та фактів на 

підтвердження наявної точки зору на цю проблему, що дозволяє розвивати навички роботи з 

інформацією, вміння аналізувати і вирішувати проблеми. В основу методу «фішбоун» покладено 

схематичну діаграму у формі риб’ячого скелета, який можна побудувати за допомогою 

різноманітніх шаблонів. Наприклад, ставимо проблему перед учнями – Чи туризм важливий? 

(голова риби). Учні повинні навести причини його важливості (верхні кістки риби). Наступний 

етап – придумати факти (наслідки) надмірного  застосування туризму (нижні кістки). Останній 

етап – вивести логічний висновок, зваживши усі за і проти. Можна впроваджувати цей метод через 

освітню технологію – Padlet, інтерактивну дошку. 

Найефективніше застосовувати метод «фішбоун» під час узагальнення і систематизації 

знань, коли матеріал за темою вже пройдено і необхідно привести всі вивчені поняття до чіткої 

системи, що передбачає розкриття і засвоєння зв’язків, а також відносин між її елементами. 

Отже, проаналізувавши вищенаведені інтерактивні методи та приклади їх впровадження, 

можна дійти висновку, що вони сприяють кращому засвоєнні матеріалу у сучасного, 

прогресивного покоління. Проте, варто пам’ятати про баланс між традиційними та 

інноваційними, не можна застосовувати тільки останні. 
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Інноваційні технології на уроках англійської мови 

ТУРУНОВА Ольга Юріївна 

вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії 

У педагогічній діяльності кожного вчителя існує велика кількість різноманітних методів та 

методик навчання. Сьогодні зупинимось на інноваційних методах навчання, а зокрема, на 

комунікативному та аудіо-лінгвальному методі. Проте, спершу пригадаємо тлумачення слова 

інновація. “Інновація” –  це нововведення, новизна, зміна, введення чогось нового. Стосовно 

педагогічного процесу, інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання 

та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і учня, вихованця. Я хочу розповісти про 

використання новітніх технологій у вищезазначених методах викладання англійської мови. Слід 

поєднати  поняття „нововведення”  та  „інновація”.  Різниця полягає в тому, що нововведення 

(новація) − це засіб (новий метод, методика, технологія, програма та ін.), а інновація − це процес 

освоєння цього засобу. На уроці за допомогою принципу Principal Eclecticism* можу поєднувати 

елементи різних методик на різних етапах презентацій і відпрацюванні нового матеріалу за 

допомогою розумних дощок та онлайн ресурсів. Завдяки цьому формую навики критичного 

мислення та інтерактивного навчання на уроках. 

Навчання – найважливіша сфера діяльності у житті кожної людини. Інтелектуальний і 

творчий потенціал учнів забезпечує наше спільне  майбутнє і відкриває можливості, щоб будувати 

міцну державу, відкривати для себе культуру і звичаї іноземних країн. Наука, суспільно - політичні 

інститути, культура, засоби масової інформації та освіта є ключовими та невід’ємними чинниками 

ефективної економіки та свідомого  суспільства. Кожного року появляються нові освітні ресурси. 

Ми живемо в період  коли учням не важко віднайти будь - яку інформацію, яка є легкодоступною. 

Сучасному вчителю варто бути на крок попереду своїх учнів у діджитальному вимірі також. 

Комунікативний метод є інтерактивним методом викладання, і його мета – це опанування 

розмовною англійською мовою та сприймання її на слух. На початку семестру ми з учнями  

визначаємо пріоритети: 

1. Учні вчаться розмовляти з іноземцями, та розуміти їх . 

2. Слухання – це третина іспиту ЗНО. 

Отже, розглянемо комунікативні види роботи на уроці. Акцент робимо на говорінні в 

різних контекстах і ситуаціях: прохання піти до дошки , доповнити, поставити запитання, “вільні 

ноги” … Усе, що відбувається на уроці  –  на англійській мові. Учні можуть не знати як правильно 

сформулювати свою думку, побудувати речення. Тоді прошу  однокласників допомогти ( метод 

“допомога друга”), або ж допомагаю сама. При вивченні теми “Looking good” (зовнішність, одяг) 

упродовж місяця вивчаємо та повторюємо словосполучення, граматику, і цього достатньо для 

того, щоби засвоїти матеріал на усіх рівнях (усному, письмовому), без стандартного вивчення слів 

напам’ять. 

Розпочинаю урок запитанням із теми, щоб учні продемонстрували свій рівень знань. 

Наступним етапом роботи є текст (новий згідно теми). Пропоную підкреслити або виділити  

маркером усі нові ЛО та конструкції, нічого не перекладаючи рідною мовою. Діти розуміють  

значення багатьох слів із контексту. У результаті пошукової діяльності та виокремлених 

конструкцій, вони краще запам’ятовують та вчаться працювати самостійно (“дослідники”). 

Опісля виконуємо вправи на розуміння тексту, все у супроводі англійської мови. Згодом  акцентую 

на граматиці (вона є у тексті та вправах). Учні мають можливість подумати, чому там саме так, а 

не інакше. Коментую, роз’яснюю, опрацьовуємо теоретичний матеріал. Наступним етапом є 

активізація та закріплення вивченого матеріалу. Пропоную роботу творчого характеру. 

Наприклад, придумати речення із  новими конструкціями… Одночасно корегую. Це може бути 

робота (на 5 хвилин) у групах. На мультиборді  демонструю запитання для підведення підсумків, 
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щоб систематизувати вивчене на уроці (“Fashion is like a wheel. What does it mean?”; “When do you 

wear formal outfits?”; “Appearance is not important. It’s what inside that counts. Do you agree?”).** 

Перевагою комунікативного методу є  здатність розмовляти на англійській мові, це 

практикую інтенсивно, проте не нехтую граматикою, вивчення якої не є ізольованим, а  

відбувається у контексті. Для кращого засвоєння та самоперевірки пропоную  учням покликання 

на онлайн платформи та ютюб канали. Обираю учителів - чоловіків, для хлопців це цікаво. 

Покликання  для прикладу: 

https://youtube.com/watch?v=fIJEYfa8Eac&feature=share  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_s

imple/Reading_Past_Simple_aj296748tk  

 

Аудіо-лінгвальний метод використовую паралельно з комунікативним. Як це працює? Цей 

метод розроблений з метою швидкого запам’ятовування слів і фраз завдяки багаторазовому 

повторюванню. Кожного уроку назбирується  приблизно 10-15 нових слів. Якщо їх недостатньо у 

завданнях, я сама акцентую увагу на ці слова, прошу учнів пригадати, повторити, коригую вимову 

та наголос. Спонукаю учнів проговорити нові слова у власних висловлюваннях, інакше ці слова  

залишаться у пасивному словнику. Процес повторення активізує м’язову пам’ять артикуляційного 

апарату та допомагає перенести вивчене з короткотривалої пам’яті у довготривалу. У кінці кожної 

теми є словник. Він  без перекладу, проте має аудіоозвучення. Ми з учнями прослухoвуємо кожне 

слово чи вираз і вони записують у себе в книжках переклад, який  вже знають. Завдяки цим  

формам навчання учні можуть успішно відпрацьовувати новий матеріал під час комунікативних 

завдань на уроках, а також спілкуватися усюди. Не вважаю доречним розділяти ці методи. Ще 

паралельно практикую метод мозкового штурму . 

 

Використання будь – якого з методів вимагає попередньої підготовки вчителя, 

систематичного розвитку та креативності. Також індивідуальний підхід до кожного учня , увага 

та підтримка – “must be”. Зміни  видів діяльності урізноманітнюють мої уроки. 

Цьогоріч  я зі своїми учнями пізнали усі переваги комп’ютерного навчання завдяки 

інтерактивним підручникам. Можу виділити такі переваги при використанні «розумних» книжок: 

https://youtube.com/watch?v=fIJEYfa8Eac&feature=share
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Reading_Past_Simple_aj296748tk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Reading_Past_Simple_aj296748tk
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• Спільна і креативна онлайн платформа, яка є в учителя та учнів. Вона є 

привабливою і захопливою. 

• Доступність якісних навчальних ресурсів. 

• Велика кількість різнорівневих вправ для закріплення матеріалу. 

• Аудіосупровід  словника. 

• Використання інтерактивної дошки, особистого кабінету у власних гаджетах, 

додаткового журналу, який передбачений для покращення оцінки, – є пізнавальними та цікавими 

для сучасного покоління “Міленіалів”. 

• Можливість проконтролювати і оцінити виконання кожного завдання. 

 

Інтерактивних книг є безліч. Кожен учитель обирає свій стиль роботи. Мій спосіб 

використання інноваційних методів навчання – це застосування комунікативного і аудіо-

лінгвального методу. 

Під час роботи з навчальною програмою, з інтернетом, із комунікативними вправами, 

іграми, із завданнями для критичного мислення, учні долають мовний бар’єр та отримують 

певний рівень спілкування англійською мовою. 

Інтерактивні технології навчання передбачають запланований результат. У позаурочний 

час учні опрацьовують додаткову програму підготовки до ЗНО…. 

Переконана, кожен учень повинен стати активним учасником навчального процесу, а не 

пасивним спостерігачем чи споживачем знань. А кожен сучасний учитель повинен мати не лише 

грунтовну фахову підготовку, методичну майстерність, а й постійний вогник науково – творчого 

пошуку. Бути справжнім Учителем – це мистецтво.  

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/mix_words.htm  

https://www.instagram.com/tv/CKsZJkBFZlv/?utm_medium=copy_link  

 

* https://en.wikipedia.org/wiki/Eclectic_approach  

**” Мода – це рулетка. Що це означає?”; ”Коли ви одягаєтеся офіційно?”; “Зовнішність не 

є важливою. Основне –  внутрішній світ людини. Ви згідні ?  

 

 

 
 

  

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/mix_words.htm
https://www.instagram.com/tv/CKsZJkBFZlv/?utm_medium=copy_link
https://en.wikipedia.org/wiki/Eclectic_approach
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Інтегрований підхід викладання англійської мови як засіб формування 
ключових компетенцій ліцеїстів військового ліцею 

ЛІСЕВИЧ-ЗАЛУЦЬКА Мар’яна Євгенівна 

вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії 

Для чого вивчати англійську мову? Чому це корисний «tool» інструмент у 21 столітті?  

Мабуть, кожна молода людина бажає знайти хорошу та високооплачувану роботу, мати 

можливість мандрувати світом, працювати з комп’ютерними програмами, дивитись фільми та 

слухати музику в оригіналі. Для кадетів військових ліцеїв - це можливість приймати участь у 

різноманітних міжнародних проєктах, семінарах та конференціях, проводити корисно час у   

літньому військовому таборі закордоном та співпрацювати  з міжнародними військовими ліцеями 

та організаціями. 

Дуже часто доводиться чути від новоприбулих ліцеїстів, що вивчення іноземних мов не є 

корисним, адже з розвитком сучасних гаджетів та програм, ми можемо легко перекласти потрібну 

нам фразу на будь-яку мову. Так, це допомагає нам у багатьох ситуаціях, але не вирішує проблему 

повністю. Щоб бути успішним та конкурентним у сучасному світі, нам потрібно швидко 

справлятися і реагувати на різноманітні виклики, які диктує нам сьогодення.  

Чи завжди з вами може бути гаджет? Чи завжди він працює? Скільки часу забирає пошук 

потрібної інформації? І, що основне, чи можете ви бути впевненими у коректності перекладу 

месенджером? Безперечно, сучасні технології покращують та спрощують життя, але здобуті 

знання та навики (не загубиш, не розрядиш і не втратиш) залишаються з нами завжди.  Останні 

ми зможемо застосувати у будь-який момент. Сучасність вимагає від нас універсальності, вміння 

думати різнобічно та миттєво приймати рішення. Коли ми знаємо і вміємо практично їх 

застосувати - ми можемо швидко і ефективно виконати поставлені нам завдання.  

 

Сутність інтегрованого підходу у вивченні англійської мови 
 

Що ж таке інтегрований підхід у вивченні англійської мови?  В оксфордському словнику 

знаходимо таке визначення слова інтеграція: «Integration - the act or process of combining two or 

more things so that they work together» (тобто, процес поєднання кількох речей, щоб вони 

працювали разом). 

То що ж потрібно для вивчення англійської мови? Невже, лише знати як утворюється 

теперішній тривалий час та переклад слова «go»?  Це застарілий  підхід, у якому головною метою 

було «зазубрити» текст та перекласти його. На мою думку, мову не варто ділити на окремі 

частинки. Я вважаю, що з нею слід працювати комплексно та багатогранно,  в цьому і полягає 

інтегрований підхід. 

 

Практика застосування інтегрованого підходу на уроках з ліцеїстами 
 

Коли ми беремося за будь-яку роботу, ми хочемо досягти хорошого результату, який буде 

корисний нам і у майбутньому. Так і кожен ліцеїст, який починає чи вже вивчає англійську має 

розуміти кінцеву мету - «Для чого я це роблю?», «Де у майбутньому (зараз) я можу застосувати ці 

навики?» та «Які переваги я одержу?» і що не менш важливе, «Скільки зусиль та часу я готовий 

прикласти?» та «Який рівень англійської мені потрібен?» 

Наступним кроком є залучення ліцеїстів до вивчення англійської мови та можливість 

використовувати цю мову у різноманітних сферах. Варто розглядати мову не як окремі слова, які 

потрібно вивчити чи час, який маємо застосувати у вправі, а як  можливість передати основний 
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меседж нашому співрозмовнику, висловлюючи свої думки  та ставлення до різних ситуацій. Саме 

тут роль вчителя є надзвичайно важливою. До прикладу, коли ми вивчаємо тему «Спорт», основне 

завдання кадетів не «зазубрити» слова football, gymnastics, skiing, а опанувати основні фрази «play 

football, do gymnastics, go skiing», з яких вони легко зможуть скласти прості речення, 

використавши займенник чи іменник. (I play football / My friends do gymnastics). Наступним 

кроком є введення граматичних конструкцій. Візьмімо слова like чи love, і нагадаймо, що після 

них дієслово набуває закінчення «-ing» (like + V+ing). My friends like doing gymnastics. 

Далі ми намагаємось розширити наше речення- сказати де, коли і, як ця дія відбувається. 

My friends usually like doing gymnastics in the gym on Mondays. 

Таким чином, ми збагачуємо свою мову, додаючи до простої конструкції додаткові вирази 

/ фрази. 

Вже вивчені фрази та граматичні конструкції практикуємо у певній комунікативній ситу-

ації - це може бути діалог, монолог, текст чи оголошення. Основна мета ліцеїста - зрозуміти ос-

новну ідею будь-якого повідомлення, а не перекласти його чи розібрати окремі слова. Важливо, 

щоби комунікативна ситуація відповідала вивченій темі та їхньому рівню англійської мови. 

 

Інтеграція різних видів мовленнєвої діяльності 
 

Також, під час уроків потрібно застосовувати усі види мовленнєвої діяльності. Аудіювання 

та читання, з їх допомогою ми сприймаємо / отримуємо інформацію та навики письма і говоріння, 

які необхідні, щоб надати / надіслати свій меседж. Отож, вчитель має використовувати усі ці на-

вики, щоби забезпечити успішне спілкування. 

Для того, щоб спілкування було природнім, на уроці потрібно створювати різноманітні 

життєві ситуації, застосовуючи парну чи групову роботу, щоби ліцеїсти могли проявляти лідер-

ські здібності, вчились чути один одного, поважати різні точки зору, проявляти свої творчі здіб-

ності і шукати нестандартні підходи. 

 

Інтеграція вивчення англійської мови з іншими предметами навчання  
 

Залучаючи кадетів до навчального процесу, вчитель має використовувати цікаву та кори-

сну інформацію не лише зі свого предмету, а й встановлювати зв’язок  із іншими предметами, 

демонструючи,  що все взаємопов’язано між собою і здобуті знання та навики можуть бути вико-

ристані у багатьох ситуаціях. 

Можемо прослідкувати тісний зв’язок англійської та української мови, коли пояснюємо 

граматичний матеріал, акцентуючи увагу на схожих та відмінних конструкціях. Багато розробле-

них завдань є дотичними до географії, мистецтва, культури, екології, історії, літератури, фізики і 

тощо. 

 

Додаток до статті (Практичні заняття) 
 

https://learningapps.org/display?v=pb3cscwpc21 

https://learningapps.org/display?v=psstg1fw321 

https://learningapps.org/display?v=pbrq26fw221 

https://learningapps.org/display?v=p86mqafkc21 

https://wordwall.net/ru/resource/9543697/space-idioms 

https://wordwall.net/uk/resource/34237236/capital-cities 

https://wordwall.net/uk/resource/34236792/painting-genres 

https://wordwall.net/uk/resource/34236406/renewable-energy-sources 

https://learningapps.org/display?v=pb3cscwpc21
https://learningapps.org/display?v=psstg1fw321
https://learningapps.org/display?v=pbrq26fw221
https://learningapps.org/display?v=p86mqafkc21
https://wordwall.net/ru/resource/9543697/space-idioms
https://wordwall.net/uk/resource/34237236/capital-cities
https://wordwall.net/uk/resource/34236792/painting-genres
https://wordwall.net/uk/resource/34236406/renewable-energy-sources
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Інтегрований підхід забезпечує формування ключових компетенцій ліцеїстів, дає можли-

вість бачити цілісну картину світу, де всі сфери життя тісно пов’язані та взаємодіють між собою. 

Отже, не варто розглядати англійську мову як набір слів та граматичних конструкцій, а як інстру-

мент, який ми можемо застосувати у різних життєвих обставинах. Завдання вчителя - допомогти 

сформувати знання та навики ліцеїстів, заохочувати (інколи заставляти) їх мислити, аналізувати, 

відстоювати свою точку зору, чути і поважати  думку інших та реалізувати власні творчі здібності. 

Сучасний урок має бути інформативним, цікавим, динамічним та актуальним. 

Ліцеїст має бути готовим до реального життя та викликів у суспільстві, приймати обду-

мані, а часто миттєві рішення. Кадет повинен вміти миттєво реагувати на зміни, брати на себе 

відповідальність і як випускник військового ліцею має мати сформовану чітку та свідому грома-

дянську позицію. 
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Розвиток  логічного мислення ліцеїстів на уроках фізики та математики. 

ГАВІНСЬКИЙ Степан Михайлович 

вчитель математики та фізики, голова методичної комісії математично-природничих наук, 

спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист» 

Актуальність розвитку логічного мислення визначено в Державному стандарті базової та 

повної загальної освіти, де сказано, що «наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі 

вміння: 

критично і системно мислити, що виявляється у визначенні характерних ознак явищ, подій, 

ідей, їх взаємозв’язків, умінні аналізувати та оцінювати доказовість і вагомість аргументів у су-

дженнях, зважати на протилежні думки та контраргументи, розрізняти факти, їх інтерпретації, 

розпізнавати спроби маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси і способи оці-

нювання якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації; 

логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає здатність висловлювати послідо-

вні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді суджень і висновків, що є виявом власного 

ставлення до подій, явищ і процесів;» 

Зокрема в розділі « Освітня галузь “Математика”» сказано, що «основною метою освітньої 

галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому 

для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших 

освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, 

розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції». 

Серед завдань освітньої галузі там же визначено «розвиток  логічного, критичного і твор-

чого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої су-

дження; формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, за-

стосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, вико-

ристовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів». 

У програмі з фізики для старшої школи сказано: 

«На сучасному етапі, в аспекті навчання фізики, вже неактуальними стають прості форма-

льні знання та уміння відтворення вивченого на репродуктивному рівні. Принциповим стає розу-

міння суті фізичних процесів, у тому числі можливих негативних наслідків у разі некваліфікова-

ного, некоректного або безвідповідального використання результатів наукових і технічних дося-

гнень. Важливість фізичних знань для інженерно-технічних (як цивільних, так і оборонних), еко-

номічних, медико-біологічних, природоохоронних тощо галузей, велике значення гуманістич-

ного, світоглядного та виховного аспекту фізичних знань для фахівців усіх, у тому числі гумані-

тарних, галузей, а також безпосередній зв’язок між рівнем технічної грамотності населення і тех-

ногенною безпекою та обороноздатністю країни визначає потребу та рівень вивчення фізики у 

старшій школі.  

У процесі навчання фізики в учнів мають бути сформовані відповідні компетентності, що 

ґрунтуються на системних фундаментальних знаннях та набутих уміннях, в основі яких лежить 

розуміння фізичних законів, явищ, процесів тощо». 

У зв’язку зі збільшенням розумового навантаження на уроках математики вчитель має за-

мислитися над тим, як підтримати зацікавленість ліцеїста матеріалом упродовж усього уроку, 

щоб на заняттях не було байдужих спостерігачів, а лише активні учасники освітнього процесу, 

оскільки з цього виникає та розвивається допитливість і глибокий пізнавальний інтерес. При 

цьому інструментом для розвитку мислення є нестандартні завдання (на «міркування», логічні, 

головоломки). Їх можна успішно використовувати на уроках як додаткові, допоміжні шляхи для 
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тренінгу мислення і формування елементів творчої діяльності. Ліцеїсти повинні уміти розв’язу-

вати не лише стандартні завдання, але і ті, що вимагають незалежного мислення, оригінальності, 

винахідливості.  

Методичною аксіомою навчання фізики на сучасному етапі є те, що курс фізики (будь-

якого рівня) неможливо просто механічно вивчити напам’ять, оскільки фізичні знання форму-

ються через розуміння фізичних законів, принципів, теорій, процесів, явищ, усвідомлення їх фі-

зичного змісту та оволодіння методами практичного застосування теоретичних знань. Тому, не 

применшуючи роль пам’яті щодо вивчення фізики, основну увагу приділяю з’ясуванню фізич-

ного змісту матеріалу, формуванню його розуміння шляхом  пояснення, математичного виве-

дення формул, обґрунтуванню, доведенню тощо.  Важливим завданням  фізики є створення умов 

(шляхом розкриття логіки творення наукового знання) для розуміння учнями фізичного змісту 

того, що вони вивчають. Такий підхід дає можливість звести до мінімуму необхідність запам’ято-

вування великих об’ємів фактичного матеріалу,  який є по суті довідковим. На сучасному етапі 

джерел фактичної, довідкової, статистичної та іншої інформації є надзвичайно багато, і вони є 

доступними, що істотно збільшує значення уміння шукати і знаходити, відбирати потрібну інфо-

рмацію, отримувати її самостійно в результаті власних фізичних досліджень тощо. Ще більш ва-

жливим і цінним на сучасному етапі розвитку науки і суспільства стає вміння аналізувати, узага-

льнювати зібрану інформацію, робити висновки і на їх основі прогнозувати подальші події.  У 

цьому сенсі процес навчання фізики є максимально підпорядкований найбільш повному викори-

станню конкретного навчального матеріалу для розвитку критичного і системного мислення лі-

цеїстів, що необхідно для досягнення успіху у різних галузях людської діяльності.  

Уміння логічно мислити характеризуються здатністю виконувати певні дії в різних умовах. 

Особливістю логічних умінь є те, що ліцеїст повинен не тільки аналізувати, синтезувати, порів-

нювати, абстрагувати, узагальнювати, але і мислити, робити висновки, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки між фактами, процесами, явищами, погоджуючи їх із законами логіки. Тому 

процес формування логічних умінь передбачає виконання певних послідовних етапів. Це зв'язано 

як з рівнем загальної підготовки ліцеїстів, складністю навчального матеріалу, так і з особливос-

тями мислення. 

Ефективність формування логічних знань і вмінь учнів забезпечується застосуванням різ-

них методів навчання, використанням різноманітних форм організації знань, раціональним спів-

відношенням фронтальної, індивідуальної й групової форм діяльності. 
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Досвід роботи показує, як через систему вправ із логічним навантаження можливо розви-

вати логічне мислення ліцеїстів на етапі мотивації, при перевірці домашнього завдання, при ви-

вченні нової теми, при узагальненні та систематизації знань, умінь та навичок, як наприкінці 

уроку, так і при закінчення вивчення розділу. З метою розвитку логічного мислення кожного лі-

цеїста  необхідно на кожний урок підбирати пізнавальні завдання. Це дає можливість сформувати 

і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності ліцеїстів і забезпечити пере-

хід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих. 

Основними методами розвитку логічного мислення ліцеїстів на уроках фізики є: проблемні 

запитання, евристична бесіда, евристичні лабораторні роботи, логіко-пошукові завдання, різного 

роду фізичні задачі, лабораторні завдання, завдання з дидактичним матеріалом тощо. Для розви-

тку мислення ліцеїстів їх треба поставити в умови, щоб вони самі аналізували, проводили порів-

няння і синтез. Це  досягається при проведенні уроку методом бесіди. Питання не базуються на 

відтворенні раніше засвоєних знань, а спрямовані на мислення учнів, на їх аналітико-синтетичну 

діяльність, на одержання висновку індуктивним чи дедуктивним шляхом. Тому головне не просто 

бесіда, а саме питання, що будуть ставитися ліцеїстам. Такими питаннями в курсі фізики можуть 

бути якісні задачі. Під час розв'язування цих задач аналіз і синтез тісно пов'язані між собою, тобто 

можливий аналітико-синтетичний спосіб мислення. У процесі логічного мислення ліцеїст сам 

приходить до нових висновків, тоді як суть розуміння полягає в пізнаванні, усвідомленні і фіксації 

того, що сприймається і засвоюється. У власній педагогічній практиці  маю позитивний досвід 

використання якісних задач для формування логічного мислення учнів.  

Фізика – наука про природу. (на цьому наголошую кожного уроку), ми частина природи і 

живемо у природі. Тому все, що пов’язане з явищами природи, можна пояснити на основі фізич-

них законів та явищ. Люди широко використовують знання фізики у практичній діяльності.  

 

 
 

Для прикладу, при вивчені теплових явищ ставлю запитання: На яку тацю (металеву чи 

дерев’яну) краще поставити гарячу сковорідку з їжею? Чому?  Для чого при будівництві цегляних 

будинків між цеглою можуть залишати повітряний простір? Який будинок тепліший: дерев’яний, 
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чи цегляний? Чому?. При розв’язуванні кількісних задач з даного розділу в 10 та у 8 класі будуємо 

алгоритм логічних кроків розв’язання: які процеси відбуваються; яка кількість теплоти виділя-

ється при охолодженні, твердненні, конденсації, згорянні палива; яка кількість теплоти затрача-

ється на нагрівання, плавлення, випаровування. В підсумку робимо аналіз результатів: чи мож-

ливо втілювати дані результати в життя, на практиці. При виконання лабораторних робіт з даної 

теми ліцеїсти самі мають зробити логічні висновки про результати, отримані в наслідок експери-

менту. Наступного уроку обов’язково дані результати аналізуємо і робимо висновок про прави-

льність вимірювань. При формуванні завдань контрольної роботи обов’язково включаю якісну 

задачу на розвиток логічного мислення. До прикладу: під час охолодження газу його провідність 

зменшується. Чим це пояснюється?; Чи буде змінюватися сила струму в нерозгалуженій частині 

кола при паралельному підключенні до даного провідника ще декілька таких таких самих провід-

ників? 

Про людину, у якої добре розвинене логічне мислення, говорять, що вона ґрунтовно мис-

лить, дисципліновано міркує. Така людина, як правило, не допускає помилок у своїх міркуваннях 

і висновках. Добре розвинене логічне мислення застерігає  від промахів і помилок в практичній 

діяльності. І ця якість розвивається головним чином у процесі вивчення математики, бо матема-

тика - це практична логіка, в ній кожне нове положення отримане за допомогою чітко обґрунто-

ваних міркувань на основі раніше відомих положень. Математика привчає до логічного мислення. 

У математиці учень з найбільшою повнотою, найбільш опукло і зримо може побачити демонст-

рацію майже усіх основних законів елементарної логіки. 

Роботу над розвитком логічного мислення ліцеїстів не можна проводити від випадку до 

випадку. Для цього потрібно раціонально використовувати кожний етап уроку, кожне завдання 

чи задачу.  

Кожна задача, навіть на обчислення, повинна стати матеріалом для ознайомлення ліцеїстів 

із поняттям, для розвитку системи міркувань. Розв’язування будь-якої математичної задачі – це 

ланцюжок міркувань. А обчислення, які необхідно використовувати, неможливі без логічних мі-

ркувань. 

Вивчення нової теми  починаю з доцільно підібраної задачі. Обговорюючи її розв'язування, 

посилаючись на відомі учням знання,  підводжу ліцеїстів до самостійного висновку, потрібного 

правила, формули чи теореми. Обговорення у формі бесіди дає можливість залучити ліцеїстів до 

активної праці, усвідомленого сприйняття.  При роботі з навчальним текстом  приділяю велику 

увагу тому, як ліцеїсти розуміють прочитаний текст. Для цього  вимагаю, щоб вони своїми сло-

вами переказали прочитане, виділили основне і суттєве, самостійно навели приклад — один із 

критеріїв, що дозволяє судити про те, наскільки ліцеїст зрозумів тему.  

Задачі є найважливішим засобом формування у школярів системи основних математичних 

знань, вмінь і навичок, головною формою навчальної діяльності ліцеїстів у процесі вивчення ма-

тематики, одним із основних засобів математичного розвитку. У практиці вивчення математики 

на розв'язування задач відводиться більша частина навчального часу. Та домогтись результатів у 

розвитку логічного мислення, розглядаючи тільки стандартні задачі, навіть якщо перерозв'язу-

вати їх велику кількість, неможливо. Більшу користь дає розгляд декількох способів розв'язу-

вання однієї задачі, ніж швидке розв'язування трьох чи чотирьох аналогічних задач.  

При підготовці ліцеїстів до ЗНО використовую комплексні видання для підготовки до ЗНО 

і ДПА попередніх років. Підбираю завдання , над якими потрібно просто логічно подумати і вка-

зати відповідь. До прикладу: обчислити: (200+1)(200-2)(200+3)(200-4)….(200+2021)(200-2022);     

lgtg10lgtg20lgtg30…lgtg880lgtg890. Якою цифрою закінчується число  159+269+399? 

Задачі з геометричним змістом сприяють кращому засвоєнню властивостей геометричних 

фігур, розвивають просторову уяву, просторове мислення, розширюють кругозір. 
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Логічні задачі, ребуси, головоломки-судоку змушують ліцеїстів міркувати, формують ма-

тематичний стиль мислення, розвивають логіко-лінгвістичні здібності, приводять до чіткого, зро-

зумілого викладу своїх думок. 

На уроках математики я використовую як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи, а 

саме: математичний диктант, усне обговорення, яке сприяє розвитку математичної мови; нетра-

диційні, тобто інтерактивні форми або вправи: «Робота в парах», «Робота в групах», «Мозковий 

штурм» (ефективний метод для колективного обговорення, пошук правильного рішення шляхом 

вільного висловлення думок усіх ліцеїстів). Завжди запитую: а як ви думаєте? Чому? 

Найважливішим завданням математичної освіти є озброєння ліцеїстів загальними прийо-

мами мислення, просторової уяви, розвиток  розуміння сенсу поставленого завдання, вміння ло-

гічно розмірковувати, засвоїти навички алгоритмічного мислення. Кожному важливо навчитися 

аналізувати, відрізняти гіпотезу від факту, чітко висловлювати свої погляди, а з іншого боку – 

розвинути уяву та інтуїцію (просторове уявлення, здатність передбачити результат і сформулю-

вати шлях рішення). Саме математика сприяє вихованню волі, працьовитості, наполегливості у 

подоланні труднощів, цілеспрямованості. 

Сьогодні математика – жива наука з різнобічними зв'язками, що впливає на розвиток інших 

наук і практик, є базою науково-технічного прогресу і важливим компонентом розвитку особис-

тості. Однією з основних цілей вивчення математики є формування та розвиток мислення лю-

дини, передусім абстрактного мислення. У процесі вивчення математики  в найчистішому вигляді 

може бути сформоване логічне (дедуктивне) мислення, алгоритмічне мислення, багато рис мис-

лення - такі, як сила і гнучкість, конструктивність, критичність і т.д. 

Основною метою математичної освіти має бути розвиток вміння математично, отже, логі-

чно та свідомо досліджувати явища реального світу. Реалізації цього може сприяти розв’язування 

різноманітних нестандартних логічних завдань. Тому використання учителем логічних завдань 

під час уроків математики є не лише бажаним, а необхідним елементом навчання математики. 

 

Література: 
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Редакція від 01.09.2020, 

підстава – 143-2020-п 

2. Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. 

3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики 

4. Анатолій Капіносов. Математика. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. 

 

   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2020-%D0%BF
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Робота з учнями, які мають недостатній рівень знань з математики, в 
умовах ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

КУЗИК Галина Степанівна 

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист» 

 

В роботі описано запропонований метод роботи з учнями ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою, які мають низький рівень знань з математики. Він полягає у створенні 

окремої групи «Нащадки Піфагора», з якою проводять додаткові заняття у позаурочний час. Від-

відування занять було обов’язковим для учнів, відібраних за результатами діагностичної контро-

льної роботи. Навчання у групі проводилося за спеціально розробленою програмою, яка включала 

базові поняття з математики, формули, правила, теореми, без знань яких неможливе засвоєння 

шкільного курсу математики. Основні види завдань, які розв’язувалися на додаткових заняттях: 

вивчення базових понять з математики; вивчення (повторення) матеріалу з математики, який ви-

вчався у попередніх класах та додаткове вивчення матеріалу, який викладався на уроках згідно 

навчальної програми. 

Учасники групи загалом успішно засвоїли матеріал і за результатами навчання у І семестрі 

продемонстрували достатній рівень знань з математики, окрім трьох учнів. А за навчальний рік 

не було учнів, які отримали недостатній рівень знань. 

Навчання у групі викликало інтерес не лише у її учасників, але й інших учнів, які виявляли 

бажання відвідувати окремі заняття. За результатами навчання 6 учням було дозволено не відві-

дувати додаткові заняття, проте вони відмовилися і продовжували навчатися у складі групи «На-

щадки Піфагора». 

Постановка проблеми. У повсякденній роботі кожен вчитель стикається з неоднаковим рі-

внем знань учнів у межах класу та засвоєнням ними навчального матеріалу. При цьому виділя-

ються учні з високим рівнем знань («сильні»), з середнім («середні») та низьким рівнем («сла-

бкі»). Найскладніше працювати із «слабкими» учнями. Детальний аналіз причин низького рівня 

знань учнів та методи роботи з ними описує відомий український педагог В. О. Сухомлинський. 

Він стверджує, що такі учні повинні навчатися разом з іншими учнями у звичайній школі. Описує 

вчений основні прийоми роботи з такими учнями, що сприяють тренуванню пам’яті, та розвитку 

мислення. Проте одночасно запам’ятовувати і мислити є складним завданням для «слабких» учнів 

і тому робота з ними вимагає майстерності вчителя. Такі учні більше за інших переживають нев-

дачі, проте радіють навіть невеликим успіхам і прагнуть розв’язати нові більш складні задачі [1].  

Дослідженням проблеми роботи з невстигаючими учнями займалися багато науковців. 

А.А. Логвинюк [2] надає практичні рекомендації щодо роботи з такими учніми та виділяє низку 

переваг у «слабких» дітей: здатність до послідовної, планомірної та монотонної роботи, успіш-

ність виконання завдань, які потребують попередньої підготовки, здатність до перевірки і конт-

ролю виконаних завдань.  

Позитивний вплив на навчання учнів з недостатнім рівнем підготовки має групова робота, 

форми і види якої досліджує Л.М. Шевчук [3]. Для успішного засвоєння знань можуть формува-

тися як гомогенні, так і гетерогенні групи за рівнем підготовки. У кожному з видів груп застосо-

вується інша методика роботи вчителя щодо організації навчання. Подібний підхід пропонує Н.А. 

Бараненкова [4], акцентуючи увагу на проектах, реалізація яких дає змогу залучити осіб різних 

рівнів підготовки, зокрема «слабких». Прихильником групової роботи як методу активізації дія-

льності «слабких» учнів є і М.С. Денисевич [5], який стверджує, що працюючи в групі, слабкі 

учні збагачуються новою інформацією, мають можливість своєчасно одержати додаткове пояс-

нення з незрозумілих питань, а завдяки контролю з боку сильних учнів  допускають менше поми-

лок. 
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Розробленню методичної системи роботи з невстигаючими учнями основної школи з ма-

тематики присвячене дослідження Г.В. Іщенко [6], у якому зосереджено увагу на організацію на-

вчальної діяльності при вивченні теоретичного матеріалу, методику формування навичок і умінь 

з математики відстаючих у навчанні учнів, коректуючу діяльність вчителя математики з метою 

досягнення обов’язкових результатів навчання згаданої категорії школярів в умовах рівневої ди-

ференціації навчання. 

У праці [7] Т. Таблер акцентує увагу не лише на труднощах вивчення математики, але і 

розвитку математичної тривоги. Успіх у подоланні цих проблем автор вбачає в широкому засто-

суванні комп’ютерних технологій на уроках маетматики та стверджує, що методика викладання 

математики, яка ґрунтується на застосуванні комп’ютерних засобів з інтерактивним контентом, 

призводить до збільшення бажаних показників мотивації навчання математиці (самоефективно-

сті, внутрішньої мотивації) та до зниження показників математичної тривожності.  

Цілком зрозуміло, що основи математичних знань найкраще формуються в початковій 

школі. Цій проблемі присвячено низку досліджень, зокрема Н.І. Стасів та Т.І. Війчука [8], які 

описують методичні особливості формування математичних здібностей учнів початкової школи 

та наголошують, що до нездібних до математики дітей можна віднести таких учнів, яким ви-

вчення математики дається з великими труднощами, не дивлячись на їх старанність. З такими 

дітьми треба багато працювати і розв'язати велику кількість однотипних задач. Автори схиля-

ються до думки, що у цих питаннях потрібно говорити лише про відносну нездібність школярів 

до математики.  

Проте робіт, присвячених проблемам та методам навчання математики «слабких» учнів у 

ліцеях, зокрема з посиленою військово-фізичною підготовкою, не виявлено. 

Метою роботи є розробити метод роботи з учнями ліцею з посиленою військово-фізичною 

підготовкою, які мають недостатній рівень підготовленості з математики, з метою його підви-

щення та зменшення нерівномірності підготовленості учнів у складі навчального взводу. 

Викладення основного матеріалу.  

Недостатній рівень підготовленості з математики учнів ліцеїв з посиленою військово-фі-

зичною підготовкою спричиняє неоднакове сприйняття та засвоєння навчального матеріалу взво-

дом. Учитель має переважно вибір: або застосовувати диференційований підхід до викладання 

учням з високим, середнім та недостатнім рівнями, або орієнтуватися на «середняка». «Сильним» 

учням загалом не цікаво навчатися разом з тими, що мають середній та недостатній рівні компе-

тентностей. А «слабким» учням не достатньо зрозуміло матеріал навіть середнього рівня. Важ-

ливе значення має вивчення математики, оскільки подальший вступ у заклади вищої освіти зале-

жить від результатів складання Зовнішнього незалежного оцінювання. На відміну від загальноо-

світніх шкіл, у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою є певні особливості, зумов-

лені цілодобовим проживанням учнів, їх розпорядком дня, який включає різні види діяльності, а 

також відсутністю можливостей для репетиторства у позаурочний час. Тому важливим завданням 

учителя математики є не знижуючи рівень викладання математики для «сильних» учнів, забезпе-

чити належну підготовку учнів із недостатнім рівнем знань з математики. 

Оскільки в умовах уроку математики диференційований підхід не завжди ефективний, як 

і орієнтування на «середнього» учня, виникло завдання розробити такий метод роботи зі «слаб-

кими» учнями, який би не знижував рівень викладання предмету і робив би його цікавим та дос-

тупним для всіх учнів. Традиційні методи роботи з учнями, які мають недостатній рівень знань з 

математики, зокрема консультації, індивідуальні завдання різного рівня складності, є не надто 

ефективними та вимагають від учителя значних зусиль. 

Основна ідея запропонованого методу полягає в організації та проведенні окремих додат-

кових занять з учнями із недостатнім рівнем підготовки у складі окремої групи. Таку групу в 

умовах ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою є нескладно сформувати і виділити 

час для додаткових занять. 
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Зупинимось далі на особливостях реалізації методу роботи із «слабкими» учнями у 2021-

22 н.р. у Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут. Осно-

вні принципи та підходи, які були застосовані, можна окреслити наступним чином: 

Відбір учнів та формування групи здійснюють за результатами діагностичних контроль-

них робіт з обох предметів з урахуванням результатів навчання у попередньому навчальному році 

або результатів вступних іспитів. 

Заняття у групі проводять як додаткові після уроків один-два рази на тиждень за окремою 

програмою. 

Заняття у групі не звільняє учнів від планових занять за навчальною програмою. 

До складу групи можуть входити учні різних класів та років набору. 

Заняття у групі після її формування є обов’язковими та проводяться за встановленими пра-

вилами. 

Для комунікування з учасниками групи, видання їм теоретичного матеріалу та завдань ви-

користано технології комбінованого навчання із застосуванням середовища Google Classroom. 

Для реалізації запропонованого методу в ліцеї було пройдено наступні етапи: 

Погодження методу з керівництвом ліцею. 

Розробка програми підготовки ліцеїстів з недостатнім рівнем знань. 

Складання та узгодження розкладу занять. 

Відбір ліцеїстів та формування групи для додаткового вивчення математики. 

Проведення організаційного заняття, оголошення правил роботи. 

Регулярні заняття групи. 

Підсумок роботи групи. 

Формування групи здійснено вчителем на початку навчального року разом із навчальною 

частиною за результатами діагностичної контрольної роботи. Можливим є використання резуль-

татів вступних іспитів або підсумкових оцінок за попередній навчальний рік. 

Група утворена з учнів 8 і 10 класів та налічує 30 осіб. За пропозицією учнів, відібраних 

для додаткового вивчення математики група отримала назву «Нащадки Піфагора». 

Для інформаційної підтримки учасників групи у Google Classroom було сформовано од-

нойменну групу. Зауважимо, що у цьому навчальному середовищі проводилися заняття під час 

дистанційного навчання і учні мають достатні навички роботи в ньому. 

Списки учасників групи надано командирам взводів для забезпечення участі ліцеїстів у 

додаткових заняттях після уроків. 

Основні види завдань, які розв’язувалися на додаткових заняттях: 

Вивчення базових понять з математики. 

Вивчення (повторення) матеріалу з математики, який вивчався у попередніх класах. 

Додаткове вивчення матеріалу, який викладався на уроках згідно навчальної програми. 

Основні результати роботи з учнями, які мають недостатній рівень знань з математики, 

полягають в наступному: 

За перший семестр 2021-22 н.р. у групі  проведено 9 занять, за другий - 2.  

Ліцеїстами повторено (вивчено) базові поняття з математики, означення, формули, тео-

реми та методи розв’язування задач і вправ. 

Вчителем окремо не проводилось оцінювання рівня знань з математики учасників групи. 

Але результати навчання знайшли відображення в оцінках з математики за перший семестр та 

навчальний рік. За підсумками І семестру рівень знань лише трьох учасники групи був оцінений 

як недостатній. Проте за навчальний рік жоден з учасників групи «Нащадки Піфагора» не мав 

балів початкового рівня. 

Показовим є те, що три учні з 8 класу та три з десятого за результатами навчання протягом 

першого семестру досягли високих результатів та їм дозволено було не відвідувати надалі занятя 

у групі «Нащадки Піфагора», проте всі вони виявили бажання і надалі займатися у складі групи. 
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Також деякі учні, що не увійшли до цієї групи, висловлювали бажання додатково вивчати мате-

матику та відвідували окремі заняття. 

Висновки. 
Метод організації додаткових занять з математики для «слабких» ліцеїстів у складі окремої 

групи є ефективним і сприяє підвищенню їх рівня знань, подоланню психологічного бар’єру та 

формуванню відчуття впевненості у своїх силах. 

Учитель під час проведення основних уроків менше відволікається на пояснення базових 

понять учням з недостатнім рівнем знань та може більше уваги приділяти учням з високим та 

середнім рівнями підготовки. 

Для інформаційної та методичної підтримки додаткових занять у сформованій окремій 

групі, зокрема забезпечення учнів теоретичним матеріалом, завданнями, а також перевірки їх 

знань доцільним є застосування навчального середовища, наприклад, Google Classroom. 
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Хмарні технології та їх використання з метою покращення ефективності 
уроків інформатики та технології в умовах Львівського ліцею імені Героїв 
Крут 

ДОБРЯНСЬКИЙ Євген Іванович 

вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель» 

Що таке хмарні технології? Оренда замість купівлі 
 

«Хмарою» метафорично називають інтернет, який приховує всі технічні деталі. Згідно з 

документом IEEE, опублікованим у 2008 році, «Хмарні обчислення — це парадигма, в рамках 

якої інформація постійно зберігається на серверах у мережі інтернет і тимчасово кешується на 

клієнтській стороні, наприклад на персональних комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, 

смартфонах тощо». 

За оцінками експертів, використання хмарних технологій в багатьох випадках дозволяє 

скоротити витрати в два-три рази в порівнянні з утриманням власної розвиненої ІТ-структури. 

«Хмара» відкриває новий підхід до обчислень, при якому ані обладнання, ані програмне 

забезпечення не належать підприємству. Замість цього провайдер надає замовнику вже готовий 

сервіс. 

 

Сервіси Google та інформаційно-освітнє середовище. Пізнавальні, регулятивні, 

комунікативні та особистісні дії. 

 

Пізнавальні дії: 
1. Самостійне виділення і формування пізнавальної мети. 

2. Пошук і виокремлення необхідної інформації. 

3. Постановка і формулювання проблеми. 

4. Моделювання. 

 

Регулятивні дії: 
1. Здатність до організації своєї діяльності. 

2. Вміння діяти за планом. 

3. Формування цілеспрямованості та наполегливості у досягненні мети. 

4. Вміння взаємодіяти з партнерами по навчальній діяльності. 

 

Комунікативні дії: 

1. Ініціативне співробітництво. 

2. Вміння брати участь у колективному обговоренні проблеми. 

3. Вміння слухати та вступати в діалог. 
 

Особистісні дії: 

1. Самоконтроль. 

2. Міркування та висновки. 

3. Планування і регулювання діяльності тощо. 
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Один з алгоритмів роботи. Урок у Google Workspace for Education (Classroom). 

 
Створюю два pdf файли завдання: завдання-практикум та завдання-теорія, подумую про 

супровід кожного уроку завданням-тестом у вигляді набору Google Форм. 

Завдання-практикум містить текст теми уроку, текст його мети, власне, саме завдання 

(текст задачі) та інструктаж щодо виконання завдання (текстовий, або відео, чи і текстовий і відео, 

залежно від складності). Практичне завдання є двох видів, на вибір, залежно від рівня навчальних 

досягнень ліцеїста. Як правило, важче завдання описом алгоритму виконання не супроводжу-

ється. 

Звичайно, є інструктаж як саме відзвітувати про виконане завдання і критерій оцінювання. 

Кожне виконане завдання мусить містити короткий та чіткий висновок. 

Теоретичне завдання містить ряд запитань, щоб відповісти на які треба розуміти суть. 

У теоретичному завданні ще є критерій оцінювання. 

Маю такі розробки для всіх уроків та потроху, щороку їх вдосконалюю. 

Особливе місце серед таких уроків відводиться заняттям з обдарованими дітьми, особливо 

при підготовці до предметних олімпіад. 

 

Приклади: 
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Використана література 
https://sites.google.com/view/cloudinedu/сутність-хмарних-технологій/переваги-g-suite-for-

education-i-office-365-education  

    

https://sites.google.com/view/cloudinedu/сутність-хмарних-технологій/переваги-g-suite-for-education-i-office-365-education
https://sites.google.com/view/cloudinedu/сутність-хмарних-технологій/переваги-g-suite-for-education-i-office-365-education
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Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики. Інтегровані уроки 
інформатики як засіб підвищення знань ліцеїстів 

ЗАПОТОЦЬКИЙ Микола Володимирович 

вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель» 

 

Методика навчання інформатики як наука і як навчальний предмет 
 

Методика навчання інформатики – наука про інформатику як навчальний предмет та за-

кономірності процесу навчання інформатики ліцеїстів. У своїх дослідженнях та висновках мето-

дика навчання інформатики спирається на філософію, логіку, педагогіку, психологію, інформа-

тику, математику та узагальнений практичний досвід роботи вчителів інформатики. 

Методика навчання інформатики як наука тісно пов’язана з концепцією навчального про-

цесу, його основними компонентами, які й становлять сукупність об’єктів вивчення та дослі-

дження.  

До основних компонентів навчального процесу належать: 

• навчаюча діяльність вчителя; 

• навчальна діяльність ліцеїстів; 

• організація навчання. 

Процес навчання – це процес спільної діяльності вчителя та ліцеїстів. Обидві сторони – і 

вчитель і ліцеїст – беруть активну участь у цій діяльності, але кожен по-своєму: 

учитель здійснює навчаючі дії, спрямовуючи навчальні дії ліцеїстів; 

• учитель мотивує навчальну діяльність ліцеїстів, спонукає їх до навчання; 

• учитель організовує навчальні дії ліцеїстів таким чином, щоб вони давали максима-

льний ефект. Ця організація проходить на рівні кожного окремого ліцеїста; 

• учитель дає ліцеїстам матеріал для засвоєння та орієнтири для їх навчальної діяль-

ності; 

• учитель здійснює контроль за ефективністю засвоєння знань. 

Спочатку навчаючі дії вчителя переважають. Однак вони обов’язково спрямовані на фор-

мування в ліцеїстів різноманітних навчальних умінь – умінь самостійної пізнавальної діяльності. 

Поступово частка участі вчителя в спільній діяльності зменшується, а ліцеїстів – зростає. Зростає 

і якість навчальних дій, дії ліцеїстів стають більш активними, творчими й самостійними, а роль 

вчителя зводиться до управління цією активною і самостійною діяльністю ліцеїстів. 

Під організацією, в широкому розумінні цього терміна маються на увазі такі фактори: мета 

навчання, його зміст, методи та прийоми, а також засоби навчання. 

Методика навчання інформатики пов’язана з методикою навчання математики, тому що 

поняття алгоритму прийшло з математики. З іншого боку, багато доведень різноманітних твер-

джень у математиці мають явно алгоритмічну структуру, і в методиці навчання математики існує 

завдання навчити виявляти цю алгоритмічну складову в доведеннях. 

Особливість методики навчання інформатики виявляється в тому, що інформатика, як на-

ука і як навчальний предмет, бурхливо розвивається. У зв’язку з цим існує потреба постійно уз-

годжувати зміст навчання з досягненнями у розвитку науки і техніки. За таких умов вимушеним  

вирішенням є максимальне спирання на результати загальної дидактики та психології, на конкре-

тні методики навчання інших дисциплін, зокрема математики. 

Звідси випливає також вимога добору такого змісту навчання інформатики, який за мож-

ливості якомога менше залежав би від типів комп’ютерів та їхнього програмного забезпечення. 
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Зрозуміло, процес навчання неминуче реалізується із застосуванням деяких конкретних програ-

мних і технічних засобів, але вони повинні розглядатися лише як окремі зразки різного комп’юте-

рного обладнання, як можливі засоби унаочнення і дидактичного супроводу навчального матері-

алу. 

 

Роль математики в підсиленні прикладного спрямування шкільного курсу інформатики. 
 

Курс інформатики закликаний внести значний вклад до загальної підготовки ліцеїстів. В 

цьому плані передбачається систематичне розкриття взаємозв'язку теоретичних і прикладних ас-

пектів курсу, розкриття ролі і значення  нових інформаційних технологій та роботи програмістів 

в сучасному світі 

В процесі вивчення інформатики послідовно і систематично формується культура розумо-

вої праці на якісно новому рівні, як уміння планувати свою роботу, раціонально її виконувати, 

критично співвідносити початковий план роботи з реальним процесом її виконання. 

Необхідно спеціально підкреслювати роль математики і відводити значний час для  розг-

ляду практичних завдань в курсі інформатики. В рамках даного предмету розглядаються теми 

алгоритмізації, програмування, розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Розв’язування ма-

тематичних завдань пронизує весь зміст цього навчального предмету і є основним засобом фор-

мування комп'ютерної грамотності та інформаційної культури ліцеїстів. 

Завдяки значній кількості математичних завдань викладання курсу інформатики має яск-

раво виражене практичне спрямування: більшість завдань, що пропонуються в шкільних підруч-

никах, мають широке застосування на практиці. Засвоєння ліцеїстами засобів розв’язування цих 

завдань істотно поширює математичний інструментарій ліцеїста. 

 

Міжпредметні  зв'язки при викладанні інформатики. 
 

Одним з важливих напрямків підвищення практичної значущості результатів навчання є 

організація міжпредметних зв’язків між шкільними предметами на основі спільних знань і мето-

дів наукового пізнання. Проблема міжпредметних зв’язків випливає з дидактичного принципу 

систематичності, який відбиває загально-філософське поняття про зв’язок явищ і узгоджується з 

фізіологічними та психологічними поняттями про роботу мозку. Послідовне здійснення міжпре-

дметних зв’язків в навчанні природничих наук сприяє надбанню узагальнених знань, вмінь і на-

вичок. 

Прагнення зробити викладання математики та інших предметів більш ефективним, а ре-

зультати навчання більш практично значимими, приводить до необхідності використання інфор-

маційних технологій (ІТ). Предметне використання ІТ формує у ліцеїстів навички свідомого ко-

ристувача комп’ютерів, показує можливості використання ІТ в подальшій практичній діяльно-

сті.   

 

Уроки інформатики мають свої особливості. 
 

1. Найважливіша особливість постановки курсу інформатики на базі комп'ютерного класу 

— це систематична робота учнів з комп'ютером на кожному уроці інформатики. 

2. Розвиток комп'ютерної техніки, засобів телекомунікацій та відповідного програмного 

забезпечення дає можливість учителю використовувати нові форми навчання ліцеїстів: телекому-

нікаційні проекти, практикуми, бінарні уроки. 
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3. Міжпредметний характер змісту навчання інформатики дозволяє розглядати дану навча-

льну дисципліну не лише як ще один новий шкільний предмет у навчальному плані, а й як інтег-

рацію та узагальнення вже вивчених учнями основ наук. 

4. Навчання ліцеїстів за умов систематичного доступу до комп'ютера, як правило, прохо-

дить при підвищеному емоційному стані ліцеїстів. Пояснюється це, зокрема, тим, що при прави-

льному формулюванні завдань для виконання з використанням комп'ютера ліцеїсти одержують 

наочні результати своєї роботи, що додає їм впевненості в своїх силах. У ліцеїста виникає приро-

дне прагнення поділитися своїми знаннями та результатами роботи зі своїми товаришами. Занят-

тям характерна більша, ніж на інших звичайних уроках, свобода спілкування ліцеїстів на уроці. 

Така система стосунків згуртовує колектив у досягненні спільної навчальної мети. 

5. На уроках інформатики створюється благодатний грунт для відтворення такої організа-

ції навчання і контролю знань, при якій заздалегідь найбільш успішно працюючі ліцеїсти, що ви-

значаються вчителем, виконують роль помічників учителя. За рахунок цього на уроках інформа-

тики впроваджується система взаємної допомоги ліцеїстів. Чинник обміну знаннями, передавання 

знань від більш компетентних менш компетентним починає виступати як дієвий засіб підвищення 

ефективності навчально - виховного процесу. При цьому врахування особливостей змісту нав-

чання дозволяє широко використовувати колективну та групову навчальну діяльність учнів, що 

має вагоме соціальне значення за умов створення та розвитку інформаційного суспільства. 

6. Систематичне використання комп'ютера для розв'язування навчальних задач створює 

передумови для копіювання ліцеїстами дій вчителя. Принцип «виконуй як я» при збільшенні ма-

сштабів підготовки не втратив свого значення. Можливості використання хмарних середовищ до-

зволяють у багатьох випадках ефективно застосовувати ідею «копіювання» в навчанні, причому 

вчитель одержує можливість одночасної роботи із всіма учнями при збереженні принципу інди-

відуальності. 

7. Різна базова підготовка ліцеїстів до сприймання матеріалу та різна освіченість ліцеїстів 

з предметної галузі призводить до того, що на уроках інформатики дидактичне завдання реалізації 

принципу диференціації та індивідуалізації навчання стає першочерговим. 

8. Необхідність ефективного використання сучасних комп'ютерно-орієнтованих систем 

навчання для забезпечення гармонійного розвитку, навчання і виховання дітей, потребують від 

вчителя високої професійної компетентності. 

9. Динамічність змісту навчання, програмного забезпечення, яке використовується та ви-

вчається на уроках інформатики, потребує від вчителя постійної роботи над собою, підвищення 

професійного рівня за рахунок самоосвіти і самовдосконалення. 

 

Використання Microsoft Excel на уроках математики. 
 

Відомо, що розвиток розумових здібностей залежить від кількості накопичених знань, від 

їх системності. Сформувати систему знань, спираючись тільки на один навчальний предмет, не-

можливо, оскільки багато конкретних одиниць знань є в більшості випадків надбанням не однієї 

дисципліни, а декількох. Тому система знань передбачає структурний взаємозв’язок між понят-

тями окремих предметів, між загально - дидактичними закономірностями та фактичним матеріа-

лом. Для того, щоб розкрити  поняття повністю в усіх його зв’язках і відношеннях, необхідно 

залучити відомості різних галузей знань, сформувати в ліцеїстів вміння аналізувати об’єкти реа-

льної дійсності. Узагальнення на рівні теорій  викликає у ліцеїста широкі асоціації, що дозволяє 

їм здійснювати систематизоване перенесення знань   з одного предмета в інший, наприклад  з ма-

тематики в інформатику. 

При  вивченні у 9 – му класі теми:  “Розв’язування рівнянь другого степеня двома змін-

ними” з метою формування  в ліцеїстів системних знань, доцільно продемонструвати графічний 
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спосіб розв’язування системи рівнянь. Це поняття тісно пов’язується з таким розділом матема-

тики, як графіки функцій. При цьому не збільшується обсяг навчального матеріалу, а лише вста-

новлюється зв’язок між фактами, які відомі ліцеїстам, зокрема, з математики та інформатики. 

Проілюструємо це на прикладі конкретної задачі, розв’язання  системи рівнянь другого степеня з 

двома змінними. 

Завдання. Розв’язати систему рівнянь за допомогою Excel: 

 
Розв’яжемо дану систему графічним способом. Побудуємо графіки рівнянь системи: 

 

y=x2+3 

y=-x+5 

 
 

Проаналізувавши  дві останні формули, ліцеїсти розуміють, що в Excel, достатньо зобра-

зити графіки функцій, а їх перетин буде розв’язком системи рівнянь.1 
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Задачі такого типу не є додатковим об’єктом вивчення, а є ще однією ілюстрацією методу, 

який базується на побудові графіків функцій. Їх розв’язування з використанням комп’ютера 

сприяє: 

• підвищенню ефективності навчання;  

• розширенню області практичного використання знань, умінь і навичок. 

Внаслідок цього здійснюється систематизація знань за такими змістовними поняттями ма-

тематики: побудова графіків функцій; перетворення графіків функцій. Це допомагає ліцеїстам 

глибше усвідомити зв’язки між фактами, чіткіше уявити структуру навчального матеріалу курсу 

алгебри. 

Отже, міжпредметні зв'язки не тільки інтегрують, узагальнюють знання, але і диференці-

юють, конкретизують їх, поєднуючи загальне, особливе й одиничне при вивченні тих чи інших 

об'єктів. Різнобічні взаємозв'язки предметів, формують конкретні знання ліцеїстів, узагальнюють 

їх з позицій методологічних категорій, без яких неможливе системне засвоєння основ наук, зок-

рема алгебри. 

Таким чином, міжпредметні зв’язки є важливим фактором розвитку сучасного навчаль-

ного процесу, пізнавальної діяльності ліцеїстів. 
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Використання міжпредметних зв’язків на уроках фізики для кращого 
розуміння і практичного застосування навчального матеріалу 

НОВОТНА Оксана Йосифівна 

вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії 

                   Якщо бажаєш перерахувати ти, 

                   За що нам фізиці подякувати треба, 

                   То озернись навколо себе, глянь на небо 

                   І до його висот ти думкою злети 

                   Отож бо фізиці підвладне в світі все… 

                   Технічний розвиток нам фізика несе. 

 

Сучасна фізика – найважливіше джерело знань про навколишній світ, основа науково – 

технічного прогресу і разом з тим – один з найважливіших компонентів людської культури : ду-

ховної та матеріальної. Навчання фізики, як і інших предметів має загальні дидактичні цілі : осві-

тні, виховні та розвивальні. Між ними немає чітких меж ні за змістом, ні за методами та засобами 

їх досягнення – вони повинні досягатись у єдиному навчально – виховному процесі. 

Міжпредметні зв’язки здійснюють формування у учнів світогляду про явища природи, до-

помагають їм використовувати свої знання при вивченні інших навчальних предметів та в суспі-

льно – корисній праці. 

Основні напрямки міжпредметних зв’язків. 

• узгодження у часі вивчення різних дисциплін з таким рахунком, щоб вивчення од-

них предметів сприяло підготовці учнів до пізнання інших ; 

• здійснення єдиного підходу до формування загальних понять, навичок та умінь. 

• розкриття взаємозв’язків  явищ, вивчених з різних предметів 

 

На уроках, я використовую зв'язок фізики не тільки з предметами природничо-математич-

ного циклу, а й з предметами гуманітарного профілю. На уроках  з’ясовуємо і доводимо з точки 

зору фізики достовірність і правильність описання в літері фізичних явищ. Ліцеїсти залюбки ви-

конують домашнє завдання, де треба знайти в художньому творі опису фізичного явища. 

Широку увагу треба приділяти між предметним зв’язкам не тільки при викладанні нового 

матеріалу, або рішенні задач, а і при закріпленні тем, розділу, курсу фізики. Для цього викорис-

товують екскурсії та літню практику школярів. Цей зв'язок носить двоякий характер : викорис-

тання знань і вмінь, набутих учнями в процесі вивчення фізики з прямим їх використанням в по-

буті , техніці, житті людини. 

При здійсненні міжпредметних зв’язків існує проблема, коли вчитель фізики повинен 

знати не лише свій предмет, а і інші ( хімію, географію, біологію, інформатику)в результаті чого 

вчитель витрачає багато часу до підготовки уроків, і тому не кожен вчитель бажає застосовувати 

цю методику на своїх уроках. 

Жоден урок не може бути реалізовано на сучасному етапі навчання з використанням шкі-

льного підручника. 

Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання активізує інтелектуальну і дослід-

ницьку діяльність, яка  сприяє на зростання успішності учнів. 

 

При здійсненні міжпредметних зв’язків процес формування знань та вмінь проходять через 

такі етапи, які розташовуються у послідовності: 
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Перший етап - у рамках пояснювально-ілюстрованого методу формується основа теорети-

чних знань. На цьому етапі   розв’язуються задачі на виявлення і аналіз фактів. Як правило це 

повинні бути якісні задачі. 

Другий етап – це виконання завдань, які приводять до закріплення отриманих знань. 

Третій етап – розв’язання кількісних задач і завдань творчого характеру, які перевіряють 

практичне застосування отриманих знань і умінь.                      

 

Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики 

 

10 клас розділ Механіка 
Вивчаючи тему прискорення досить цікаво і актуально сформувати задачку на визначення 

власного прискорення , використовуючи власні дані під час бігу дистанції 100 м , вважаючи ,що 

початкова швидкість ϑ0 рівна нулю. Учні виконують обрахунки із задоволенням таким чином 

показують знання з математики та фізики використовуючи власний час подолання відстанню 

100м. 

 
 

Пояснюючи , що таке шлях, траєкторія, переміщення, швидкість, прискорення , рівняння 

руху неможливо пояснити даний матеріал і різницю між цими величинами не використовуючи 

графіки , які вони вже вміють опрацювати з математики. 

 

Найулюбленіший предмет під час навчання це фізична культура, а ще цікавіше знати, які 

закони з фізики допомагають їм краще використовувати свою майстерність якнайкраще під час 

різних змаганнях., таких як перетягування каната де потрібно правильно розподілити сили учас-

ників згідно прикладання сумарної сили, армреслінгу як правильно і під яким кутом розташувати 

руку для кращого використання сили, під час гри у волейбол як краще подавати м’яч для більшої 

дальності польоту і кут під яким має рухатися м’яч. 

 

   
 

Діти дуже люблять кататися на велосипедах тому варто знати як вид дороги,  стан дороги, 

погодні умови можуть вплинути на рух тут без сили тертя і її проявів ніяк. Учні повинні володіти 

інформацією , щоб уникнути травм. 
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Багато хто був на морі і бачив медуз , які вивчалися на уроках зоології і їм цікаво як вони  

рухаються не маючи плавників і хвоста,  а на уроці фізики під час вивчення законів збереження 

зокрема реактивного руху їм вдалося дізнатися принцип руху цих тварин до яких ще відносяться 

каракатиці , а яким здивуванням було дізнатися що є сорт диких огірків , які також рухаються за 

таким принципом про які вони вивчали на уроках ботаніки. Також слід звернути увагу на засто-

сування реактивного руху  для побудови літальних апаратів, ракет , катерів та військової техніки. 

 

Молекулярна фізика 
Вивчаючи дану тему напряму стикаємося із тим як учні засвоїли теоретичні матеріали на 

уроках хімії., чи вміють користуватися таблицею Менделєєва. Також вивчаючи тему 

пароутворення , насичена пара, кипіння розуміємо як засвоїлися теоретичні матеріали під час 

вивчення природознавства, географії про кругообіг води, утворення хмар, про температуру 

кипіння води із зміною тиску піднімаючись або опускаючись.  

 

  
 

9 клас  «Магнітне поле» 

  
Вивчаючи тему магнітне поле ми проводимо з учнями паралель з географією і згадуємо , 

що вони пам’ятають про розташування географічних полюсів Землі  і як користуватися компасом. 
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І вже маючи знання про розташування магнітних полюсів вони розуміють де південь, а де північ 

і чому саме стрілка компаса вказує на північ.  

 

«Оптичні явища» 
Вивчаючи оптичні явища 9 клас згадуємо про будову ока використовуючи знання з біології 

      
 
Учні відповідають на запитання про око і як вони сприймають світ. А в подальшому розу-

міють , що це досконалий оптичний прилад створений природою, за допомогою будови якого 

було створено перший фотоапарат.  Під час вивчення даної теми учні починають розуміти наскі-

льки людський організм унікальний і скільки різних процесів які відбуваються в організмі можна 

пояснити за допомогою знань з фізики. 

 

«Атомна і ядерна фізика» 
Вивчаючи ядерну фізику особливу увагу слід приділити до вивчення теми «Ланцюгова 

ядерна реакція. Ядерний реактор. Ядерна зброя. Методи захисту від радіоактивного випроміню-

вання.» Цю тему краще розкрити провівши інтегрований урок з вчителем Захисту України і роз-

казавши як розвиток ядерної фізики , розщеплення ядра, синтез легких ядер вплинув на розвиток 

суспільства. Розуміємо, що ядерне паливо це добре для отримання енергії , але вчитель Захисту 

України розказує про велику небезпеку, яку несе атом і як себе захистити. 

 

   
 

Тому тут доречні такі слова : 

«Відкриття розщеплення важких ядер призвело до таких наслідків, що ми 

всі, все людство, дивимося вперед з великими надіями, але також і з великими по-

боюваннями за наше майбутнє.! 

Отто Ган 

 



 

 

 

 

65 

 

11 клас. «Струм у різних середовищах». 

 

Вивчаючи в 11 класі «Струм у різних середовищах», цікаво зупинитися на темі 

«Електроліз», при вивченні якого учні вивчають не тільки фізичні , а й хімічні властивості 

речовин, а також наводять приклади де застосовують електроліз у побуті.. Цей урок варто 

провести у форматі випереджаючого домашнього завдання , коли кожен робить повідомлення по 

певному застосуванню електролізу в різних сферах життя людини , а на уроці ознайомлюються 

як саме відбуваються дані процеси. 

 

1 
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Використання інноваційних технологій на уроках фізики як чинник  
підвищення якості навчання ліцеїстів 

ХОМА Ірина Юріївна 

вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, , педагогічне звання «старший учитель» 

Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань 

соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Незадоволення багатьох країн 

результатами системи шкільної освіти сьогодні призвело до необхідності її реформування. Для 

цього важливо було розробити стратегічний напрям розвитку професійної освіти на перспективу. 

Головною є проблема вивчення пріоритетів освіти та її реформування. На запитання: «Чого ви 

очікуєте від школи?» роботодавці відповідають: «Треба виховувати дитину, яка вміє спочатку 

самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо працювати і жити». В школі учень повинен 

навчитися, в першу чергу, самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. Цього досягти 

значно важче, ніж навчати читати, писати та лічити. 

«Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Сьогодні 

особливо важливо розвивати пізнавальну діяльність учнів, формувати інтерес до процесу 

пізнання, до способів пошуку, засвоєння, переробки та застосування інформації, що дозволило б 

випускникам бути суб'єктом навчання, легко орієнтуватися в сучасному мінливому світі.  

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, одним з 

пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних технологій, які розширюють можливості 

учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній 

діяльності. Створюються нові освітні технології, розробляються нові методики викладання, 

з'являються нестандартні форми проведення уроків, варіативні програми і підручники ... 

 Серед основних питань, які стосуються впровадження сучасних інноваційних технологій 

навчання, є пошуки можливостей органічного поєднання та взаємоузгодження традиційних 

методів реалізації навчального процесу з новими методами його інтенсифікації й активізації, що 

забезпечують формування необхідних якостей майбутнього фахівця. 

Актуальність проблеми використання інноваційних технологій навчання на уроках фізики 

полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які 

враховують ці досягнення. 

 

1. Інноваційні технології навчання. 
Термін “інновація” означає внесення в навчальний процес нового (факти, методи, 

прийоми), що покращує діючу систему освіти.  

Зміст освіти останнім часом переорієнтовується на заняття, що мають виховувати 

загальнолюдські цінності, орієнтують учня на звернення до навколишнього світу й до себе, на 

дбайливе ставлення до всього, що його оточує, на творчий пошук, саморозвиток, вміння шукати 

й знаходити своє місце в житті, бачити красу світу та людей. Одним із пріоритетних напрямків 

розвитку освіти, згідно національної доктрини, є впровадження інноваційних технологій до 

навчально-виховного процесу. 

 

2. Технологія особистісно-зорієнтованого навчання. 

 
Однією з інноваційних технологій загально-педагогічного характеру, які впроваджуються 

в сучасних школах є технологія особистісно-орієнтованого навчання. Особистісно-зорієнтоване 

навчання – організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання індивідуальності, 

самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку 
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особистості учня виходячи із виявлення його індивідуального досвіду, здібностей, інтересів, 

ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці.  

На відміну від традиційного навчання учень повинен бути суб’єктом освітнього процесу. 

Індивідуальні особливості ліцеїстів треба враховувати, наприклад, на уроках розв’язування задач. 

Я пропоную ліцеїстам задачі різної складності, кожен працює в своєму режимі, розв’язує  різну 

кількість задач, звертаю увагу на ліцеїстів, що здають ЗНО.  

 

3.  Технологія проблемного навчання. 

 
В основі технології проблемного навчання лежить створення вчителем самостійної 

пошукової діяльності ліцеїстів із розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове 

знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція, 

творче мислення та інші особисто значущі якості. 

Проблемна ситуація – це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем 

взаємодії учня з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя.  

Проблемні ситуації на уроках фізики зручно створювати, з власного досвіду чи досвіду 

ліцеїстів, при розв’язуванні різного виду задач; під час мотивації, використовуючи різні цікаві 

факти, прислів’я, приказки, загадки, поетичні рядки, літературні твори. Використовую при 

проведенні позакласних заходів “Брейн-ринг”, “Шоу ерудитів” 

  

  

4.  Інформаційні технології. 

 
Інформаційна технологія в освітньому процесі – це поєднання традиційних технологій 

навчання і технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування 

системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку 

інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної 

діяльності учнів і вчителя. 

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі 

інтерактивних комп’ютерних презентацій, відеороликів  та відео уроків з фізики. 

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних 

технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати 

інтелектуальні, творчі здібності,  самостійно набувати нових знань та працювати з різними 

джерелами інформації.  

 Тому на своїх уроках я намагаюся використовувати 3-D моделі, бо вже є можливість, 

готові відео-ролики, власні презентації, тощо. 
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5. Технологія розвивального навчання. 

 
Технологія розвивального навчання – це активно-діяльнісний спосіб навчання, під час 

якого враховуються та використовуються природні закономірності індивідуального розвитку 

дитини, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій, скерованих 

механізмів особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичної сфер. Ця технологія ставить 

на меті загальний розвиток учня, його інтелектуальних можливостей, почуттів, уміння вчитися та 

спілкуватися, формування творчої особистості. 

Важливим дидактичним прийомом, що відрізняє розвивальне навчання від традиційного, 

є надання учням право вибору – варіанта навчального матеріалу, форм роботи, можливого 

партнера та інше. Елементи розвивального навчання я використовую під час проведення 

лабораторних та дослідницьких робіт, спостереження, при розв’язуванні експериментальних та 

якісних задач. 

 

6.   Ігрові технології навчання. 

 
Гра – це діяльність, яка полягає в інтеракції між окремими учнями або групами учасників, 

об’єднаними для реалізації певних цілей. Ігрові технології навчання відрізняються від інших 

технологій тим, що гра добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого 

віку.  

З цією метою я використовую різні види ігор, серед яких: “Знайди помилку”, “Урок-суд”, 

“Урок-гра”. Проведені уроки “Будова атома”, “Шкала електромагнітних хвиль”, тощо. 

 

7.   Технологія розвитку критичного мислення. 

 
Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку 

креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, 

формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень. Сприймання, розуміння, 

усвідомлення та засвоєння навчальної інформації вимагає активної розумової діяльності, у тому 

числі критичного мислення. Критичне мислення – складний процес, який починається з 

ознайомлення з інформацією, а закінчується прийняттям рішення. Критичне мислення 

проявляється: 

Для розвитку критичного мислення на ліцеїстів я використовую такі методи: Залучення 

учнів до діяльності з пошуку відповіді на різноманітні питання та складання різних типів питань, 

проведення дискусій та диспутів. Урок-подорож Україною де знаходяться маятники Фуко. 
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8.   Технологія інтерактивного навчання. 
 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має 

конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на 

основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 

У своїй практиці я використовую такі інтерактивні вправи як «Мікрофон», «Незакінчене 

речення», «Мозковий штурм», «Метод ПРЕС».  

 

9.   Проектна технологія. 

 
Сьогодення вимагає від освіти не забезпечення учнів певною сумою знань, а вміння 

отримувати знання самостійно, що можна забезпечити використанням не тільки однієї технології, 

а цілим комплексом технологій, поєднуючи їх протягом вивчення однієї теми. Найбільш вдало 

сукупність певних технологій навчання можна застосувати під час створення проектів. 

Метод проектів завжди орієнтований на самостійність учнів – індивідуальну, парну, 

групову, яку вони здійснюють упродовж певного часу; допускає можливість розв'язування певної 

проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних 

методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь із різних галузей науки та 

мистецтва. Результати виконаних проектів повинні бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична 

проблема, то має бути запропоноване конкретне її розв'язування, а якщо практична – конкретний 

результат, готовий до впровадження. 

Сутність даного методу полягає в стимулюванні інтересу учнів до певних проблем, які 

передбачають володіння певною сумою знань, і шляхом проектної діяльності, котра передбачає 

рішення даної проблеми, показати практичне застосування набутих знань. 

В наш час метод проектів набув поширення та великої популярності завдяки 

раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їхнього практичного застосування 

для розвитку конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. «Усе, що я пізнаю, я знаю. 

Знаю, навіщо це мені потрібно, де та як ці знання застосувати» – основна теза сучасного розуміння 

методу проектів, яка приваблює прибічників багатьох освітніх систем, що прагнуть знайти 

розумний баланс між академічними знаннями та прагматичними вміннями. 

В діючій програмі з фізики після вивчення кожного розділу заплановані уроки захисту 

навчальних проектів. Ця робота учням подобається і вони із захопленням і цікавістю створюють 

проекти різних типів. Урок “Атомна енергетика України”, навчальні проекти. 
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10. Використання на уроках STEM 

 
На STEM-уроці в центрі уваги завжди знаходиться практичне завдання чи проблема, 

близькі та важливі учням. Завдяки цьому вони вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а 

просто зараз шляхом спроб та помилок, отримують набагато більше автономності, що вчить 

самостійності, умінню приймати власні рішення та брати за них відповідальність. Іншими 

словами, учні виконують міні-дослідження. 

Акронім STEM походить від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, 

Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – математика та визначає характерні 

риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практико 

орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін.  

Реалізація цього підходу потребує осучаснення матеріально-технологічного забезпечення 

освітнього процесу, зокрема, такими засобами, як квадрокоптери, роботизовані системи, 

електронні конструктори, цифрові вимірювальні прилади тощо. Сьогодні в ліцеї це реалізується 

на експериментальному рівні, зокрема із залученням ліцеїстів – учасників командно-штабної гри 

«Кіберджура». 

 

 
 

Впровадження українознавчого аспекту на уроках фізики, як елемент національно-
патріотичного виховання 

 

Мета національно-патріотичного виховання  - це виховання  патріота своєї держави, 

людини  яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, рис громадянина 

Української держави, розвинення духовності, прищеплення моральної, художньо-естетичної, 

правової, трудової культури, притаманної нашому народу. Забезпечення морально-політичної та 

практичної підготовки до виконання обов’язку – захисту незалежної Батьківщини, військової 

служби у Збройних Силах України 
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Фізика має великі виховні можливості українознавчого аспекту. На уроках та в позакласній 

роботі можна використовувати різні форми й методи для реалізації національно-патріотичного 

виховання.  

Це використання на уроках цікавих розповідей про життя та діяльність видатних 

українських учених і винахідників, історичних довідок про відкриття фізичних законів, досягнень 

вітчизняної науки в різних галузях  народного господарства; демонстрація фото- та відео- 

фрагментів з історії фізики в Україні; використання уривків з творів , казок, прислів’їв, загадок,  

та їх пояснення з фізичної точки зору; демонстрація старовинної техніки, побутових пристроїв,  

складання та розв’язування задач з українознавчим змістом; оформлення тематичних стендів. 

Прикладом заходів такого спрямування можуть бути проведені у Львівському ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут тематичні заходи в рамках Тижня 

природничих наук, присвячені видатним українським вченим-природознавцям та внеску 

українських вчених у розвиток світової космонавтики і астронавтики, успіхам українців в 

освоєнні космічного простору. 

.  

 
 

 

 
  

Висновки 
 

Застосування інноваційних технологій, які будуються на комплексному психологічному 

вивченні особистості всіх учасників освітнього процесу, дає можливість позитивно розвивати їх 

інтелектуальну, соціальну, духовну сфери, сприяє соціальному самоствердженню й культурному 

самостворенню. Використання різноманітних освітніх технологій є результатом творчого підходу 

вчителя до справи. 

Таким чином, важливою умовою організації освітнього процесу є вибір учителем 

раціональної системи методів і прийомів активного навчання, використання сучасних технологій 

у поєднанні з традиційними засобами. Процес навчання повинен бути організований так, щоб 

зорієнтувати дитину на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила. 
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Використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні хімії 

ДЗЕВЕНКО Марія Віталіївна 

вчитель хімії, біології та основ здоров’я, спеціаліст вищої категорії, кандидат хімічних наук 

В сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є невід’ємною частиною 

чи не усіх аспектів людського життя, й освіти зокрема. Зараз в Україні відбувається становлення 

нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір [1]. 

Особливо актуальності проблема використання інформаційних технологій набула в останні 

декілька років, в зв’язку з дистанційним навчанням. Основною метою впровадження нових ІКТ 

навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства. 

Що ж стосується використання ІКТ у викладанні хімії, то необхідність їх застосування 

обумовлено особливостями власне хімії, зокрема потребою в демонстрації явищ і їх моделюванні. 

Наприклад, на початку вивчення органічної хімії у 9 класі, досить значні труднощі викликає 

просторова будова органічних молекул. Зображення, які можна знайти в підручниках не дають 

повного уявлення по будові молекул органічних речовин. В такому випадку краще скористатись 

комп’ютерним 3D моделюванням органічних молекул, що дозволить учням розглянути їх з усіх 

боків. 

Іншим надзвичайно актуальним аспектом є використання віртуальних лабораторій, які 

дозволяють не тільки розглянути небезпечні для здоров’я хімічні процеси і реакції, але й 

проводити лабораторні і практичні роботи в умовах дистанційного навчання. Звісно тут є свої 

переваги і недоліки. Головною перевагою відеодослідів є те, що за невеликої креативності учителя 

можна забезпечити дотримання академічної доброчесності учнями. Так, під час очного виконання 

лабораторних і практичних робіт, зазвичай, використовують одні й ті самі всім відомі реактиви. А 

от під час дистанційного навчання можна запропонувати відеодосліди з іншими реактивами. 

Наприклад, в досліді “Взаємодія етанової кислоти з основами” (практична робота “Властивості 

етанової кислоти”, 9 кл.) використати відеодослід з фенолфталеїном, а не лакмусом, опис досліду 

з яким можна знайти в ГДЗ. Одним з недоліків використання відео-дослідів є не достатня кількість 

контенту українською мовою. Також, слід зазначити, що віртуальна лабораторія ні в якому разі не 

замінює традиційні практичні та лабораторні роботи, передбачені шкільною програмою з хімії, а 

лише доповнює експериментальну частину навчання, дає можливість більш раціонально 

організувати вивчення таких тем з хімії, для яких демонстраційний експеримент неможливий в 

умовах шкільної практики (виділення шкідливих, отруйних речовин, відсутність дорогих, 

рідкісних реактивів, демонстрація вибухових речовин тощо) Застосування комп’ютера в такій 

ситуації може виявитися тим єдиним технічним засобом, який дозволить забезпечити оптимальні 

умови сприйняття досліджуваного матеріалу. 

Ще одним аспектом використання ІКТ є підготовка навчальних матеріалів, зокрема 

презентацій (Power Point), робочих аркушів (MS Word, Canva), навчальних відео, інтерактивних 

вправ. Застосування навчальних презентацій забезпечує більш високий рівень проведення уроку, 

його інформаційну насиченість, динамічність, наочність. Під час створення презентації я 

використовую дані електронних підручників, інформацію мережі Інтернет, розміщую на слайдах 

необхідні формули, схеми хімічних дослідів у відповідності з послідовністю вивчення матеріалу 

на уроці, завдання. Перевагою використання презентацій, є можливість повернення на будь-який 

слайд з метою роз’яснення незрозумілостей. Іншою гарною можливістю опрацювати матеріал є 

використання робочих аркушів. Наразі, я використовувала їх більше як форму для практичних 

робіт, як під час очного навчання, так і дистанційного. В подальших планах є розробка робочих 

аркушів для вивчення та узагальнення певних тем, наприклад узагальнення по хімічним реакціям 
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у 9 класі або вивчення такої складної теми як “Будова атома. Періодичний закон і періодична 

система хімічних елементів” у 8 класі.  

Стосовно навчальних відео, то на початках дистанційного навчання я використовувала 

готові відео-ролики з Youtube. А два роки тому, я зробила відкриття, що навчальні відео можна 

створювати самій, наприклад за допомогою програми Loom. Ця програма дозволяє знімати п'яти 

хвилинні відео з демонстрацією власного екрану. Звісно такий короткий формат не дозволяє 

вичерпно пояснити якусь тему, але для цього можна власне користуватись готовими відео. Короткі 

відео-ролики власного виробництва доцільніше використовувати для пояснення якогось особливо 

важкого аспекту теоретичної теми, додаткових пояснень з розв'язку задач, написання рівнянь 

окисно-відновних реакцій чи інших завдань. Переважно такий формат викладання матеріалу я 

використовую з метою закріплення та опрацювання учнями навчального матеріалу під час 

виконання домашніх завдань та підготовки до перевірочних робіт. Ще однією перевагою коротких 

відео, як показала практика, є власне їх короткий формат. Як відомо в сучасних учнів тяжіння до 

так званого кліпового мислення, і довге відео їм важко осмисллено додивитись до кінця. Короткі 

ж відео не тільки не дають засумувати, але й дозволяють навчитись чомусь новому. 

З метою закріплення та узагальнення знань я використовую вебквести та інтерактивні 

вправи. Інтерактивні вправи створюю [2] або беру готові на платформі learningapps.org. Формат 

вправ є досить різноманітним: вікторини, пазли, ребуси, порівняння, відповідності тощо (рис. 1). 

Перевагою цієї платформи, є можливість зробити “колекцію вправ” з єдиним посиланням, що 

дозволяє не гаяти час на відкриття декількох окремих. Такі інтерактивні вправи добре робити в 

команді, адже це не тільки більш ефективно, але й згуртовує учнів. Під час дистанційного 

навчання я теж задаю учням ці вправи.  

 

    

Рис. 1. Приклади інтерактивних вправ (платформа learningapps.org) [2]. 

Стосовно вебквестів, то тут у нагоді стає платформа «Всеосвіта», на якій знов ж таки 

можна як знайти готові квести, так і створити авторські. Вебквести дозволяють ввести 

інтегрований компонент, тобто поєднати питання з декількох предметів. Наприклад, на уроці 

узагальнення знань з теми “Хімічні реакції”  учням дев’ятих класів було запропоновано пройти 

вебквест, в якому були питання щодо хімічних реакцій та питання про символіку і видатні місця 

України [3]. Не менш цікавий вебквест проходили учні восьмого класу. Інтегрований вебквест 
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містив питання щодо основних понять з хімії за 8 клас (хіміні елементи, будова атома, кількість 

речовини) та питання з георгафії [4].  

Ще одним корисним сайтом є віртуальна дошка Padlet. На цій дошці можна як розміщувати 

якісь навчальні матеріали, давати посилання на корисні ресурси, так і проводити різноманітні 

онлайн конкурси та виховні заходи. Зокрема, одним з проведених виховних заходів з 

використанням Padlet був виховний захід на тему “Реклама і здоровий глузд” (рис. 2). Тема заходу 

вибрана з огляду на те, що реклама є досить щедрою на різноманітні ляпи і на ній дуже добре 

тренувати навички критичного мислення, а також, пов’язувати хімію з підручника з навколишнім 

світом та застосовувати набуті хімічні знання у реальному житті [5]. В рамках заходу з учнями 10-

х класів розглянуто приклади рекламних слоганів з точки зору здорового глузду та  хімічних 

знань. Наприклад, учні з’ясували, що не слід сліпо довіряти рекламі зубних паст з фтором, рекламі 

шампунів та мийних засобів з екстрактами кашеміру, гірського кришталю, бурштину, перлів тощо, 

адже це все не більше ніж вигадки маркетологів. Ще одним одкровенням, стало відкриття 

невеликого шахрайства на шиномонтажах. На шиномонтажах часто пропонують закачати в колеса 

не звичайне повітря, а спеціальну суміш газів, де головним є азот. Нібито машина від цього їздить 

м’якше (азот “пружніший”). Але ж звичайне повітря на 78% складається саме з азоту, та й усі гази 

стискаються однаково. Подібний захід не тільки сприяє виробленню навичок критичного 

мислення, яке є однією з ключових компетенцій сучасного світу, але й дозволяє учням побачити 

практичну користь хімічних знань.  

 

 

Рис. 1. Роботи учнів в рамках виховного заходу “Реклама і здоровий глузд”  

(віртуальна дошка Padlet) [6] 

 

Не менш важливим аспектом є використання ІКТ для контролю знань і умінь учнів, 

постійна рефлексія, зворотній зв'язок між вчителем і учнем, які дозволяють педагогу завжди 

бачити рівень знань кожного учня. Водночас слід пам’ятати, що чим частіше контролюється 

робота кожної дитини, тим швидше можна побачити типові помилки і труднощі і, що 

найважливіше, вчасно виправити їх. Під час дистанційного навчання з цією метою я переважно 

використовую всім відомі платформи Мій клас, На урок, Всеосвіта [7]. Кожна з цих платформ має 

свої переваги і недоліки.  
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Так, завдання для перевірки знань на платформі “Мій клас” не змінюються протягом 

декількох років. На цій платформі є змога використати багатоваріантні задачі, однак на тепер учні 

вже навчилися давати собі з ними раду. Отже, певну новизну і елемент об’єктивності можна 

ввести, додавши свої власні завдання.  

На платформі «На урок» можна задати виключно тести з вибором однієї або декількох 

правильних відповідей, отже, потрібно суттєво попрацювати над формулюванням цих питань, 

щоб унеможливити списування. Окрім того, суттєвим недоліком є однаковий рівень цих тестів, їх 

передбачуваність та необ’єктивність оцінювання знань. З мого досвіду, краще доповнювати тести 

завданнями на відповідність, заповнення пропусків у тексті тощо. Наприклад, з теми “Кількість 

речовини” (8 кл.) можна дати декілька питань на вибір однієї відповіді, декілька питань на 

відповідність між величинами і їхніми розмірністю або позначеннями, декілька простих задач на 

обчислення молярної маси або кількості речовини (завдання зі внесення відповіді) і задачу на 

декілька послідовних обчислень (завдання із заповненням пропусків у тексті).  

Таким чином, завдання різної складності не тільки забезпечують диференційований підхід, 

але й допомагають якомога об’єктивніше оцінити знання учнів. Подібні завдання можна зробити 

з використанням платформи “Всеосвіта” та Google форм. Обидві платформи дозволяють не тільки 

створювати тестові завдання різного рівня складності, але й завдання відкритої форми, які можна 

застосовувати з метою оцінки вміння розв’язувати задачі та виконувати творчі завдання. Однак, в 

Google формі є суттєвий недолік, а саме відсутнє обмеження часу виконання завдання, тому учні 

можуть виконувати завдання від моменту одержання посилання і до того часу, коли вчитель в 

ручному режимі закриє форму. Окрім того, запитання з Google форми можна легко, одим кліком 

правої клавіші мишки шукати в Google.  

З огляду на це, більш виграшною платформою є “Всеосвіта”. По-перше, можна задати 

завдання різного типу та рівня складності, охопивши учнів з різними знаннями, по-друге, 

створити авторський тест і опублікувати його в бібліотеці тестів після проходження учнями. І по-

третє, ця платформа, окрім обмеження часу виконання, дозволяє виставити повноекранний режим 

тестування та заборону проходження тестів з одного ґаджета. Все це значно утруднює учням 

пошук готових відповідей.  
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Деякі вчителя намагаються унеможливити списування виставляючи дуже малий час 

виконання. На мою думку так робити не слід. По-перше, учень може не пройти тест не через 

незнання, а через недостатню швидкість інтернету, а по-друге діти – різні, хтось думає швидко, а 

іншим потрібно трохи часу, щоб осмислити питання та дати відповідь. Отже, час на проходження 

онлайн-тесту має бути не якомога менший, а достатній для вирішення завдань. 

І на останок хотілось би декілька слів сказати про натхнення, адже без нього не можливо 

ні створити новий якісний навчальний матеріал, ні, навіть, провести урок на основі готового. 

Багато нових ідей та хімічних цікавинок я знайшла на сайтах Pinterest (рис. 3) та, як це не дивно, 

Instagram. І тут мені в нагоді стало знання англійської мови, адже саме англійською варто щось 

шукати на цих сайтах, та й в Google теж.  

Окрім того, пошук на англійській дозволяє ознайомитись з досвідом іноземних колег. Так, 

наприклад, я натрапила на дві надзвичайно цікавих статті по сторітелінгу на уроках хімії [8]. В 

одній з них [9] розповідалось про замальовки з історії хімії і спосіб їх цікаво подати, як от 

наприклад, історія про стибій і монаха на ім’я Василь Валентин, що дозволяє обговорити з учнями 

таке важливе питання як етичність проведення експериментів на людях без їхньої згоди.  

Коротко ця історія така: Монах Василій Валентин під час своїх експериментів зі сполуками 

стибію припустив, що останній може бути корисний для людей. Щоб перевірити припущення, 

Василій Валентин таємно підсипав в їжу трохи стибію. На превеликий жаль горе-

експериментатора, піддослідним монахам спочатку стало зле, а потім вони померли.  

 

 
Рис. 3. Приклад пошуку нових ідей з теми “Хімічний зв’язок” на Pinterest 

 

Ще в одній статті описувався спосіб використання сучасного кіномистецтва під час 

викладання хімії. Як зазначає автор статті Sibrina N. Collins [10], гарним джерелом сторітелінгу 

може бути надпопулярна серія фільмів про месників студії Marvel, наприклад фільм “Чорна 

пантера”. Центральним елементом цього фільму є вигаданий елемент вібраній. Під час вивчення 

періодичного закону періодичної системи можна згадати про вібраній та запитати учнів, де б вони 

поставили цей елемент в системі та чому. Завдяки такій вправі учні зможуть краще зрозуміти 

закономірності періодичної системи. 

Отже, Використання ІКТ у процесі викладання хімії: значно розширює та урізноманітнює 

програму вивчення хімії у школах; надає доступ до різноманітних автентичних матеріалів; 

зацікавлює учнів до вивчення хімії; сприяє індивідуальному вивченню матеріалу учнями. 
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Формування пізнавального інтересу на уроках біології 

КИДИСЮК Валентина Олександрівна 

вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель» 

Людина, що не знає нічого, може навчитися, 

справа тільки в тому, щоб запалити в ній 

бажання вчитися. 

Д. Дідро 

 

Досвід роботи в ліцеї показує, що низький рівень інтересу учнів до навчання істотно 

знижує якість навчання, тому підвищення рівня інтересу учнів до навчання дозволяє вчителю 

досягти своєї мети – передати учням максимальний об’єм знань . Крім того, високий рівень 

пізнавальних інтересів учнів, дозволяє вирішити іншу актуальну проблему сучасної школи – 

навчити учнів вчитися, тобто навчити учнів працювати самостійно. 

Успішність роботи вчителя залежить від того, чи зміг він зацікавити учнів своїм предметом, 

чи зміг він поставити перед учнями проблему таким чином, щоб їм самим було цікаво її 

розв’язати, щоб вони самі шукали шляхи вирішення питання. Запорукою вирішення цих задач є 

високий рівень пізнавального інтересу учнів до навчання. Якщо пізнавальний інтерес знаходиться 

на достатньо високому рівні, то при роботі з учнями вчителю вже немає потреби долати “опір” 

учнів, тому процес навчання прискорюється, а якість значно підвищується. 

Пізнавальний інтерес стимулює пізнавальну активність учнів і тим самим спрямовує 

розвиток розумової, психічної та соціальної сфери особистості, створює умови для формування 

творчої навчальної діяльності учнів. Тому актуальним є дослідження проблеми розвитку 

пізнавального інтересу учнів на уроку біології. 

Пізнавальний інтерес – найважливіша якість особи, яка складається в процесі 

життєдіяльності людини, формується в соціальних умовах його існування і жодним чином не є 

властивим людині від народження. 

Особливу значущість пізнавальний інтерес має в шкільні роки, коли навчання стає 

фундаментальною основою життя, коли до системи утворення пізнання дитини, підлітка, 

привернуті спеціальні установи і педагогічно підготовлені кадри. 

Інтерес формується і розвивається в діяльності, і вплив на нього надають не окремі 

компоненти діяльності, а все її об'єктивно-суб'єктивне єство (характер, процес, результат). Інтерес 

– це «сплав» багатьох психічних процесів, що створюють особливий тонус діяльності, особливі 

стани особи (радість від процесу навчання, прагнення заглиблюватися в пізнання предмету, що 

цікавить, в пізнавальну діяльність, переживання невдач і вольові прагнення до їх подолання) . 

Пізнавальний інтерес виражений в своєму розвитку різними станами. Умовно розрізняють 

послідовні стадії його розвитку: цікавість, допитливість, пізнавальний інтерес, теоретичний 

інтерес. І хоча ці стадії виділяються чисто умовно, найхарактерніші їх ознаки є 

загальновизнаними. 

На стадії цікавості учень задовольняється лише орієнтуванням, пов'язаним з цікавістю того 

або іншого предмету, тієї або іншої ситуації. Ця стадія ще не знаходить справжнє прагнення до 

пізнання. Проте, цікавість як чинник виявлення пізнавального інтересу може служити його 

початковим поштовхом. 

Допитливість характеризується прагненням людини проникнути за межі побаченого. На 

цій стадії інтересу виявляються достатньо сильні вирази емоцій здивування, радості пізнання, 

задоволеності діяльністю. 
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Пізнавальний інтерес. Ця стадія характеризується поступальним рухом пізнавальної 

діяльності школяра, пошуком інформації, що його цікавить. 

Теоретичний інтерес пов'язаний як з прагненням до пізнання складних теоретичних питань 

і проблем конкретної науки, так і з використанням їх як інструменту пізнання. 

Спираючись на величезний досвід минулого, на дослідження і практику сучасного досвіду, 

можна говорити про умови, дотримання яких сприяє формуванню, розвитку і зміцненню 

пізнавального інтересу школярів. 

По-перше, це максимальна опора на активну розумову діяльність учнів. Головним ґрунтом 

для розвитку пізнавальних сил і можливостей школярів є ситуації вирішення пізнавальних задач, 

ситуації активного пошуку, припущень, роздуму, ситуації розумової напруги, ситуації 

суперечності думок, зіткнень різних позицій, в яких необхідно розібратися самому, ухвалити 

рішення, обрати певну точку зору. 

Друга умова, що забезпечує формування пізнавальних інтересів полягає в тому, щоб вести 

навчальний процес на оптимальному рівні розвитку учнів. 

Емоційна атмосфера навчання, позитивний емоційний тонус навчального процесу – це 

третя важлива умова. Створення сприятливої емоційної атмосфери пізнавальної діяльності 

учнів – найважливіша умова формування пізнавального інтересу і розвитку особистості учня в 

навчальному процесі. 

З неї витікає і четверта важлива умова, що забезпечує сприятливий вплив на інтерес і на 

особу в цілому – сприятливе спілкування в навчальному процесі. Саме завдяки відносинам, які 

складаються в навчальному процесі і в спілкуванні, і може бути створена сприятлива атмосфера 

для формування пізнавальних інтересів і особистості  учня. 

Під час вивчення біології інколи виникає проблема нерозуміння учнями викладеного 

матеріалу через перевантаження підручника науковими термінами. Через це учні не можуть 

побудувати логічної відповіді, а працюють за принципом заучування. Сприйнятий учнем 

навчальний матеріал повинен бути осмислений відповідно до знань цього учня. Осмислення є 

центральною ланкою в процесі засвоєння знань і відбувається не окремо від сприйняття, а разом 

з ним. 

Навчання і виховання, які не враховують передусім розвитку дитини, втрачають своє 

значення. . Через те завдання  вчителя — знайти такі форми навчання, які зробили б урок 

цікавішим, підвищили інтерес учнів до вивчення предмета, активізували б їхню діяльність. 

Тому щоразу, обдумуючи урок, учитель має спочатку розв'язати принципове завдання, як 

найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу, враховуючи рівень підготовки класу, 

наявності необхідних засобів навчання, емоційно-психологічної атмосфери класу. Отже, головний 

спосіб формування пізнавальних інтересів учнів, розвитку їх розумової активності, творчої 

діяльності полягає у вдосконаленні та поєднанні активних форм та методів навчання. Важливо на 

уроках використовувати їх залежно від рівня підготовки класу, наявності необхідних засобів 

навчання, емоційно-психологічної атмосфери класу. 

Формування пізнавального інтересу - необхідна умова шкільного навчання. Не випадково, 

інтерес образно порівнюють з каталізатором, який полегшує і прискорює розумові реакції, з 

ферментом, що дає змогу учням асимілювати основами наук пізнавальних інтересів. Важливо 

збуджувати пізнавальну активність учня. Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина 

успішно навчається, в неї з'являється зацікавленість до навчальної діяльності. 

Зі свого досвіду знаю,  щоб зацікавити учнів, треба їх здивувати, а здивувавши, формуємо 

потребу знати більше. 

Для я готую цікаве повідомлення, або ставлю проблемне питання, чи створюється 

проблемна ситуація типу «А як ви Думаєте?», «Чи знаєте що або чому…?». Пізнавальна 

активність учнів підвищується, якщо вчителю вдається створити так звану проблемну ситуацію 

на початку вивчення нового матеріалу, тобто викликати в учнів запитання: чому відбувається таке 
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явище? Як можна пояснити цей факт? За таких умов учні протягом уроку, слухаючи пояснення 

вчителя, активно шукатимуть відповідь на запитання. Наприклад: 8 клас тема «Кров і кровообіг» 

Як за складом крові можна судити про здоров'я людини? 

Серце людини – дивовижний механізм, який працює протягом життя без зупинки і ремонту. 

Поясніть, як забезпечується безперебійна робота серця 

Проблемні запитання активізують знання та вміння учнів, допомагають підтримувати в 

класі увагу протягом всього уроку, сприяють максимальному спілкуванню всіх учасників 

навчального процесу, є органічною складовою навчальної діяльності на різних етапах уроку. 

Наприклад, під час вивчення теми «Дихання» пропоную учням розв’язати проблему: 

описано випадки загибелі батальйону солдат, які ховалися від бурі в герметично закритому трюмі 

судна. При цьому судно залишалося неушкодженим. Поясніть причину загибелі солдат. 

Учні вирішують проблемне запитання і добувають частину нових знань шляхом 

самостійного виконання і обговорення учнівського експерименту, самоспостереження або 

працюючи з натуральними роздатковими матеріалами та об’єктами. 

Наприклад:  

1. Перевірити перед дзеркалом колір вушних раковин після чого одну з них потерти рукою 

і потім знову перевірити її забарвлення. 

2. Ліву руку підняти вгору і тримати так 1 хвилину, потім покласти обидві руки на стіл 

перед собою і зрівняти їхнє забарвлення. 

3. Притиснути декілька разів олівцем на ніготь і спостерігати зміну забарвлення. 

Після проведення цих дослідів роз´яснити: 

- чому відбуваються такі зміни ; 

- як здійснюється кровопостачання органів. 

 

Робота з підручником 

Люди перестають думати, коли 

перестають читати 

Д. Дідро 

 

Людина  навчається  впродовж усього життя і повинна вміти  самостійно здобувати 

знання, користуючись різними джерелами інформації. Значну роль у навчанні біології має 

підручник. Починаючи з перших уроків знайомлю учнів зі структурою підручника, 

вчу  працювати з ним так, щоб швидко знаходити потрібну інформацію, виділяти і 

запам’ятовувати головне. 

 

Прийоми роботи з текстом: 
* читання з метою подальшого переказу прочитаного; 

* складання плану прочитаного тексту; 

* визначення головної думки кожного абзацу тексту; 

* постановка запитань до прочитаного тексту; 

* читання тексту з метою складання словника нових термінів; 

* читання тексту з метою складання опорних сигналів для кращого запам’ятовування; 

* читання тексту з метою трансформації наведеної в ньому    інформації в інші знакові 

форми (схеми, таблиці, малюнки). 
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Формування пізнавальних інтересів засобами ІКТ 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій робить уроки яскравими, 

насиченими, так як на них майже кожен учень працює активно, в них розвивається допитливість, 

пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання: 

- шляхом активного діалогу учня з комп'ютером (людини з машиною); 

- розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація); 

- шляхом орієнтації навчання на успіх, тому що дозволяє довести рішення будь-якого 

завдання, опираючись на необхідну підказку; 

Таким чином, використання інформаційно-комунікаційні технології у процесі організації 

навчання школярів біології дозволяє: 

• активізувати когнітивно-креативну активну діяльність учнів; 

• індивідуалізувати процес навчання; 

• використовувати інформаційну базу  мережі Інтернет та локальну шкільну 

мережу; (фото5) 

 

Біологічні задачі, дидактичні ігри та вправи 

Щоб навчити розв’язувати задачі, 

потрібно їх розв’язувати. 

Д. Пойа 

 

Один з ефективних методів у викладанні  біології - це  розв’язання біологічних задач. Вони 

активізують практичну діяльність учнів. У процесі  розв’язання задач учні набувають уміння 

аналізувати біологічні процеси та явища, встановлювати зв’язки між живими організмами, 

міжпредметні зв’язки, виробляти систему вмінь і навичок самостійної пізнавальної діяльності. 

Для формування пізнавальних інтересів учнів на уроках біології використовую роботу в 

групах. Групову роботу характеризує безпосередня взаємодія між учнями, їх спільна діяльність. 

Подібне спілкування викликає інтерес  учнів до самого процесу навчання. 

Групова робота на уроці дає можливість інтенсивніше працювати усім учням. В групах 

створюється творча обстановка, яка підвищує розумову активність кожного учня. 

Для розвитку пізнавальних інтересів важливу роль відіграють дидактичні ігри. 

На уроках проводжу біологічні вікторини. Вони приносять елементи гри, є прийомом 

психологічного розвантаження. Вікторини активізують розумову діяльність учнів та підвищують 

їхню пізнавальну активність.  

 

Дидактична гра “Встав пропущене слово”.  
Вчитель роздає учням дидактичні картки з текстом в якому пропущені слова, учні мають 

вибрати їх з довідки і вставити. 

 

Прийом «Обговорення слів відомого вченого». Біологія 9клас «Фотосинтез».  
«Дайте найкращому кухарові скільки завгодно свіжого повітря, скільки завгодно сонячного 

світла й цілу ріку чистої води, та попросіть його, аби з усього цього приготував вам цукор, 

крохмаль, жир і зерно, він вирішить, що ви з нього глузуєте,- писав К. Тімірязєв. Але те, що 

здається неймовірно фантастичним людині, має здійснити інший «кухар»». Який? Як він це 

зробить?    
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Вправа «Снігова лавина»  
Учитель швидко зачитує запитання, учні якнайшвидше дають правильну відповідь. 

 

Висновки 

Пізнавальний інтерес - основний мотив навчальної діяльності.  Головна функція якого 

полягає в тому, щоб зблизити учня з учінням, заохотити так, щоб учіння для нього стало бажаним, 

потребою, без задоволення якої нереальне його формування. 

Стимулюючи пізнавальну діяльність  учнів  можна добитися розвитку пізнавального 

інтересу до біології; 

Розвитку пізнавальних інтересів на уроках сприяють різні методи і засоби навчання 

(досліди, незвичайна форма подачі матеріалу, емоційність мови вчителя, дидактичні ігри, ігрові 

ситуації, цікавинки,  завдання проблемно-пошукового характеру, тощо). 

Використовування розглянутих прийомів сприяє розвитку пізнавального інтересу, 

поглибленню знань учнів з біології, укріплює у учнів інтерес до навчання,  мобілізує увагу, знімає 

втому, підвищує допитливість . На уроці створюється своєрідна психологічна «ситуація 

очікування» , коли учні позитивно настроюють себе на сприйняття нових знань і прагнуть 

глибокого засвоєння матеріалу, що вивчається. 
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Методика проведення додаткових занять з історії України з підготовки 
ліцеїстів до ЗНО 

ГЕБУЗА Ярослав Михайлович 

вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель» 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що запропоновані методи допоможуть вчителям 

організувати підготовку учнів до ЗНО з історії України у позаурочний час (групові та 

індивідуальні консультації) 

На таких заняттях вчитель повинен навчити учнів:  

• запам’ятати історичні дати; 

• працювати з історичними документами; 

• пізнавати портрети та характеризувати діяльність видатних історичних постатей; 

• давати визначення історичних понять і термінів; 

• розпізнавати найвидатніші історико – культурні пам’ятки архітектури та образотворчого 

мистецтва. 

Працюючи над поставленими завданнями, слід створити для учасників сприятливі умови 

комфорту та зацікавленості. На окремих заняттях можна використовувати рольові ігри. Одна з 

особливостей таких ігор – поєднання індивідуальної діяльності учнів з колективними груповими 

формами. Основне завдання рольової гри полягає у створенні умов, які викликають прагнення 

аналізувати, здійснювати і досліджувати причини та наслідки історичних явищ. Рольова гра 

побудована так, що ліцеїст виступає в ролі учителя й учня водночас. “Учні навчають учнів” – 

основний принцип даних занять, з якими пов’язані інші принципи: активності, самостійності, 

колективності, моделювання, проблемності, структурної системності динамічності, змагання і 

новизни.  

Кожен учень отримує рольове завдання, яке передбачає пошук необхідної інформації. Гра 

“Перестрілка” – грають дві команди за певною схемою: 

дата – подія; 

назва – визначення; 

ім’я – хто він; 

особа – крилатий вислів, що належить їй. 

Учням потрібно якомога швидше написати чи закріпити на дошці навпроти події дату, коли 

вона відбулася. У другому випадку гра відбувається у зворотному порядку – в таблиці 

зазначаються дати найважливіших подій , а гравці  чіпляють поперед табличку з подією, яка 

відбулася в цей день. 

Гра “Творчий портрет” ставить за мету більш детальне знайомство школярів з історичними 

особами. Учні повинні впізнавати  історичного діяча за його характеристиками, до яки можуть 

входити факти біографії, уривки з художніх творів, ілюстрації присвяченій цій людині. Кожна 

команда готує розповідь про одну або кілька історичних осіб, а опонентам потрібно відгадати, про 

кого саме йде мова.  

Найбільш ефективною схемою у підготовці до тесту ЗНО є послідовне вивчення 

(повторення матеріалу від найдавніших часів і розв’язання тестів). 
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Хронологічна компетентність є специфічною, оскільки правильне віднесення історичних 

подій до певного хронологічного відтінку, об’єктивне визначення послідовності подій – ключова 

умова розуміння історії, засвоєння загальної картини історичного розвитку. 

Усі дати, які необхідно обов’язково завчити напам’ять, визначені в програмі ЗНО з історії 

України. треба ці дати виписати на кожну тему. створити, таким чином, довідник дат. Дати, який 

учень виписав, варто в контексті теми. Тобто, наприклад, вивчає тему «Стародавня історія 

України» і вчить дати цієї теми. Також ці дати варто регулярно повторювати, щоб вони міцно 

закріпилися в пам`яті. Можна зробити картки цих дат. На одному боці написати дати, на іншому 

– події. Розкласти картки за темами і вчити. Ось так поступово дати запам’ятаються. 

Важливо навчити учнів, коли вони читають будь-яке питання тесту з історії України, то для 

себе повинні визначити: 

по-перше, коли відбулася ця подія; 

по-друге, де відбулася подія; 

по-третє, хто був учасником події. 

Знання дат допомагає зорієнтуватися саме в першому пункті; коли відбулася подія. Для 

цього зовсім не обов’язково знати конкретну дату. Достатньо просто орієнтуватися в історичному 

часі… 

Щоб орієнтуватися в історичному часі потрібно – знати сюжет історичних подій. Тобто 

знати, яка подія була до цього, а яка буде після. Це можна знати лише тоді, коли чітко розумієш 

сюжет історичних оповідань. 

Для запам’ятовування історичних дат пропонуємо використовувати вправу «Історичне 

лото». Учень розкладає картки з датами та подіями. Перевіряє правильність відповідності дати, 

події інший учень. 

Звертаю увагу на історичні персоналії, названі у програмі ЗНО з історії України. Учні 

повинні вміти розпізнавати за портретними рисами (автентичними пам`ятками – світлинами 

тощо) історичних осіб, характеризувати діяльність цих людей, встановлювати відповідність між 

їх діяльністю та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх 

вплив на хід історичних подій. 

Як повторити історичні персоналії, обов’язкові для розпізнавання на ЗНО. Учні по черзі 

називають зображених діячів. Інші учні називають діяча та показують його портрет.  

Учні повинні називати, визначати, оперувати поняттями та термінами, зазначеними у 

програмі ЗНО, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи 

історичних діячів тощо. До кожної з 32 тем програми ЗНО складаємо довідник з обов’язковими 

до запам’ятовування учнями датами, персоналіями, історичними поняттями. Учень опрацювавши 

тему, напам`ять називає пропущені в довіднику – шаблоні дати, персоналії, поняття.  

Для кращого запам’ятовування фактичного матеріалу використовуємо заздалегідь 

підготовлений текст з пропусками, складений до конкретної теми. Учень, читаючи текст, вставляє 

пропущені дати, прізвища, терміни.  

Невід`ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік пам`яток архітектури та 

образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами. Візуальні джерела 

запам’ятовуємо за допомогою гри «Історичне лото». Учням необхідно правильно встановити 

відповідність між зображенням візуального джерела та його назвою.  
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Як правило, в тестах використовуються уривки (фрагменти) із таких видів текстових 

джерел: 

• погляд очевидця; 

• свідчення учасника подій; 

• газетне повідомлення; 

• погляд історика-дослідника; 

• офіційний документ. 

Загальні правила, яких учні повинні дотримуватися, аналізуючи документ:  

1. Шукаємо власні назви. Як правило, усі цитати, які наводяться в тестах, ґрунтуються 

навколо назви або імені (назви міста, країни, річки, плем’я, місцевості, імені історичного діяча 

тощо). 

2. Шукаємо хронологічні прив’язки. Це можуть  бути конкретні роки, дати, місяці, пори 

року, тощо. Знайшовши їх ми одразу локалізуємо у часі події, про які  йде мова. 

3. Виокремлюємо характерні риси епохи, діяча, події тощо. Часто трапляються цитати, 

завдання до яких полягає у визначенні діяча або події, про якій йдеться в документі. При цьому в 

ній немає власних назв або конкретної дати, але чітко виокремлюються риси, які характеризують 

епоху, діяча або подію.  

Для підготовки учнів до ЗНО з історії України користуємося освітніми інформаційними 

ресурсами. Як тренувальний матеріал використовуємо створені на платформі LearningApps.org 

мультимедійні інтерактивні вправи. 

Виконати інтерактивну вправу «Пам’ятки архітектури України» пропоную учням за 

посиланням https://learningapps.org/watch?v=p3hpv44n16  

Пройти практикум «Особи в історії України»  – за посиланням 

https://learningapps.org/watch?v=p2xt6atft01 

На сайті https://phoenicis.com.ua/history-quizzes.html  учні можуть пройти тести он-лайн.    

         

  

https://learningapps.org/watch?v=p3hpv44n16
https://learningapps.org/watch?v=p2xt6atft01
https://phoenicis.com.ua/history-quizzes.html
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Використання тестових завдань на уроках географії для поточного та 
тематичного оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів 

БЕНЮК Галина Михайлівна 

вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист» 

Мету та завдання географічної освіти визначено Державним стандартом та навчальною 

програмою. Відповідно до цього зміст навчання та загальні вимоги до рівня загальноосвітньої  

підготовки учнів з географії є основою складання тестів для виявлення навчальних досягнень з 

географії. У посібнику «Теоретичні основи сучасної української педагогіки» 

(http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/library/vyshnevsky.pdf) українським педагогом Омеляном 

Вишневським сказано: «Сучасна людина повинна навчитися діяти в умовах свободи, самостійно 

приймати рішення, домагатися їх здійснення, а відтак і відповідати за себе та свою діяльність». 

Саме тому, актуальністю роботи є:   систематичне використання тестових завдань, що дасть змогу 

ліцеїстам домогтися глибокого засвоєння основного навчального матеріалу і підготуватися до 

ЗНО. 

Кожний тест складається із сукупності тестових завдань. Тестове завдання – це завдання 

певного типу, призначене для перевірки знань та вмінь з конкретної теми. Застосування тестів є 

ефективним способом виявлення знань з певної навчальної дисципліни, якщо тестові запитання 

відповідають критеріям оцінювання якості методів визначення, найважливішими з яких є 

об’єктивність, надійність, валідність, точність (https://uk.wikipedia.org/wiki/).  

Тільки підготовлений відповідним чином набір тестових завдань дає змогу надійно оцінити 

навчальні досягнення учнів. У тестових завданнях мають бути чітко відображені три основні 

групи визначення навчальних досягнень учнів: знання, застосування, обґрунтування. Для 

побудови тестових завдань використовуємо «закриті» («тонкі») і «відкриті» («товсті») запитання. 

Наприклад,  

«Тонкі» запитання «Товсті» запитання 

Хто? 

Що? 

Коли? 

Які наслідки? 

Які причини? 

Які спільні риси? 

Такі завдання за своєю формою належать до закритих тестів із вибором однієї правильної 

відповіді з чотирьох запропонованих. Наприклад, які галузі господарства забезпечують країнам 

Західної Європи глобальну конкуренцію у XXI столітті? 

А. Чорна та кольорова металургія, паливна та гірничо-хімічна промисловість 

Б. Важка промисловість, тваринництво, морський та трубопровідний транспорт 

В. Атомна енергетика, електротехнічне машинобудування, роздрібна торгівля 

Г. Літакобудування, автомобілебудування, банківські та фінансові послуги. 

Завдання такого типу доцільно використовувати для перевірки розуміння ліцеїстом певної 

причинної залежності, вміння правильно відтворювати набуті знання. Успішне виконання учнем 

тестових завдань неможливе без належного знання географічної карти. Вдало читати та 

аналізувати картографічний матеріал відноситься до найважливіших вмінь учнів. Для вивчення 

географічної карти використано  прийом «Впізнай об’єкт», «Робота з картосхемою». Цікаво 

вивчати географічні об’єкти з використанням платформи ArcGIS StoryMaps 

(https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/overview), Seterra 

(https://www.geoguessr.com/seterra/uk). Для перевірки знань за темою «Держави і столиці» можна 

http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/library/vyshnevsky.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/overview
https://www.geoguessr.com/seterra/uk
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виконувати тести за посиланням https://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/,  

https://naurok.com.ua/test/kra-ni-afriki-politichna-karta-337393.html,  

https://naurok.com.ua/test/politichna-karta-vrazi-343020.html.  

Пропоную два підходи для виявлення знань в учнів географічної номенклатури (тестовий 

контроль відкритого типу, прийом «Продовжити речення»).  

Перший підхід: Написати географічні об’єкти, які позначені на картосхемі цифрами. 

Наприклад, 1 – Франція, Париж, республіка, унітарна, 2 – Норвегія, Осло, конституційна 

монархія, унітарна.  

Другий підхід: Виконати завдання на картках (кількість варіантів вибирає вчитель) 

1.За описом назвати вугільний басейн: «Площа – 50 тис. км², промислові запаси – 43,2 

млрд. т …………. 

2.Найперспективнішою щодо видобутку нафти та газу є ………… нафтогазоносна область.  

3. ■ 

4. ▲ 

5.▬▬ 

6.Основні промислові запаси ртутної руди зосереджені у ………. родовищі.  

Наведені підходи виявлення знань у ліцеїстів можна проводити протягом уроку при 

повторенні навчального матеріалу або закріпленні знань із вивченої теми. Для об’єктивного 

самоконтролю рівня набутих навчальних досягнень використовуються тест-картки, які містять 

різнорівневі завдання в чотирьох варіантах. Кількість завдань на кожній картці дорівнює десяти.  

Тести закритого типу на відповідність потрібно застосовувати для перевірки розуміння 

учнем певної причинної залежності між двома подіями, процесами чи явищами та встановлення 

між ними асоціативних зв’язків. Наприклад, встановити відповідність між  мандрівниками та 

географічними відкриттями, які вони здійснили 

1) Бартоломеу Діаш                               А) відкрив Новий Світ 

2) Макро Поло                                          Б) дослідив західне узбережжя Африки 

3) Васко да Гама                             В) відкрив морський шлях із Європи до Індії 

4) Христофор Колумб                       Г) здійснив першу навколосвітню подорож 

Д) першим з європейців здійснив сухопутну 

мандрівку до Китаю. 

Методику виконання даного виду тестових завдань розкрито за посиланням 

(https://app.knowmia.com/Gj3U). 

Особливий інтерес представляють завдання підвищеної складності, призначені для 

ліцеїстів, щоб аналізувати, виділяти головне, досліджувати, робити висновки. Тестові завдання 

відкритого типу дають змогу перевірити вміння розв’язувати географічні задачі, аналізувати 

схеми, графіки, діаграми. Наприклад, географічна задача: визначити температуру гірських порід 

на глибині 1200 м, якщо геотермічний градієнт становить +3°С, а ізотермічний горизонт із 

температурою +6°С знаходиться на глибині 20 м. 

https://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/
https://naurok.com.ua/test/kra-ni-afriki-politichna-karta-337393.html
https://naurok.com.ua/test/politichna-karta-vrazi-343020.html
https://app.knowmia.com/Gj3U
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Використання конструктивних і творчих завдань створює умови для активізації критичного 

мислення учнів, самостійного пошуку рішень. Завдання такого типу потрібно вибирати зі збірника 

задач з географії або «Географія. Комплексне видання. ЗНО.» 

Тести закритого та відкритого типів, які охоплюють три рівні складності спрямовані на 

перевірку знань про основні закономірності фізичної та соціально-економічної географії України 

і світу. Ліцеїстам до вподоби онлайн-тестування на таких платформах:  

На урок (https://naurok.com.ua/),   

Всеосвіта (https://vseosvita.ua/),  

Меркатор (https://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/).  

Використовуються власні  розробки тестів, розміщені на платформі На урок (більше 50 

тестів).  

 

Тести для поточного оцінювання:  

https://naurok.com.ua/test/himichna-promislovist-44200.html, 

https://naurok.com.ua/test/mashinobuduvanya-244601.html, 

https://naurok.com.ua/test/harchova-promislovist-343037.html, 

https://naurok.com.ua/test/ekonomiko-politichne-polozhennya-ukra-ni-336692.html,  

https://naurok.com.ua/test/silske-gosodarstvo-ukra-ni-663371.html,  

https://naurok.com.ua/test/stepova-zona-ukra-ni-1349908.html, 

https://naurok.com.ua/test/tipi-relefu-1166360.html,  

https://naurok.com.ua/test/legka-promislovist-315762.html, 

https://naurok.com.ua/test/polscha-579420.html,  

https://naurok.com.ua/test/karpati-1382091.html,  

https://naurok.com.ua/test/gidrosfera-svitoviy-okean-ta-sistemi-zemli-1148316.html,  

https://naurok.com.ua/test/velikobritaniya-1115109.html, 

https://naurok.com.ua/test/ssha-45460.html,  

https://naurok.com.ua/test/kitay-zagalna-ekonomiko-geografichna-harakteristika-

762797.html,  

https://naurok.com.ua/test/prirodni-umovi-ta-resursi-vropi-566950.html, 

https://naurok.com.ua/test/kartografichni-proekci-561246.html, 

https://naurok.com.ua/test/demografichni-procesi-u-svitosistemi-54549.html, 

https://naurok.com.ua/test/kanada-131515.html,  

 

Тести для тематичного оцінювання: 

 https://naurok.com.ua/test/avstraliya-i-okeaniya-92367.html,  

https://naurok.com.ua/test/demografichni-procesi-u-svitosistemi-139107.html,  

https://naurok.com.ua/test/prirodni-resursi-771670.html, 

https://naurok.com.ua/test/vropeyski-618504.html,   

https://naurok.com.ua/test/prirodni-zoni-ukra-ni-1356521.html, 

https://naurok.com.ua/test/gidrosfera-1275156.html, 

https://naurok.com.ua/test/yaponiya-kitay-indiya-792879.html, 

https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/
https://naurok.com.ua/test/himichna-promislovist-44200.html
https://naurok.com.ua/test/mashinobuduvanya-244601.html
https://naurok.com.ua/test/harchova-promislovist-343037.html
https://naurok.com.ua/test/ekonomiko-politichne-polozhennya-ukra-ni-336692.html
https://naurok.com.ua/test/silske-gosodarstvo-ukra-ni-663371.html
https://naurok.com.ua/test/stepova-zona-ukra-ni-1349908.html
https://naurok.com.ua/test/tipi-relefu-1166360.html
https://naurok.com.ua/test/legka-promislovist-315762.html
https://naurok.com.ua/test/polscha-579420.html
https://naurok.com.ua/test/karpati-1382091.html
https://naurok.com.ua/test/gidrosfera-svitoviy-okean-ta-sistemi-zemli-1148316.html
https://naurok.com.ua/test/velikobritaniya-1115109.html
https://naurok.com.ua/test/ssha-45460.html
https://naurok.com.ua/test/kitay-zagalna-ekonomiko-geografichna-harakteristika-762797.html
https://naurok.com.ua/test/kitay-zagalna-ekonomiko-geografichna-harakteristika-762797.html
https://naurok.com.ua/test/prirodni-umovi-ta-resursi-vropi-566950.html
https://naurok.com.ua/test/kartografichni-proekci-561246.html
https://naurok.com.ua/test/demografichni-procesi-u-svitosistemi-54549.html
https://naurok.com.ua/test/kanada-131515.html
https://naurok.com.ua/test/avstraliya-i-okeaniya-92367.html
https://naurok.com.ua/test/demografichni-procesi-u-svitosistemi-139107.html
https://naurok.com.ua/test/prirodni-resursi-771670.html
https://naurok.com.ua/test/vropeyski-618504.html
https://naurok.com.ua/test/prirodni-zoni-ukra-ni-1356521.html
https://naurok.com.ua/test/gidrosfera-1275156.html
https://naurok.com.ua/test/yaponiya-kitay-indiya-792879.html
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https://naurok.com.ua/test/elektroenergetika-ukra-ni-792531.html, 

https://naurok.com.ua/test/zagalna-harakteristika-vropi-569586.html, 

https://naurok.com.ua/test/vtorinniy-sektor-ekonomiki-434562.html, 

https://naurok.com.ua/test/di-420669.html,  

https://naurok.com.ua/test/transport-343004.html,  

https://naurok.com.ua/test/ssha-kanada-braziliya-276563.html,  

 

Висновки: 

Залежно від специфіки теми, рівня підготовленості учнів та інших факторів учитель може 

вибрати найзручніший спосіб тестів на уроці, використовувати їх не тільки в процесі вивчення 

теми, але і як контрольний та корегуючий матеріал. 

Більшість тестових завдань і запитань не потребують великої витрати часу для виконання, 

а можливість їх поділу на теми дозволяє вчителю багаторазово їх використовувати. 

Для виявлення навчальних досягнень ліцеїстів використання тестів дає змогу визначити не 

тільки рівень їх знань, але й результативність роботи вчителя. Зокрема, якщо більшість учнів не 

можуть відповісти на окремі питання певної теми – то це є сигналом про недоліки у вивченні теми 

і потрібне додаткове її повторення.  

Систематичне застосування тестового контролю для поточного та тематичного оцінювання 

у процесі вивчення географії сприяє ліцеїстам звикати до тестової системи оцінювання і спонукає 

їх вчасно виконувати тестові завдання. 

 

 
  

https://naurok.com.ua/test/elektroenergetika-ukra-ni-792531.html
https://naurok.com.ua/test/zagalna-harakteristika-vropi-569586.html
https://naurok.com.ua/test/vtorinniy-sektor-ekonomiki-434562.html
https://naurok.com.ua/test/di-420669.html
https://naurok.com.ua/test/transport-343004.html
https://naurok.com.ua/test/ssha-kanada-braziliya-276563.html
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Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження 
інтерактивних технологій на уроках історії 

ФІЛЬ Анастасія Володимирівна 

вчитель історії, спеціаліст 

Використання комп’ютерної техніки допомагає організувати спільну роботу вчителя та 

учнів, адже зараз навчання в режимі онлайн стало абсолютно буденним. У пригоді для вчителів 

стають інтерактивні технології, які ми можемо використовувати під час занять - це полегшує 

сприйняття та розуміння поданого матеріалу учням. Саме застосування інтерактивних технологій 

на уроках історії сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, 

допомагає систематизувати навчальних матеріал, шукати, використовувати та  аналізувати 

інформацію. Як показує практика, подача навчального матеріалу в інтерактивних схемах, 

малюнках, іграх та картах, паралельно із поясненням вчителя, сприяє кращому розумінню 

матеріалу та полегшує його запам’ятовування. Тому учні можуть збільшувати свій багаж знань, 

використовуючи не тільки почуту інформацію з вуст вчителя та прочитаного у підручнику, але й 

наочний матеріал, який вони у будь-який момент можуть переглянути.  

Інтерактивні технології дозволяють нам розмістити будь-які історичні події та факти на 

одній площині у вигляді інтерактивної карти, таблиці, схеми, зображення, гри, презентації чи 

відео. Вчитель може з легкістю проводити перевірку знань на навчальних платформах, де система 

самостійно визначає відповіді учнів та їхні бали за виконану роботу. Також на уроках історії варто 

використовувати мультимедійні презентації, які будуть містити основний навчальний матеріал по 

певній темі, а також різноманітні наочні матеріали: карти, фото, малюнки, схеми, порівняльні 

таблиці.  

Одним із сайтів, який стане у пригоді кожному вчителю є Pearltrees.com – це великий 

збірник інформації та файлів. Сюди можна завантажувати окремі матеріали для кожного класу: 

презентації, фото, відеоматеріали, інтерактивні ігри, кросворди, тести. Це дуже зручно, адже всю 

інформацію  можна посортувати по папках, що є необхідним для пошуку конкретного файлу. 

Учень має можливість, без реєстрації, перейти по посиланню і переглянути матеріали, які він 

бажає. Варто зазначити, що сайт Pearltrees.com має більші можливості перегляду презентацій ніж 

Google Classroom, адже в роботі останньої платформи вставка SmartArt в редакторі PowerPoint не 

відображається. Тому сайт Pearltrees.com є набагато кращим для перегляду  мультимедійних 

презентацій.  

Одним із дуже цікавих сайтів є Learnis.ru для створення квест-кімнат. На жаль, це 

російський сайт, але аналогу поки що немає. Головна мета цих квест-кімнат – розшифрувати код, 

щоб відкрити двері кімнати. Сайт надає готову гру з певною тематикою (підвал замку, кімната 

привида, учнівський клас тощо), в яку потрібно завантажити питання чи задачу, таких завдань в 

кімнаті може бути від 3 і більше. Частинки відповідей, або повні відповіді, формують код на 

дверях. Такі квест-кімнати дуже легко і швидко створити, а також вони допомагають краще 

засвоїти матеріал.  

Досить цікавим є сайт Coogle.it для створення ментальних карт. Тут можна будувати 

причинно-наслідкові зв'язки, ієрархію, визначати основні складові історичного процесу, складати 

генеалогічні дерева тощо. Цей сайт є безкоштовним, і будувати такі карти дуже просто. Це як 

дерево, від якого відходять гілки. Наприклад, період Першої світової війни: перша гілка -

«причини війни», від неї йдуть декілька гілочок, де ми їх перераховуємо; наступна «привід»; 

«бойові дії» - тут можна виокремити по роках або країнах; «мирні договори» - можна їх 
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перерахувати і від кожного договору визначити його основні положення; «наслідки війни» для 

кожної країни. І разом в нас виходить повна картина періоду Першої світової війни в одній схемі.  

Варто звернути увагу на сайт PurposeGames.com, в якому можна створювати інтерактивні 

ігри. Це найкращий сайт для географів, але історію тут теж можна застосувати. Тут є багато у 

вільному доступі вже готових ігор з картами, історичними портретами, визначеннями, 

хронологією тощо. На подобі нього є сайт Quizizz.com, де теж є багато видів інтерактивних ігор.  

Ще одним таким сайтом є Flippity.net, в якому можна створювати кросворди, інтерактивні 

ігри, графіки, побудову речень, ліній часу, задачі тощо. Сайт є досить універсальним, підходить 

для будь-якого уроку, особливо іноземних мов, математики, фізики, української мови, історії. Не 

всі види завдань є доступні, адже сайт платний. Наприклад тут ми створюємо кросворди, які 

можна роздруковувати, а також сайт може автоматично підбирати структуру кросворда і міняти 

відповіді місцями.  

Досить цікавим є сайт mentimeter.com. Тут є можливість створювати опитування, графіки, 

динамічні зворотні зв’язки тощо. Великою популярністю тут користуються словесні бульбашки. 

Створюється опитування, для учнів надається до нього код, і вони можуть надати анонімну 

відповідь на запитання. Сайт формує словесні бульбашки і, відповідно, яка бульбашка з 

однаковою відповіддю є більшою – та й переважає.  

Отже, сучасна освіта вимагає сучасних методів навчання. Інтерактивні технології 

дозволяють нам започаткувати нові методи та дозволяють зробити уроки цікавими, а навчальний 

матеріал легким і доступним. Краще розуміння та сприйняття інформації дає кращий результат. 

Це надзвичайно важливо, особливо для підготовки до ЗНО. Інтерактивні технології допомагають 

нам також і в період дистанційного навчання, адже вчитель з легкістю може перенести роботу в 

класі на онлайн-режим без будь-яких проблем, а навчальний матеріал подати у зручному для учнів 

вигляді.  

Додаю посилання на вище перераховані сайти: 

1. https://www.pearltrees.com/an_shackovan - мій особистий блог; 

2. https://www.learnis.ru/ 

3. https://coggle.it/ 

4. https://www.purposegames.com/ 

5. https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true 

6. https://flippity.net/ 

7. https://www.mentimeter.com/ 

 

https://www.pearltrees.com/an_shackovan
https://www.learnis.ru/
https://coggle.it/
https://www.purposegames.com/
https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true
https://flippity.net/
https://www.mentimeter.com/
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Методика розвитку сили у ліцеїстів з низьким рівнем фізичної 
підготовленості 

ГАЛЕВИЧ Володимир Олександрович 

Вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії 

Сила як рухова якість – це здатність людини долати опір або протидіяти йому за рахунок 

м’язових напружень. Опором може виступати маса власного тіла, маса спортивного знаряддя, 

сили земного тяжіння, опір партнера тощо. 

Ліцеїстам, що мають слабкий рівень розвитку сили окрім уроків фізичної культури 

потрібно два – три рази в тиждень проводити додаткові тренування під час спортивно-масової 

роботи чи під час самопідготовки з метою попрацювати в першу чергу над тією фізичною якістю, 

що відстає. А якщо ліцеїст з певної причини пропустив додаткове заняття, то потрібно його 

провести у вихідний день.  

У ліцеї найважливішою вправою, що показує рівень розвитку сили є підтягування в висі на 

перекладині. Поряд з нею важливими є і інші силові вправи: згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи та на брусах, вправи для м’язів. 

 

Методика навчання силової вправи підтягування в висі на перекладині: 

1. Підтягування в висі лежачи (австралійські підтягування). 

Виконати 4 підходи по 10 – 15 раз; відпочинок між підходами: 2 хв. – 3 хв.  

Підтягування в висі лежачи потрібно робити виключно в силовому режимі, “чисто”. Тулуб 

і ноги повинні утворювати пряму лінію і так їх зберігати по всій амплітуді руху. А в верхньому 

положенні 1 – 2 секунди попрацювати над дотягуванням до перекладини, відразу не опускатися. 

 
2. Підтягування з допомогою.  

Опис: один партнер чи два партнера допомагають підтягнутися. Докладають в допомозі 

стільки зусиль, скільки не вистачає тому, що підтягується (тобто не потрібно його сильно 

піднімати, повинен якісно працювати і сам). 

Виконати 4 підходи х 5 раз; відпочинок між підходами: 2 хв. – 3 хв. 

Як різновид цієї вправи – підтягування з допомогою гімнастичної ризини. 

3. Повільне опускання з вису на перекладині на зігнутих руках (тренування в поступливому 
режимі). 

Опис: Коли ліцеїст підтягується до перекладини – це долаючий режим, а коли опускається 

– поступливий режим. Ліцеїст приймає вихідне положення цієї вправи – вис на перекладині на 
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зігнутих руках (підборіддя вище перекладини) або з допомогою партнера, або підстрибнувши і 

повільно по всій траєкторії руху сповільнено опускається. 

Виконуємо 4 підходи по 5 – 8 раз; відпочинок між підходами: 2 хв. – 3 хв. 

 Поступово за декілька тижнів тренувань потрібно дійти до такого навантаження, щоб 

змогти виконати 3 підходи по 15 раз. Після цього як правило ліцеїст вже зможете 1 раз 

підтягнутися. 

Додатковими базовими вправами щоб навчитися підтягуватися є: 

- тяга вертикального блоку по підборіддя і за голову (блок в тренажерному залі); 

- тяга гантелі (гирі) в нахилі. Дуже важливо тримати спину рівно-прогнутою. 

 
 

Якщо ліцеїст вже зможе 1 раз правильно підтягнутися то ефективною методикою буде 

підтягування по 1 разу з відпочинком 3 хв. стільки підходів, скільки зможе правильно 

підтягуватися. По даній методиці потрібно дійти до 10 підходів по 1 разу. 

Коли зможе підтягуватися 2 рази, то потрібно дійти до шести – семи підходів по 2 рази з 

відпочинком між підходами 2 – 3 хв. 

Коли зможе підтягнутися 3 рази, то потрібно дійти до п’яти підходів по 3 рази з 

відпочинком 2 – 3 хв. 

Коли ліцеїст зможе підтягнутися 4 рази – переходиться до тренувань по інших методиках. 

Другою важливою силовою вправою для ліцеїстів яку потрібно навчитися виконувати є 

згинання та розгинання рук в упорі на брусах. 

 

Методика навчання силової вправи згинання та розгинання рук в упорі на брусах: 

1. Згинання та розгинання рук в упорі на брусах з допомогою.  

Опис: один партнер чи два партнера допомагають згинати та розгинати руки в упорі на 

брусах. Докладають в допомозі стільки зусиль, скільки не вистачає тому, що виконує вправу 

(тобто не потрібно його сильно піднімати, повинен якісно працювати і сам). 

Виконати 4 підходи х 5 раз; відпочинок між підходами: 2 хв. – 3 хв. 

Як різновид цієї вправи – згинання та розгинання рук з допомогою гімнастичної ризини. 

2. Повільне опускання з положення упору на брусах (тренування в поступливому режимі). 

Опис: Ліцеїст приймає вихідне положення – упор на брусах або з допомогою партнера, або 

підстрибнувши і сповільнено по всій траєкторії руху опускається. 

3 підходи по 5 – 7 р., відпочинок між підходами – 90 сек. – 120 сек. 
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Додатковими базовими вправами щоб навчитися згинати та розгинати руки в упорі на брусах є: 

1. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (віджимання). З різним положенням рук: 

руки на ширині плечей (класично), руки вузько і руки широко. 

2. Згинання та розгинання рук в упорі ззаду (віджимання в упорі ззаду (зворотні 

віджимання). 

 

3. Віджимання (з ногами на підвищенні) 

 
 

Щоб стати сильнішим на початку тренування потрібно робити акцент на відстаючі м’язові 

групи, а далі тренувати і всі інші м’язи.  

Важливою силовою вправою є також згинання та розгинання рук в упорі лежачи 

(віджимання). 

Програма віджимань для тих, хто віджимається менше 10р. (день тренування – день 

відпочинку): 

Тренування №1 (відпочинок між підходами 60 сек. (якщо необхідно – можна більше)). 

1п. х 6р.; 2п. х 6р.; 3п. х 4р.; 4п. х 4р.; 5п. х максимум (але не менше 5р.) 

Тренування №2 (відпочинок між підходами 90 сек. (якщо необхідно – можна більше)). 

1п. х 6р.; 2п. х 8р.; 3п. х 6р.; 4п. х 6р.; 5п. х максимум (але не менше 7р.) 

Тренування №3 (відпочинок між підходами 120 сек. (якщо необхідно – можна більше)). 

1п. х 8р.; 2п. х 10р.; 3п. х 7р.; 4п. х 7р.; 5п. х максимум (але не менше 10р.) 

Програма віджимань для тих, хто віджимається 10 – 20р. (день тренування – день 

відпочинку): 

Тренування №1 (відпочинок між підходами 60 сек. (якщо необхідно – можна більше)). 

1п. х 11р.; 2п. х 15р.; 3п. х 9р.; 4п. х 9р.; 5п. х максимум (але не менше 13р.) 

Тренування №2 (відпочинок між підходами 90 сек. (якщо необхідно – можна більше)). 

1п. х 14р.; 2п. х 14р.; 3п. х 10р.; 4п. х 10р.; 5п. х максимум (але не менше 15р.) 

Тренування №3 (відпочинок між підходами 120 сек. (якщо необхідно – можна більше)). 

1п. х 14р.; 2п. х 16р.; 3п. х 12р.; 4п. х 12р.; 5п. х максимум (але не менше 17р.) 
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Методика розвитку сили під час тренування на стадіоні та гімнастичному містечку 
 

Понеділок (або вівторок) 

1. Розминка. Біг 500 м (темп середній), ЗРВ (загально-розвиваючі вправи, комплекс 

додано). 

2. Підтягування в висі лежачи (австралійські підтягування) 

3 – 4 підходи по 10 – 15 р., відпочинок між підходами 2 хв. 

Або:  

Підтягування з допомогою.  

Опис: один партнер чи два партнера допомагають підтягнутися. Докладають в допомозі 

стільки зусиль, скільки не вистачає тому, що підтягується (тобто не потрібно його сильно 

піднімати, повинен якісно працювати і сам). 

Виконати 4 підходи х 5 раз; відпочинок між підходами: 2 хв. 

Як різновид цієї вправи – підтягування з допомогою гімнастичної ризини. 

3. Повільне опускання з положення упору на брусах (тренування в поступливому режимі). 

Опис: Ліцеїст приймає вихідне положення – упор на брусах або з допомогою партнера, або 

підстрибнувши і повільно по всій траєкторії руху сповільнено опускається. 

3 підходи по 5 – 7 р., відп. між підх. – 90 сек. – 120 сек. 

4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (віджимання) 

3 підходи по 15 – 20 р., відп. між підх. 90 сек. 

5. Тренування м’язів черевного пресу. Піднімання тулуба з положення лежачи 

3 підх. по 15 – 20р., відп. між впр. 60 – 90 сек. 

 

Середа (або четвер) 

1. Розминка. Біг 500 м (темп середній), ЗРВ. 

2. Підтягування з допомогою.  

Опис: один партнер чи два партнера допомагають підтягнутися. Докладають в допомозі 

стільки зусиль, скільки не вистачає тому, що підтягується (тобто не потрібно його сильно 

піднімати, повинен якісно працювати і сам). 

4 підх. х 5 раз; відп. між підх. 2 хв. 

Як різновид цієї вправи – підтягування з допомогою гімнастичної ризини. 

Або: 

Повільне опускання з вису на перекладині на зігнутих руках (тренування в поступливому 

режимі). 

4 підх. по 5 – 8 р.; відп. між підх. 2 хв. 

3. Підтягування в висі лежачи (австралійські підтягування) 

3 – 4 підходи по 10 – 15 р., відпочинок між підходами 2 хв. 
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4. Піднімання ніг до кута 90 градусів в висі на перекладині 

3 підх. по 8 – 12 р., відп. між підх. – 90 сек. 

5. Віджимання (руки широко) 2 підх. по 12 – 20 р., відп. між п. 90 сек. 

6. Віджимання (руки вузько) 2 підх. по 15 р., відп. між п. 90 сек. 

 

П’ятниця (або субота) 

1. Розминка. Біг 500 м., ЗРВ. 

2. Присідання (класичні) 3п. х 30 р., відп. між п. 90 сек. 

3. Повільне опускання з положення упору на брусах (тренування в поступливому режимі). 

3 підходи по 5 – 7 р., відп. між підх. – 90 сек. – 120 сек. 

4. Віджимання (руки на ширині плечей) 3п. х 15 – 25р., відп. між п. 90 – 120 сек. 

5. Тренування пресу. Піднімання тулуба з положення лежачи 

3 підх. по 15 – 20р., відп. між підх. 60 – 90 сек. 

 

Методика розвитку сили під час тренування у спортзалі чи іншому приміщенні. 

 

Понеділок (або вівторок) 

1. Розминка. Біг, ЗРВ. 

2. Підтягування з допомогою.  

Опис: один партнер чи два партнера допомагають підтягнутися. Докладають в допомозі 
стільки зусиль, скільки не вистачає тому, що підтягується (тобто не потрібно його сильно 

піднімати, повинен якісно працювати і сам). 

4 підх. х 5 раз; відп. між підх. 2 хв. 

Як різновид цієї вправи – підтягування з допомогою гімнастичної ризини. 

Або: 

Повільне опускання з вису на перекладині на зігнутих руках (тренування в поступливому 

режимі). 

4 підх. по 5 – 8 р.; відп. між підх. 2 хв. 

3. Тяга гантелі (гирі) в нахилі. Дуже важливо тримати спину рівно-прогнутою. 

3 п. х 10 – 15р., відп. між п. 90 – 120 сек. 
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4. Віджимання (руки на ширині плечей) 3п. х 15 – 25р., відп. між п. 90 – 120 сек. 

5. Гіперекстензія лежачи (тулубом) 3 п. х 10-15 р. 

Опис: лягти на килимок, лицем до землі, руки вздовж тулуба (бажано щоб хтось потримав 

ноги) – підняти тулуб – повернутись в в.п. 

    
 

Середа (або четвер) 

1. Розминка. Біг, ЗРВ. 

2. Підрив гирі двома руками. 4 п. х 10-15 р., відп. між п. 60-90 сек. 

 

3. Віджимання (стандартні)  

1-й п. (перший підхід) х 5 р.,  

2-й п. х 10 р., 

3-й п. х 15 р. 

4-й п. х 20 р. 

5-й п. х 15 р. 

6-й п. х 10 р. 

7-й п. х 5 р. 

Кому така програма заважка – виконати до 15 р. і вниз. Кому занадто легка – виконати до 

25 р. 

4. Присідання (класичні) 3п. х 30 р., відп. між п. 90 сек. 

5. Прес (піднімання ніг лежачи) 3п. х 20 – 30 р. відп. між п. 90 сек. 
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П’ятниця (або субота) 

1. Розминка. Біг, ЗРВ. 

2. Комплекс розвитку функціональних можливостей “Спецназ”: 

Ці 5 вправ виконуємо без відпочинку одна за одною з дозуванням від 20 сек. до 40 сек. 

1) Підтягування в висі лежачи (австралійські підтягування) 

 

або жим гантелей (гантелі) стоячи: 

 

2) Присідання (класичні) 
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3) Прес (піднімання тулуба) 

 

4) Віджимання (класичні) 

 

5) Вправа пружинка. 

Опис: прийняти упор лежачи і стрибком переміщуватися: – упор присівши (ноги 

підтягуємо до грудей) – упор лежачи. 

 

5 вправ – одна серія. Виконати 2 – 3 серії. Відпочинок між серіями – 2-5хв. 

Або: 

2. Тренування по протоколу Табата (високоінтенсивне функціональне тренування на все 

тіло): 

Опис: всі наступні 8 вправ виконуємо по 20 сек з відпочинком між вправами – 20 - 30 сек. 

Це одна серія. Виконуємо таких 3 серії. Відпочинок між серіями 3 – 5 хв. 

1) Вибухові присідання з плеском над головою. 

Опис: присісти й торкнутися долонями підлоги – швидко встати щоб п’ятки злегка 

відірвалися від землі й плеснути над головою в долоні. 

2) Вправа пружинка. 

Опис: прийняти упор лежачи і стрибком переміщуватися: – упор присівши (ноги 

підтягуємо до грудей) – упор лежачи. 
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3) Біг з високим підніманням стегна на місці. 

4) Вправа бурпі. 

 

5) Вправа розніжка. 

Опис: випад вперед і стрибком на кожний рахунок зміна положення ніг. 

 

6) Прес велосипед. 

Опис: лягти на спину, руки за головою в замку, – ноги зігнути в колінах та підняти від землі 

і одночасно імітуючи крутіння педалей велосипеда скручуємо тулуб і ліктем дістаємо до коліна. 

 

7) Віджимання. 

8) Вистрибування з низького присіду. 
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Або: 

2. Колове тренування: (30 сек. робота – 1 хв. відпочинок). Виконати 2 – 3 кола. 

1)   Прес (піднімання ніг лежачи) 

2) Біг з високим підніманням стегна на місці 

 

3) Прес (піднімання тулуба з положення лежачи в сід) 

4) Присідання (класичні) 

5) Гіперекстензія тулубом 

6) Віджимання в упорі ззаду (зворотні віджимання) 

7) Біг з закиданням гомілок на місці 

 

8) Віджимання (класичні) 

9) Вправа бурпі  

 

Методика розвитку сили під час тренування у тренажерному залі 

 

Понеділок (або вівторок) 

1. Розминка. ЗРВ. 

2. Тяга вертикального блоку до грудей 4 п. х 10 – 12 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 
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3. Тяга гантелі (гирі) в нахилі 3п. х 10 – 15 р., відп. між підх. 2 хв. 

4. Жим штанги лежачи 3 п. х 8 – 12 р., відп. між підх. 2 хв. 

5. Згинання – розгинання рук з гантелями стоячи (підйом на біцепс) 3 – 4 п. х 10 – 15 р., 

відп. між підх. 2 хв. 

 

6. Згинання – розгинання руки з гантеллю стоячи (для тріцепсу) 3 п. х 10 – 12 р., відп. між 

підх. 2 хв. 

 

7. Станова тяга штанги (гирі) 3 п. х 15 р., відп. між підх. 2 хв. 

 

8. Прес (піднімання тулуба з положення лежачи в сід) 3 п. х 20 р., відп. між підх. 90 сек. 

Середа (або четвер) 

1. Розминка. ЗРВ. 

2. Тяга вертикального блоку за голову 3 п. х 10 – 12 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 

3. Тяга вертикального блоку до грудей хватом знизу (руки вужче плечей) 3 п. х 8 – 10 р., 

відп. між підх. 90 – 120 сек. 
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4. Жим гантелі стоячи 3 п. х 8 – 12 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 

 

5. Тяга штанги (гирі) до підборіддя 3 п. х 8 – 12 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 

 

6. Махи гантелями всторони 3 п. х 8 – 10 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 

 

 

7. Присідання з штангою (гирею) 3 п. х 10 р., відп. між підх. 2 хв. 

 
П’ятниця (або субота) 

1. Розминка. ЗРВ. 

2. Підрив гирі двома руками 3 п. х 10 – 20 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 
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3.  Підрив гирі одніє рукою 3 п. х 10 – 16 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 

 
4. Тяга вертикального блоку до грудей 4 п. х 10 – 12 р., відп. між підх. 90 – 120 сек. 

5. Жим гантелі стоячи 3 п. х 8 – 12 р., відп. між підх. 90 – 120 сек.            

6. Жим штанги лежачи 3 п. х 8 – 12 р., відп. між підх. 2 хв. 

7. Прес (піднімання тулуба з положення лежачи в сід) 3 п. х 20 р., відп. між 

підх. 90 сек. 
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Розвиток швидкісно-силової витривалості учнів середнього шкільного 
віку з використанням вправ ігрової спрямованості зі спортивних видів 
боротьби 

ДУХ Ігор Григорович 

Вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, заслужений тренер України 

Провідну роль в діяльності ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою посідає 

фізичне виховання, яке є невід`ємною частиною навчального процесу учнів ліцею. Вагому роль у 

процесі фізичної підготовки школярів відіграють спеціальні засоби боротьби.  

Для  розвитку витривалості корисними є біг на середні дистанції та кроси у перемінному 

темпі, так зване "Борцівське регбі" (пересування на колінах з боротьбою за набивний м'яч), а також 

різноманітні спеціальні ігри. Виконання навантажень спрямованих на розвиток витривалості у 

боротьбі передбачає зокрема роботу в пульсовій зоні – 160-170 уд/хв. Для школярів, зокрема 

середнього шкільного віку досягнення зазначених величин пульсу і робота в цих межах дозволить 

оптимально розвивати як аеробні так і анаеробні задатки та здібності. З іншого боку варто 

орієнтуватися на можливості учнів, які виконують подібні навантаження.  

В процесі фізичного виховання школярів для розвитку швидкісних якостей доцільним було 

б застосування таких вправ як: рухи зігнутими та прямими руками протягом 15-20 с, біг з 

прискоренням на 30-60 м, швидке виконання нескладних рухів (швидкі перекиди вперед і назад з 

упору присівши тощо), кидки манекена впродовж 10-15 с, вправи на випередження в парах, 

виконання зустрічних і поворотних атак, швидкісне лазіння по канату, а також спеціально 

підібрані ігри для розвитку швидкісних якостей борця. 

Спеціальними силовими вправами, які доцільно включати в програму фізичної культури 

можуть бути:  

1) вправи в стійці із суперником із захватом різних частин його тіла,  

2) різноманітні ігри з борівським ухилом, 

3) лазіння по линві,  

4) вправи з гирями,  

5) вправи зі штангою,  

6) підтягування,  

7) віджимання,  

8) присідання з партнером. 

Вправи з партнером, а саме виштовхування або винесення партнера за килим у стійці (30 с 

боротьби, 30 с відпочинку – 4 кола) використовують для розвитку силової витривалості.  

Вправи для розвитку швидкісно-силових якостей характеризуються величиною обтяжень 

50–80% від максимальної сили у конкретній вправі, а швидкість і частота рухів – від 70% до 

максимальної у тій же вправі. В середньому оптимальна тривалість вправи, що виконується зі 

швидкістю або частотою рухів від 91 до 100% від максимальної, становить 6–8 с. У вправах, які 

виконуються зі швидкістю або частотою рухів від 71 до 90% від максимальної — вона буде у 

межах від 8–10 до 20–22 с. В одній серії, без суттєвого зниження працездатності, конкретну вправу 

можна виконати від 3–4 до 5–6 разів. Інтервал відпочинку між вправами – екстремальний. У 

залежності від характеру вправи, інтенсивності її виконання та рівня тренованості учнів 

тривалість може змінюватися в широких межах: від 1 до 5-6 хв. Досить надійним критерієм 

визначення готовності до повторного виконання вправи може бути ЧСС. Його відновлення до 91–

110 уд./хв буде співпадати із фазою підвищеної оперативної працездатності організму і готовністю 

до повторного виконання навантаження. Між серіями вправ інтервал відпочинку повинен бути у 

2–3 рази довшим ніж між окремими вправами. Характер відпочинку між вправами — активний: 
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вправи на розслаблення та відновлення дихання, помірне розтягування м’язів, що несли основне 

навантаження. Між серіями характер інтервалу відпочинку комбінований. У конкретному занятті 

вправи з розвитку швидкісної сили необхідно виконувати на початку його основної частини. 

Для розвитку швидкісно-силових якостей рекомендовані вправи з обтяженням масою 

предметів та масою власного тіла, з комбінованим обтяженням, у подоланні опору навколишнього 

середовища та вправи на спеціальних тренажерах. 

Таблиця 1 

Комплекс розвитку силових та швидкісно-силових якостей учнів засобами боротьби  

Основна частина уроку 

№ 

п/п 
Завдання Тривалість 

Організаційно-методичні 

вказівки 

1 Комплексне тренування, яке включає 

спеціальні борцівські вправи, акробатичні 

вправи та найпростіші форми боротьби: 

1.Забігання навколо голови. 

2.Переходи з упору на «міст». 

3.Перекиди назад-вперед з партнером. 

4.Перекид-політ у довжину, висоту, через 

перешкоду. 

5.Виштовхування або винесення партнера за 

килим у стійці. 

6.Боротьба за захват тулуба, рук, ніг. 

7.  «Бій півнів», «бій вершників».  

 

 

 

30 хв. 

10 разів 

10 разів 

5 разів 

5 разів 

 

2 хв. 

 

2 хв. 

Спосіб організації – 

фронтальний;  

Спосіб тренування – 

повторний;  

Навантаження – середнє; 

Відпочинок – активний 

Організувати страхування. 

Таблиця 2 

Комплекс розвитку швидкісно-силових якостей учнів засобами боротьби   

Основна частина уроку 

№ 

п/п 
Завдання Тривалість 

Організаційно-методичні 

вказівки 

2 Рухливі ігри з елементами боротьби. 

Вправи на резині: 

1. Підвороти до кидків. 

2. Проходи в ноги. 

Вправи з набивним м’ячем: 

1. Настрибування на набивний м’яч, 

тримаючись за шведську стінку із 

подальшим присіданням на набивному 

м’ячі. 

2. Перекидання набивного м’яча через себе 

3. Перекид набивного м’яча партнеру від 

грудей 

4. Ходьба на руках з набивним м’ячем, який 

знаходиться на спині. 

5. Перекиди вперед, оминаючи справа, зліва 

набивні м’ячі, які розкидані по залу. 

20 хв. 

 

По 45 с 

через 1 хв. 

- 1 коло 

Спосіб організації – 

круговий, у складі 

відділень; 

Спосіб тренування – 

повторний, інтервальний по 

45 с через 1 хв. на учбове 

місце 

Навантаження – середнє; 

Організувати страхування. 

3 Навчальна гра. 10 хв. Спосіб організації – 

груповий 

Фізичне навантаження – 

високе 
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Ігри в «торкання» розглядалися як вправи, що сприяють розвитку цілої серії фізичних 

якостей і навичок: бачити партнера, розподіляти і концентрувати увагу, переміщатися самостійно, 

творчо вирішувати рухові завдання. 

Суть гри в «блокуючі захоплення» полягає в тому, що один з граючих, здійснивши в 

початковому положенні заданий захоплення, прагне утримати його до кінця поєдинку (3-5 с, межа 

– 10 с), інший намагається якомога швидше звільнитися від захоплення. Перемога присуджується 

школяру, успішно вирішив своє завдання, потім партнери міняються ролями. Ігри проводяться на 

обмеженій площі (коло, квадрат, коридор), вихід за межі вважається поразкою. 

Програш зараховується і за торкання рукою, коліном, за навмисне падіння, спробу провести 

прийом з падінням (останнє відноситься до початкового періоду освоєння і на майданчиках без 

м'якого покриття). 

В основу ігор у «атакуючі захоплення» покладено елементи позиційної боротьби, що 

спостерігаються в змагальних поєдинках. Суть гри полягає в тому, щоб домогтися одного з 

захоплень, обумовлених завданням, і реалізувати його будь-яким перевагою над суперником. 

Останнє може виражатися в утриманні захоплення заданий час, збиванні суперника на коліна, в 

захваті ззаду, проведенні звалювання та ін.  

Ігри в «дебюти» використовуються для закріплення і вдосконалення набутих навичок і 

якостей в ускладнених умовах. На цій основі пропонуються наступні вихідні положення при 

проведенні ігор в дебюти: спина до спини; лівий бік до лівого; правий бік до правого; лівий бік до 

правого; правий бік до лівого; суперники розійшлися – зустрілися; один партнер на колінах, інший 

– стоячи; обидва суперники на колінах; суперники лежать на спині (лівим боком до правого, і 

навпаки) і т.д.; суперники стоять на мосту (лівим боком до правого, і навпаки) та ін. Ігри в 

«дебюти» дозволяють оцінити, наскільки засвоєний весь попередній матеріал, яким способам дій 

віддають перевагу учні (це легко виявити, якщо обмежити час на вирішення кожного з дебютів, 

заборонити блокування). Час, відведений для вирішення поставленого завдання, не повинно 

перевищувати 10-15 с. 
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Розвиток сили окремих груп м’язів шляхом вдосконалення міжм’язової 
координації та використанням максимального навантаження 

НОСАЛЬ Борис Ілліч 

Вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель» 

Сила це здатність переборювати зовнішній опір, або протидіяти йому за допомогою 

м'язових зусиль. В якості опору можуть виступати: маса предметів, спортивного знаряддя, опір 

партнерів, опір навколишнього середовища, сили земного тяжіння які дорівнюють масі тіла 

людини. Чим більший опір тим більше потрібно сили для його подолання. 

 

Засоби розвитку сили.  
 

При розвитку сили застосовують вправи, виконання яких вимагають від учня більшої 

величини зусиль ніж в звичайних умовах. Ці вправи називаються силовими.  

1. Вправи з обтяженням масою власного тіла, які не вимагають спеціального устаткування, 

не викликають ризику травм та перенавантажень. Тому широко використовуються в практиці. 

2. Вправи з додатковим обтяженням (штанга, гирі, гантелі) виконуються як на окремі групи 

м'язів, так і комплексно на декілька груп м'язів з підбором вправ в залежності від завдань, які 

стоять перед учнем та вчителем. 

3. Вправи з обтяженням опором зовнішнього середовища в яких величина обтяження не 

лімітована точно визначеними межами (біг вгору, по піску, в воді, снігу). 

4. Вправи з подоланням опору еластичних предметів (ефективні для розвитку м'язової 

маси, отже максимальної сили, для розвитку швидкої сили. Непридатні для розвитку вибухової 

сили та негативно впливають на міжм'язову координацію). 

5. Вправи в подоланні опору партнера. Учні проявляють значні вольові зусилля розвиваючи 

м'язи синергісти та антагоністи. 

6. Вправи на тренажерах. Дозволяють виконувати вправи з точно дозованим опором як для 

окремих груп м'язів так і вибірково впливати на розвиток певної силової здібності. Застосування 

тренажерів підвищує емоційність занять. 

 

Поняття повторний максимум під час занять для розвитку сили 
 

Використовуючи вправи з обтяженням застосовуємо методику в залежності від мети, яку 

ми ставимо перед собою. Зокрема: 

1. Якщо бажаємо розвивати силу м'язів не акцентуючи увагу на об'єм м'язів, рельєфність 

м'язів використовуємо вантаж, який можемо підняти, рушити два три рази (напр. жим штанги 

лежачи). Кількість підходів – три, чотири з перервою 4 – 5 хвилин. 

2. Якщо маємо на меті досягти більшого об'єму працюючих м'язів, ставимо вантаж який 

можемо підняти, рушити 8 – 10 разів. Використовуємо три, чотири підходи з відпочинком 5 – 6 

хвилин. Спостерігається співвідношення 50/50 – сила/об'єм м’язів. 
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3. Якщо у нас на меті зробити м’язи рельєфними і масивними повторний максимум 

повинен бути 16 – 18 разів, 3 – 4 підходи з відпочинком 8 – 10 хвилин. Співвідношення 

рельєфність/сила – 80/20. 

При використанні цих вправ обов’язкове страхування, а при роботі з штангою замки не 

фіксуємо. 

Під час тренувань з метою розвитку сили обов’язковою є робота на гнучкість. Захоплення 

силовими вправами може призвести до обмеження рухомості в суглобах як і прискорений 

розвиток гнучкості без належного зміцнення опорно-рухового апарату до розхитування суглобів. 

І тому тільки поєднанням розвитку сили і розвитку гнучкості можна досягти оптимального 

результату в розвитку сили. 

На підставі цих матеріалів розробляємо конкретні завдання як в тижневому циклі так і в 

позакласній консультативній роботі. 

Підбір матеріалів здійснено на підставі розробок професора Заціорського О.К., Келлєра 

В.А., Тер-Ованесяна А.А. 
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Рукопашний бій в системі підготовки військових ліцеїстів 

ЩУКІН Віктор Едуардович 

Вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель» 

Умови ведення сучасної війни характеризується небаченими раніше напруженістю, 

динамічністю та безперервністю. Вони накладають на особовий склад екстремальний фізичний 

та психічний вплив, і потребують від нього витривалості та інших фізичних якостей переважаючи 

загально прийняті ліміти людських можливостей. 

Незважаючи на стрімкий розвиток військової техніки і озброєння, зміни поглядів на 

характер ведення бойових дій, як засвідчує практика, сучасні бойові дії не виключають 

виникнення між підрозділами, групами і окремими військовослужбовцями супротивних сторін 

ближнього бою, який може переходити в рукопашну сутичку. Найбільш розповсюдженими видами 

ближнього бою є бої в населених пунктах, на обмеженій площі, в траншеях. Крім того, рукопашні 

сутички можуть виникати у випадках, коли застосування вогнепальної зброї з будь-яких причин 

неможливе або недоцільне. 

Прийоми рукопашного бою часто називають зброєю, яку неможливо бачити, але яка 

завжди з собою. Це ствердження більшою мірою стосується особового складу Збройних сил, для 

яких уміння володіти прийомами рукопашного бою при певних обставинах може стати єдиною 

умовою одержання перемоги у бою, збереження життя собі та своїм товаришам. 

 

1. Стійки, переміщення ,перекиди, падіння, страховки 
 

В залежності від розміщення ніг розрізняють стійки: фронтальні (ноги на одній лінії) і 

бокові(лівосторонні і правосторонні), на яких одна нога спереду. За 

розміщенням загального центру важкості тіла стійки поділяють на 

високі, середні та низькі. 

Фронтальна стійка  – ноги знаходяться на одній лінії на ширині 

плеч і ледь зігнуті в колінах, руки із зжатими в кулак пальцями –перед 

грудьми. Важкість тіла розподіляється рівномірно на обидві ноги. 

Підготовки до бою приймаються: без зброї, з автоматом, з ножем. 

Підготовка до бою без зброї, лівостороння стійка (Фото. 1). Ноги 

на ширині кроку, ледь зігнуті, ліва з переду; руки зігнуті в ліктях, кисть 

лівої руки – на рівні грудей, а правої – перед поясом; пальці зжаті в 

кулак, долонями вниз; тулуб розвернутий вправо. Вага тіла 

розподіляється на обидві ноги.  

Підготовка до бою повинна відображати впевненість у власних 

силах і зароджувати страх у суперника рішучістю пози. 

                                                                                                                        Фото. 1.                              

Переміщення в рукопашному бою виконуються кроком, подвійним кроком, скачками 

(вперед, назад, вправо, вліво та з поворотом кругом). 

Прийоми переміщення поєднуються з прийомами рукопашного бою для зближення із 

супротивником або застосовуються для захисних дій. 

Головне у техніці кроку і скачка – переміщувати ноги ближче до опори і зберігати стійке 

положення тіла. Поворот кругом виконується з кроком назад (від суперника). 

На заняттях застосовуються також переміщення: бігом, переповзанням, крадучись, 

зігнувшись, боком і спиною вперед. 



 

 

 

 

112 

 

Характерними помилками при всіх видах стійок можуть бути: 1.Надмірні нахили тулуба 

вперед, назад, у сторони. 2.Невірне положення стоп ніг.3.Надмірне згинання або випрямляння ніг 

в колінних суглобах. 

Прийоми самостраховки застосовуються з метою попередження або зменшення міри 

травмування під час падінь, звалювань і кидків за рахунок прийняття тілом округлого положення 

і переводу поступального руху в обертовий, що дозволяє частинам тіла послідовно торкатись 

землі, а також за рахунок випереджуючих ударів руками і ногами. Вони виконуються перекидами 

вперед, назад, через плече. Прийоми самостраховки повинні закінчуватись виходом у стійку і 

прийняттям підготовки до бою. 

 

   

Фото. 2.                             Фото.3. 

Перекид вперед (Фото. 2.). З вихідного положення присісти, згрупуватись, відштовхнутись 

ногами і, спираючись на долоні (пальцями до середини), перекотитись на спині вперед, вийти у 

стійку і приготуватись до бою.  

Перекид назад (Фото. 3.). З вихідного положення присісти, згрупуватись, падаючи назад, 

перекотитись на спині, опираючись руками на землю (пальцями до середини), через голову 

(плече) і встати на ноги, приготуватись до бою. 

Падіння вперед (Фото. 4.). З вихідного поло-

ження стоячи підстрибнути і впасти вперед (поблизу 

ніг) на ледь зігнуті руки з розведеними в сторони лік-

тями, перекотитись з грудей на живіт, вийти у стійку, 

підготовитись до бою. Під час падіння вперед без пе-

рекиду для попередження удару грудьми об землю не-

обхідно впасти на руки і згинанням у ліктьових сугло-

бах пом’якшити удар. 

 

Фото. 4. 

Характерні помилки:1.Падіння виконується на 

прямі руки, відсутнє згинання у ліктьових сугло-

бах.2.Відсутній перекат від грудей до тазу. 
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Для вдосконалення прийомів самостраховки у складних умовах ми рекомендуємо сліду-

ючи види вправ: 

   
Фото. 5.                             Фото. 6. 

Падіння на бік (Фото. 5.). З вихідного положення присісти, згрупуватись (руки – вперед 

долонями до низу), перекочуючись назад і розвертаючись в сторону падіння, виконати випере-

джаючий удар випрямленою рукою об землю і лягти на бік так, щоб одна зігнута у коліні нога 

знаходилась на землі, а стопа другої (нога - коліном вгору) – біля її гомілки, вийти у стійку, при-

готуватись до бою.  

Падіння назад (Фото. 6.). З вихідного положення присісти ближче до п’ят, згрупуватись 

(руки – вперед долонями вниз); перекочуючись на спині назад, виконати випереджаючий удар 

прямими, ледь розведеними руками об землю; під час нападу ймовірного правопорушника на-

нести удар ногами йому назустріч, вийти у стійку і приготуватись до бою. 

Під час проведення кидків на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки слід підтриму-

вати партнера і дати йому можливість виконати прийом самостраховки. Не починати атакуючих 

дій, якщо за спиною партнера знаходиться сусідня пара. 

 

2.Вивчення прийомів бою рукою і ногою. 
 

Під час рукопашної сутички може створитися така ситуація, коли військовослужбовець 

опиниться без зброї. В такому випадку удари рукою і ногою є основним бойовим засобом досяг-

нення перемоги над противником, складовими елементами багатьох прийомів (больових, кидків, 

обеззброєння, звільнення від захватів та ін), а також підготовчими діями при ударах ножем, ло-

патою та іншими предметами. 

Удари це найбільш ефективні прийоми, тому що вони прості у виконанні порівняно з ін-

шими прийомами. На їх виконання йде мало часу, їх можна застосовувати при обмеженій рухли-

вості. Правильне виконання влучне нанесення ударів у життєво важливі точки сприяє швидкій 

перемозі над найбільш сильним супротивником.  

Удари поділяються на удари руками, ногами, головою. 

Удари наносяться під час нападу декількох супротивників, озброєного нападу та у інших 

випадках, коли проведення прийомів рукопашного бою без нанесення ударів неможливе (в якості 

попереджуючих дій, які викликають втрату свідомості або переключення уваги, а також дій, які 

створюють сприятливі умови для проведення больових прийомів, кидків і т.д.). 

Під час навчання ударам необхідно знати, що: 

• вони наносяться найкоротшим шляхом у найбільш вразливі місця на тілі людини; 
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• під час проведення ударів повинна бути забезпечена можливість збереження стій-

кого положення або швидкого відновлення втраченої рівноваги у випадку промахів; 

• необхідна мала ймовірність травмування кінцівки, що наносить удар (також у випа-

дку неточного попадання). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Класифікація прийомів бою рукою і ногою. 

Удари рукою і захисти від них 
Удари прямо виконуються основою стиснутих у кулак пальців, 

випрямленими пальцями, долонею і наносяться по очах, носі, нижній 

щелепі, горлу, серці, сонячному сплетінню, печінці, низу живота про-

тивника (мал. 1).  

Для їх виконання потрібно поштовхом однієї ноги перенести 

вагу тіла на другу ногу з  поворотом  стегна (тазу) і тулуба і  без замаху, 

енергійно випрямляючи руку, нанести удар в ціль, кисть руки в момент 

торкання з ціллю напружена, кулак повернутий пальцями до низу. 

Удари прямо наносяться поштовхом ногою з одночасним випадом і 

ударом. 

                  Мал. 1.     

Удари зверху наносяться м’язовою частиною кулака, ребром долоні, ліктем по переніссю, 

ключиці, голові противника. Для нанесення удару необхідно виконати короткий замах рукою 

вверх. З поворотом стегна і тулуба швидким на півколовим рухом ледь 

зігнутої руки нанести удар по цілі зверху вниз. 

 

Удари знизу виконуються основою стиснутих у кулак пальців, пе-

редпліччям і наносяться в нижню щелепу (підборіддя), сонячне спле-

тіння, печінку, низ живота, ліктьовий суглоб противника (мал. 2).  

Для нанесення удару необхідно поштовховою ногою, поворотом 

стегна і тулуба перенести вагу тіла на другу ногу. Одночасно зігнутою 

рукою нанести удар знизу вверх по цілі. Кисть руки розвернута пальцями 

до себе. 

Мал. 2.                

ПРИЙОМИ БОЮ РУКОЮ І НОГОЮ 

ПРИЙОМИ БОЮ РУКОЮ 

Підставки 

Відходи в бік Удари знизу 

Прийоми нападу: Прийоми захисту: 

Удари навідмах 

Відбитки 

Прийоми захисту: 

Підставки 
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Удари збоку виконуються основою стиснутих у кулак пальців, ре-

бром долоні. Вони наносяться в обличчя, вухо, нижню щелепу, горло, 

шию противника (мал. 3). При цьому необхідно поштовхом однієї ноги 

перенести вагу тулуба на другу ногу, енергійно повертаючи стегна і ту-

луб, швидким на півколовим рухом зігнутої руки нанести удар по цілі 

збоку, кисть розвернута пальцями донизу.    

При завданні удару збоку ребром долоні виконати короткий за-

мах вверх в сторону, розкриваючи долонь нанести удар по цілі збоку. 

 

Захисти руками застосовуються для відбиття ударів противника 

руками, ногами, ножем, саперною лопатою, а також уколів багнетом і при 

погрозі пістолетом.                                                                                                            Мал. 3. 

                                                                                                                                

Підставка передпліччя від ударів зверху застосовується для відби-

вання ударів рукою, ножем та саперною лопатою (мал. 4). Виконується у 

відповідь на удар противника, з кроком вперед потрібно здійснити короткий 

на півколовий рух рукою вверх та підставити передпліччя під удар, кисть 

стиснута в кулак. 

        

Удари навідліг виконуються м’язовою та тильною стороною кулака, 

ребром долоні по переніссю, горлу, шиї противника, який знаходиться 

збоку. Виконати рукою короткий замах вверх – в сторону, енергійним рухом 

руки нанести удар по цілі. 

        Мал. 4. 

Підставка передпліччя від ударів знизу застосовується для 

відбиття ударів рукою, ногою, ножем знизу та збоку (мал. 5). Ви-

конується у відповідь на удар противника, з кроком назад виконати 

короткий на півколовий рух вниз та підставити передпліччя під 

удар, кисть стиснута в кулак. 

 

Підставка двох схрещених передпліч від ударів зверху засто-

совується для відбиття ударів рукою, ножем, саперною лопаткою. 

Виконується у відповідь на удар противника, з кроком вперед під-

ставити схрещені передпліччя попереду над головою, кисті стис-

нуті в кулак.                                                                                                                        Мал. 5. 

 

Підставка двох схрещених передпліч від ударів знизу застосовується в основному для від-

биття ударів ногою. Виконується у відповідь на удар ногою, присідаючи та ледве нахиляючись 

вперед і підставити під гомілку передпліччя схрещених рук. 

 

Підставка передпліччя до середини (а) (назовні (б)) виконується для відбиття ударів рукою 

і ножем прямо і збоку (мал. 6). Виконується в момент удару противника, з кроком у бік від удару 

підставити передпліччя вертикально до середини (назовні) стосовно тулуба, кисть стиснути в ку-

лак. При ударі противника навідліг з кроком вперед у бік і поворотом тулуба підставити перед-

пліччя обох рук вертикально. 
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Мал. 6. 

Відбиви вверх застосовується для відбиття ударів прямо та зверху. Виконуються в момент 

удару противника, перенести вагу тіла на передню ногу, швидким рухом напівзігнутої руки знизу 

вверх відбити зовнішньою стороною передпліччя руку противника. 

Відбиви до середини застосовуються для відбиття прямих ударів, при погрозі пістолетом 

впритул спереду та від удару ножем прямо. Виконуються у відповідь на удар противника, зробити 

короткий замах назовні, повертаючи тулуб у бік атаки противника, швидким напівколовим рухом 

руки ззовні до середини відбити зовнішньою стороною передпліччя руку противника. 

Відбиви назовні застосовуються для відбиття прямих ударів, а також уколів багнетом, при 

погрозі пістолетом впритул спереду, ударів ножем збоку. Виконується у відповідь на удар проти-

вника, зробити рукою короткий замах до середини, швидким напівколовим рухом руки ззовні 

відбити назовні внутрішньою або зовнішньою стороною передпліччя руку противника.  

Відбиви до низу застосовуються для відбиття ударів рукою і ногою в пах, живіт. Викону-

ється у відповідь на удар противника, зробити короткий замах вверх, енергійним напівколовим 

рухом руки відбити руку (ногу) противника зовнішньою стороною передпліччя.  

Удари ногами та захисти від них 

 

Удари ногою прямо наносяться стопою, каблуком. Викону-

ються з положення до бою, відштовхуючись ударною ногою з рухом 

тулуба вперед перенести вагу тіла на опорну ногу. Одночасно підняти 

стегно до пояса, енергійно випрямити ногу і продовжуючи рух вперед 

нанести удар у ціль. Після удару швидко повернутись у вихідне поло-

ження (мал. 7).  

 

Удар ногою зверху наноситься каблуком по противнику, який 

знаходиться в положенні лежачи. Виконується з замаху зігнутою в ко-

ліні ногою вверх, енергійно опускаючи її каблуком у ціль. 

Мал. 7.  

 

Удар ногою збоку наноситься носком або стопою (мал. 8). Ви-

конується з положення до бою, відштовхуючись ударною ногою і пі-

днімаючи її до пояса таким чином, щоб стегно і гомілка знаходились 

у горизонтальному положенні, коліном уперед. Повертаючись на 

опорній нозі та випрямляючи ногу, виконати удар енергійним рухом 

голінки, прийняти положення до бою.  

                                                                                                                                   Мал. 8             
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Удар ногою знизу наноситься носком або коліном (мал. 9). Ви-

конуються такі самі дії як і при нанесенні удару прямо, але по більш 

короткій амплітуді, тому  удар наноситься з ближньої дистанції.  

 

Удар ногою в бік наноситься каблуком або стопою. При вико-

нанні перенести вагу тіла на протилежну від противника ногу, під-

няти ногу коліном вверх та енергійно випрямляючи її, нанести удар 

по нозі або тулубу. 

                                                

 

 Мал. 9. 

 

Удар ногою назад виконується каблуком або стегном по стоя-

чому ззаду противнику (мал. 10). При виконанні вагу тіла перенести 

на одну ногу, іншу зігнути в коліні, підняти стегно вверх, нахиляю-

чись вперед, повернути голову в сторону  удару,   енергійно ви-пря-

мити ногу і нанести удар в ціль.                                                                                  Мал. 10 

 

До захисних дій, які здійснюються за допомогою ніг, належать: підставка, відбив, відхід та 

удар назустріч. На удари ногою також застосовуються захисти підставкою, відбивом рук та від-

ходом у бік. 

Підставки виконуються стопою каблуком, стегном у відповідь на удар противника ногою 

прямо або з поворотом. Після чого наноситься удар. 

Відбиви виконуються стопою по нозі або руці противника, який застосовує атакуючі дії. 

При цьому потрібно перенести вагу тіла на одну ногу, енергійним рухом нанести удар збоку по 

руці або нозі противника. 

 

3. Комплекс  рукопашного бою без зброї. 
Комплекс складається з двох частин, які можуть виконуватися самостійно (кожна частина 

на 8 рахунків) або єдиним рахунком на  16 рахунків.  (фото 1-17). 

 

 
Фото. 1.                         Фото. 2.                              Фото. 3. 
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Фото. 4.                         Фото. 5.                              Фото. 6. 

 

 
Фото. 7.                            Фото. 8.                              Фото. 9. 

 

Частина перша: 

Вихідне положення – стройова стійка. 

“Раз” – із кроком правою ногою назад, прийняти бойову стійку, одночасно виконати зов-

нішній блок (відбив) лівою рукою. 

“Два” – з кроком правою ногою вперед завдати прямий удар правою рукою. 

“Три” – виконати удар у бік лівою ногою і прийняти фронтальну стійку. 

“Чотири” – повертаючись праворуч, із кроком правої ноги назад виконати відбив (підс-

тавку) лівою рукою. 

“П’ять” – з кроком правої вперед завдати рубаючий удар ребром правої долоні по шиї 

(ключиці). 

“Шість” – різко нахилитися вперед і завдати удар лівою ногою назад по нападаючому 

супротивнику. 

“Сім” – з випадом правою ногою вбік завдати удар ребром правої руки навідліг. 

”Вісім” – з поворотом ліворуч виконати нижній зовнішній відбив удару, який супротив-

ник завдає ногою, завдати удар правою ногою в пах, прийняти бойову, потім стройову стійку.  
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             Фото. 10.                         Фото. 11.                              Фото. 12. 

     
             Фото. 13.                         Фото. 14.                              Фото. 15. 

   
             Фото. 16.                         Фото. 17. 

Частина друга:“Дев’ять” – повертаючись праворуч, з кроком правої ноги назад виконати 

внутрішній відбив (блок) лівою рукою. 

“Десять” – з кроком правої вперед завдати удару правим ліктем збоку у голову. 

“Одинадцять” – різко повернутися кругом і завдати удар тильною частиною кулака у 

сонячне сплетіння. 

“Дванадцять” – завдати удар коліном правої ноги в обличчя суперника, який нахилився 

вперед.  
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“Тринадцять” – з розворотом кругом, завдати прямий удар лівою рукою в тулуб супер-

ника. 

“Чотирнадцять” – із кроком правою ногою завдати удар м’язевою частиною кулака у 

голову зверху. 

“П’ятнадцять” – повертаючись на правій нозі вліво, завдати удар вбік лівою ногою і 

прийняти бойову фронтальну стійку.   

“Шістнадцять” – вихідне положення – стройова стійка. 

 

    4. Попередження травматизму під час занять з рукопашного бою. 
                 На заняттях з рукопашного бою  при розучуванні прийомів нападу і самозахисту 

можливі пошкодження, пов’язані з ударами і уколами зброєю або іншими предметами, 

довгою напругою м’язів руки, яка тримає зброю а також падіннями і ковзаннями.  

Причинами пошкоджень є: недостатня техніка і тренованість ліцеїстів, втома або 

перетренованість; недотримання санітарно-гігієнічних вимог, поганий стан обладнання і 

інвентарю; незадовільне використання захисних пристосувань. 

Попередження травматизму у рукопашному бою забезпечується: 

• дотриманням правильної організації і методики проведення занять 

• дотримання послідовності у виконанні прийомів 

• правильним застосуванням прийомів страхування і самострахування 

• застосуванням багнетів з натягнутими на них піхвами або макетів малих лопат, 

автоматів 

• дотриманням високої  дисципліни 

• застосуванням больових прийомів невеликої сили і їх негайним припиненням за 

сигналом партнера, а також тільки позначенням ударів ножем або рукою 

 

Вимоги безпеки перед початком занять 
Перед початком заняття керівник зобов’язаний: 

• Повторити техніку виконання прийомів, що входять до програми заняття, прийомів 

страховки та самостраховки 

• Підготувати інвентар, необхідний для проведення занять 

• Перевірити укладку матів, їх з’єднання, справність чохлів та їх чистоту 

• Перевірити наявність та справність макетів зброї. Макети ножів та пістолетів по-

винні бути дерев’яними або гумовими 

• Встановити форму одягу тим, хто займається. Всі спортсмени повинні зняти годин-

ники, значки, обручки, викласти з кишень авторучки, олівці, монети, документи, 

записні книжки, гребінці та інше. 

 

 Вимоги безпеки під час занять 
Всі дії,  прийоми та пересування виконувати тільки по вказівці вчителя. 

•    Вимагати від тих, хто займається, високої організованості дисципліни, зібраності, 

уважності при виконанні вправ та дій. Суворо дотримуватись інтервалів і дистанцій. 

Повністю виключити виконання прийомів та дій, не передбачених програмою за-

нять 

• У підготовчій частині заняття особливу увагу звернути на виконання спеціальних 

вправ для розвитку гнучкості та зміцнення суглобів 

• Вивчення прийомів нападу та самозахисту проводити тільки після освоєння прийо-

мів самостраховки 
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• При виконані прийомів в парах підбирати спортсменів одного росту та ваги, розмі-

щувати спортсменів на килимі в шаховому порядку таким чином, щоб падіння зав-

жди проводилось від середини килима до його країв. Прийоми i кидки проводити з 

підтримкою партнера за руку. 

• При виконанні захватів та кидків суворо слідкувати за виконанням страховки та са-

мостраховки, виключити падіння на партнера 

• Обеззброєння, звільнення від захватів, больові прийоми вимагати виконувати пла-

вно, без застосування зусиль і по першому сигналу партнера (будь-який вигук, хло-

пок по килиму, тулубу) негайно припиняти виконання прийому, душення проводити 

без надавлювання на гортань 

• Удари ножем, кулаком, ногою тільки позначати. Ніж в руці при нанесенні ударів 

тримати вільно, без напруження м’язів кисті, передпліччя 

• Усі прийоми спочатку проводити по розділам та тільки за командами керівника 

• Після закінчення заключної частини заняття організувати вологе прибирання та 

провітрювання приміщення, перевірити наявність та справність макетів зброї, скла-

сти їх у встановленому порядку в шафу. 

 

Забороняється: 
- виконання вправ, прийомів та дій, не передбачених програмою заняття та нав-

чання;  

- дотримуватись установленої форми одягу, у кишенях не повинно бути твердих, гострих 

та інших предметів, які можуть призвести до травми;  

- одягати годинники, значки, перстні, ланцюжки, металеві браслети. 
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Методика стройової підготовки, навчання ліцеїстів стройовим прийомам 
і руху без зброї та зі зброєю у складі відділення і взводу 

СКОЧИЛЯС Степан Степанович 

Вчитель предмета «Захист України», командир 1-ї навчальної роти – старший офіцер-

вихователь, підполковник 

Невід'ємною частиною загальновійськової підготовки  є стройова підготовка. Вона впливає 

на всі сторони життєдіяльності військових колективів. Зміцнює волю ліцеїстів, розвиває зосере-

дженість, спостережливість, наполегливість, колективізм, що сприяє зміцненню дисципліни та 

дотриманню порядку, удосконалює вміння керувати власним тілом. 

На відміну від інших видів навчання, вона привчає до швидкого, послідовного і точного 

виконання волі командира. Тут базовим є глибоке розуміння ліцеїстом  необхідності швидких, 

чітких і вмілих рухів під час виконання прийомів у складі підрозділу. 

Стройова підготовка допомагає ліцеїстам розвивати швидкі та чіткі рухи та набувати нави-

чок, необхідних з тактики, вогневої, спеціальної підготовки та інших предметів. 

Згідно керівних документів (Стройового статуту Збройних Сил України та Методичного 

посібника зі стройової підготовки) стройова підготовка ліцеїстів включає:  

• одиночне стройове навчання без зброї та зі зброєю;  

• стройову злагодженість відділень, взводів, рот при діях у пішому порядку; 

• стройові огляди підрозділів. 

Навчання стройовій підготовці проводяться згідно з розкладом і закріплюються у  повсяк-

денному житті та на всіх інших заняттях.  

Вихователю недостатньо мати високі методичні здібності та теоретичну підготовку, прак-

тичні навички. Необхідно також вміти активізувати пізнавальну діяльність підлеглих, сприяти 

творчому мисленню ліцеїстів за рахунок підвищення якості стройової підготовки, допомоги в на-

вчанні, оволодінні найбільш розумними діями та методами. 

Високий рівень стройової підготовки вихователя є запорукою успіху у стройовій підготовці 

ліцеїстів, їх умінні зразково виконувати прийоми і дії, передбачені Стройовим статутом, методи-

чно правильно навчати підлеглих. 

Необхідно також, щоб кожне тренування проводилося в контексті порівняння результатів 

змагань, тим самим підвищуючи змагальний дух. Це створює необхідні передумови для швидкого 

засвоєння вивченого матеріалу. 

Кожне навчання має бути новим кроком для покращення індивідуальної підготовки ліцеїс-

тів і підрозділів в цілому. Глибина набутих знань і насиченість навичок значною мірою залежать 

від умілого вибору методів навчання, самостійного опанування дії або прийому. 

У навчанні треба зв'язати невідоме з відомим, пов'язати теорію з практикою, підібрати 

найефективнішу форму і метод навчання. 

Пропонується наступна методика проведення занять зі стройової підготовки: 

• усне викладення навчального матеріалу; 

• показ виконання прийому (вправи); 

• тренування у виконанні прийому (вправи) під керівництвом вихователя; 

• самостійне тренування у виконанні прийому (вправи). 

Методична майстерність вихователя залежить від уміння знайти такий спосіб усної інтер-

претації, демонстрації та тренування у виконанні стройового прийому (вправи), котрий на цьому 

уроку, під час вивчення саме цього конкретного прийому чи руху, надасть найкращі можливі ре-

зультати і це буде зроблено в найкоротші терміни. 
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Для успішного проведення заняття недостатньо знати, чому вчити, треба ще знати, як 

вчити. 

Усний виклад навчального матеріалу завжди відігравав важливу роль у навчальному про-

цесі. У формувальному навчанні часто використовуються пояснення, які часто поєднуються з пре-

зентацією (демонстрацією) прийомів і рухів, котрі вивчаються. 

Показ — це сукупність прийомів і рухів, за допомогою яких ліцеїсти створюють наочні 

образи предмета, що вивчається, формують конкретні уявлення про прийоми і рухи. Одним із рі-

зновидів способів відображення є демонстрація. 

Показ може бути:  

• особистий;  

• за допомогою ліцеїстів, котрі навчаються, або спеціально проінструктованих ліцеї-

стів;  

• у ході показових занять; 

• при перегляді навчальних кінофільмів. 

Для успішного застосування вихователем методу показу необхідно: 

• самому глибоко знати навчальний матеріал, уміти майстерно виконувати прийоми і 

рухи, котрі розучуються; 

• дотримуватись встановленого темпу виконання прийому або руху; 

• якнайкраще використати ракурс, під яким ліцеїсти бачать прийоми і рухи, які вико-

нуються вихователем. 

Тренування — це багаторазове, свідоме повторення певних прийомів і рухів з метою роз-

витку й удосконалення вмінь і навичок ліцеїстів. 

Щоб навчання пройшло успішно, необхідно: 

• розуміння ліцеїстами мети вправи; 

• усвідомлення змісту навчання та чіткої послідовності дій; 

• поділ складних дій на складові; 

• збільшення швидкості, чому має передувати прагнення виробити правильну пове-

дінку ліцеїстів; 

• дотримуватися певного ритму і правильної послідовності дій, що вимагає різної фі-

зичної та моральної сили ліцеїстів; 

• постійно підтримувати інтерес ліцеїстів до навчання. 

Найважливішим методом навчання техніці або рухам є самостійне вивчення. Залежно від 

характеру навчального матеріалу розрізняють і види самостійної роботи. 

Щоб правильно організувати самостійну роботу ліцеїстів, необхідно: 

• визначення обсягу завдань для самостійної підготовки; 

• надавати структуровані поради щодо практичного використання повторюваних на-

вчальних матеріалів або технік; 

• забезпечити ліцеїстів місцем (приміщенням) для проведення занять, необхідною до-

кументацією та наочними посібниками; 

• розділіть тих, хто навчається, на групи, де є добре підготовлені ліцеїсти і де можна 

забезпечити взаємопідтримку; 

• продовжувати контролювати та надавати необхідну допомогу ліцеїстам, які само-

стійно засвоїли матеріал. 

У військовій підготовці, особливо в навчанні стройовим прийомам, потрібні витримка і 

терпіння. Підвищений тон вихователя, крик і роздратування пригнічують волю та ініціативу ліце-

їстів. Вони починають більше плутатися, поспішати і допускати серйозніші помилки. 

Під час навчального процесу вихователі повинні забезпечити активну участь усіх ліцеїстів 

у повторені прийому. 
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Пояснення техніки або дії має бути коротким, чітким і зрозумілим, як і сама техніка. Кожна 

частина пояснення має супроводжуватися практичним показом. 

Згідно Методичного посібника зі стройової підготовки, місце вихователя при проведенні 

занять повинно забезпечувати спостереження за діями ліцеїстів, щоб вчасно добиватися усунення 

допущених ними помилок.  

Найбільш доцільним віддаленням від строю підрозділу треба вважати:  

• для командирів відділень три-чотири кроки;  

• для командирів взводів - п'ять-шість кроків;  

• для командирів рот - сім кроків.  

При такому віддаленні ліцеїсти знаходяться під постійним контролем керівників і завжди 

готові до виконання команд. 

Велике значення у стройовій підготовці має вміння керівника чітко і голосно подавати ко-

манди. Не чітко подана команда ускладнює її виконання, а неправильно віддана - приводить ліце-

їстів у замішання або до невиконання прийому. 

Попередня команда повинна подаватися виразно і на розтяг, щоб ліцеїсти зрозуміли, які дії 

вимагає від них керівник.  

Виконавча команда повинна подаватися після паузи уривчасто і енергійно. З виконавчою 

командою ніколи не треба зволікати, так як це призводить до непотрібного перенапруження ліце-

їстів та нечіткості в діях. 

Перед поданням команди або відданням наказу керівник зобов'язаний прийняти положення 

«струнко». Це виховує у ліцеїстів дисциплінованість та повагу до строю. 

Процес формування навику, як цілісної дії, включає три основні етапи, взаємопов'язаних 

між собою. 

Перший етап складається з розподілу прийому або дії на елементи (складного) та вико-

нання прийому або дії за елементами. 

Другий етап послідовно об'єднує елементи в групи, а потім - в одне ціле. 

Третій етап - вироблення навиків у виконанні прийому або дії. виконання прийому шляхом 

багаторазового повторювання (тренування) доводиться до автоматизму. При цьому вихователь по-

винен добиватися, щоб усі прийоми виконувались правильно, швидко, красиво і чітко. 

Кожен урок повинен складатися з трьох частин: 

• вступна, що включає огляд зонішнього вигляду ліцеїстів та відправлення підрозділу 

до місць навчання, оголошення теми, мети навчання, навчальні питання та повто-

рення раніше вивчених прийомів; 

• основна, котра включає вивчення та відпрацювання нових прийомів (рухів) шляхом 

розподілу та загального прийому (руху) під командуванням командира або само-

стійно, парами та у складі підрозділу (взводу, роти); 

• в заключній частині рекомендується проаналізувати та оприлюднити результати лі-

цеїстів, організувати конкурс, вибрати кращих і дати завдання для самостійної під-

готовки. 

 

Методичні поради щодо проведення заняття у взводі 

 
Перед заняттям керівник (вихователь) отримує від заступника доповідь про готовність 

взводу до заняття та веде взвод до місця заняття. Після прибуття до місця навчання ліцеїсти ши-

куються у дві шеренги. 

Потім вихователь, оголосивши тему, мету і навчальні питання уроку, вказавши кожному 

відділенню місце, де будуть проходити заняття, наказує командирам відділень відвести відділення 
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відповідно до місць проведення занять. Коли кожне відділення прибуде на визначене місце, вихо-

ватель дає вказівку: "До проведення заняття - ПРИСТУПИТИ". 

Командири відділень, виходять на середину строю, починають заняття із повторення ра-

ніше вивчених прийомів (рухів), а потім починають вивчення нових прийомів. Командир починає 

навчати новій техніці прийому і демонструє її в цілому, а потім у повільному і рівномірному темпі 

елемент за елементом. Після завершення демонстрації та переконавшись, що ліцеїсти вже розумі-

ють техніку, командир починає навчати ліцеїстів прийому, спочатку у повільному темпі по елеме-

нтах, а потім прийом у цілому. Після розучування прийому під керівництвом вихователя відді-

лення продовжують тренуватись самостійно та в парах. 

Для тренування під командуванням командира відділення він стає у центрі визначеної пло-

щадки (плацу) і шикує ліцеїстів відділення через кожні чотири кроки по периметру визначеної 

для них площадки (плацу). Якщо командир відділення помітив, що один із ліцеїстів погано вико-

нує прийом, то він підходить до нього, щоб тренувати його будучи поруч з ним, а решта відділення 

продовжує тренуватися самостійно. Якщо під час навчання кілька ліцеїстів допускають одну і ту 

ж помилку, командир відділення припиняє навчання підрозділу і знову показує прийом, після чого 

навчання продовжується. 

Під час навчання парами ліцеїсти по черзі виконують обов’язки командирів. Командир від-

ділення стежить за поведінкою ліцеїстів, переходячи від пари до пари, виправляючи допущені 

помилки. 

Вихователь стежить за діями командирів відділень та ліцеїстів, по черзі допомагаючи їм у 

навчанні та виправляючи допущені помилки. Він може викликати до себе непідготовлених ліцеї-

стів і особисто навчати їх правильному виконанню прийому чи дії. 

Вихователь, під час заняття переходить від одного відділення до іншого, контролює хід 

заняття і  слідкує за правильністю навчання підлеглих командирами відділень, дає їм рекомендації 

як краще усунути помилки,  котрі допускають ліцеїсти. Може надавати допомогу менш підготов-

леному командиру відділення у проведенні занять. 

При проведенні тренування під барабан вихователь стає в центрі плацу, біля нього повинен 

стояти барабанщик і, подаючи йому команди, вихователь керує тренуванням. У цьому випадку 

командири відділень слідкують за діями ліцеїстів і усувають допущені ними помилки по ходу тре-

нування. 

У кінці занять командир відділення повинен вказати кожному ліцеїсту, що і в який термін 

доопрацювати, а також дати вказівки щодо підготовки до наступного заняття. Вихователь відмічає 

краще відділення ліцеїстів, підводить підсумки заняття. В подальшому він дає вказівки щодо удо-

сконалення виконання цього прийому в повсякденному житті. При підведенні підсумків заняття з 

командирами відділень вихователь обов’язково відмічає все позитивне у проведенні заняття і вка-

зує на недоліки, допущені при навчанні, та дає вказівки з підготовки до наступного заняття. 

  

 

Методика організації тактичної підготовки, навчання ліцеїстам основам 
загальновійськового бою 

БОНДАРЕНКО Олександр Миколайович 

Вчитель предмета «Захист України», командир 3-ї навчальної роти – старший офіцер-

вихователь, майор 

Тактична підготовка, як процес навчання ліцеїстів, є головним і визначальним предметом 

у системі предмету Захист України. Основа тактичної підготовки – це польові вишколи. Вони до-

зволяють найбільш повно реалізувати принцип “вчити війська тому, що необхідно на війні”. 
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Перш ніж розпочати заняття керівник ознайомлюється з темою заняття, усвідомлює її, і 

готується до нього: 

• з'ясовує зміст заняття і визначає його мету, навчально виховну ціль; 

• визначає структуру заняття, навчальні питання і час на їх вивчення; 

• вибирає форму заняття;  

• готує матеріальне забезпечення заняття; 

• складає план проведення заняття. 

Зазвичай навчання в ліцеї проводиться в складі навчальних взводів кількістю до 30 ліцеїс-

тів. Тому перед початком заняття керівник в обов’язковому порядку має пошикувати особовий 

склад навчального взводу, прийняти доповідь від заступника командира навчального взводу, при-

вітатися, перевірити наявність особового складу і відмітити в журналі відсутніх вказавши при-

чину. Довести тему та мету заняття. Якщо це практичні, тактико-стройові заняття, або відпрацю-

вання тактичних нормативів потрібно вводити навчальний взвод в тактичну обстановку. 

Якщо керівник проводить заняття у формі лекції в навчальній аудиторії то потрібно підго-

тувати слайди для візуалізації на відео проекторі. По можливості показати коротке відео до відпо-

відної теми тривалістю 5-8 хвилин. Максимально розкрити наступні навчальні питання: 

 

1. Сутність сучасного загальновійськового бою. 
Розкрити що таке бій, удар, маневр, вогонь. 

 

2. Характерні риси ведення загальновійськового бою. 
• - рішучість; 

• - висока напруженість; 

• - швидкоплинність і динамічність бойових дій; 

• - наземно-повітряний характер бойових дій; 

• - одночасний, чи послідовний могутній вогневий вплив на всю глибину побудови 

сторін; 

• - застосування різноманітних способів виконання бойових задач; 

• - швидкий перехід від одних видів дій до інших; 

• - радіоелектронна обстановка. 

 

3. Основні принципи ведення загальновійськового бою. 
• -  Постійна бойова готовність підрозділів;  

• -  Рішучість, активність і безперервність ведення бою;  

• -  Узгоджене застосування підрозділів родів військ і спеціальних військ та підтри-

мання безперервної взаємодії між ними;  

• -  Раптовість дій і застосування військової хитрості (обман противника);  

• -  Рішуче зосередження зусиль на головному напрямку і у вирішальний момент; 

• -  Маневр підрозділами, ударами та вогнем;  

•         -  Своєчасне відновлення боєздатності підрозділів, всебічне забезпечення бою;  

• - Повне напруження моральних і фізичних сил, використання морального фактора 

в інтересах виконання бойового завдання;  

• - Тверде й безперервне управління підрозділами. 
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4. Види загальновійськового бою та їх характеристика. 

 

Наступ (наступальний бій); 
Розкрити види бойових порядків механізованого відділення, отримання і усвідомлення за-

вдання на наступ; 

Дії при підготовці до наступу і порядок руху в атаку; 

Способи знищення  противника в ході атаки; 

Рубежі розгортання підрозділів; 

подолання загороджень. 

 

Оборона (оборонний бій).  
 Основи оборони взводу. 

 Місце, роль, завдання та засоби посилення механізованого взводу в обороні; 

 Бойові можливості взводу в обороні; 

 Побудова оборонного бою: бойовий порядок взводу, бойові тактичні групи, опорний пункт 

взводу і система вогню. 

  

5. Основні тактичні поняття, визначення та терміни. 
Обов’язково дати завдання на самостійну підготовку і матеріал на само опрацювання. 

1. Дайте визначення поняття «бій». Які основні види та риси сучасного загальновійсько-

вого бою? 

2. Який вид бою ведеться об’єднаними зусиллями військових частин і підрозділів різних 

родів Сухопутних військ у взаємодії з іншими видами ЗСУ? 

3. Від чого залежить екіпіровка солдата?  

4. Схарактеризуйте види вогню та маневру. Який вид вогню за напруженістю ви застосу-

вали б з метою створення у ворога відчуття занепокоєності, страху, пригніченого стану? 

5. Користуючись різними джерелами інформації, підготуйте розповідь про бронежилети, 

які використовуються у ЗСУ. 

6. Робота в парах. Поміркуйте, які дієслова можна використати, щоб описати напруженість 

бою. 

У ході занять ліцеїсти набуваються різні знання і уміння. Але практичні навички в діях на 

полі бою, ефективне застосування стрілецької зброї, злагодженість підрозділу, удосконалюються 

тільки на тактичних заняттях. У силу цього на практичних заняттях тактичної підготовки ліцеїстів 

найбільш доцільним використовуються такі формами навчання, як тактико-стройові заняття. 

 

Сутність тактико-стройових занять  полягає в тому, що з підрозділами відпрацьовується 

техніка виконання і повторюється доти, поки ті, хто навчається, не навчаться виконувати їх пра-

вильно, узгоджено і у встановлений нормативом час. 

При практичних заняттях бажано, щоб кожний ліцеїст знав обов’язки солдата в бою і ро-

зумів, що на нього може чекати в реальній бойовій обстановці. 

При проведенні практичних польових вишколів з ліцеїстами слід враховувати наявну ма-

теріально технічну базу, але старатись, щоб  кожний ліцеїст отримав навчальну зброю, або макет 

зброї, бронежилет, каску, рюкзак зі спорядженням. 

Для більш повноцінного і цікавішого проведення занять пропоную тренувати ліцеїстів у 

виконанні нормативів тактичної підготовки. Використовувати наступну структуру: спочатку роз-

каз про норматив, доведення його часових показників, показ найбільш складних елементів, вико-

нання по елементам (за необхідності) і виконання нормативу на час, доведення оцінок в кінці за-

нять. 



 

 

 

 

128 

 

 

Відпрацювання тактичних нормативів 
Згідно збірника нормативів з тактичної підготовки пропоную відпрацювати наступні нор-

мативи, як поодиноко так і в складі відділення або взводу.  

1. Приховане висування до об’єкту противника: 

  а) переповзанням 

   б) перебіжками і переповзанням 

2. Пересування на полі бою: 

  а) перебіжками 

  б) переповзанням 

3. Пересування на полі бою у складі “двійки”, “трійки”; 

4. Заняття окопу,  позиції (вогневій позиції) або вказаного місця; 

5. Заняття траншеї, позиції (вогневій позиції) відділення; 

6. Заняття опорного пункту взводу; 

7. Складання картки вогню; 

8.  Доставка боєприпасів під вогнем противника: 

а) переповзанням 

б) перебіжками 

9. Розгортання з похідної колони у передбойовий порядок при діях у пішому порядку 

10. Розгортання із передбойового порядку у бойовий при діях у пішому порядку 

11. Перешикування з бойового порядку у передбойовий при діях у пішому порядку 

12. Перешикування з передбойового порядку у похідну колону при діях у пішому порядку 

13. Розгортання із похідної колони у бойовий порядок для відбиття раптового нападу про-

тивника при діях у пішому порядку: 

а) у бік фронту (тилу) 

б) у бік флангу 

14. Зміна напрямку (фронту) наступу при діях у пішому порядку:  на 45˚, на 90˚, на 180˚; 

15. Дії підрозділу в обороні при виході з укриттів за командою “До бою”. 

 

Якісно підготовлене і проведене керівником тактичне заняття дає змогу якісно підготувати 

людей до впевнених дій на полі бою. «Більше поту, менше крові».  Прививаючи людям це правило 

її шанси залишитись живим і не ушкодженим зростуть до максимального. 

 

Методика навчання ліцеїстів діям солдата в бою у складі малих бойових 
груп і механізованого відділення 

МИХАЙЛИК Андрій Леонідович 

Вчитель предмета «Захист України», командир навчального взводу – офіцер-вихователь, майор 

Методика навчання ліцеїстів діям солдата в бою складається з наступних навчальних питань: 
1. Одиночні дії солдата в бою.  

2. Дії солдата в бою у складі мінімальної тактичної одиниці 2-ки (два солдата ),способи пе-

реміщення ,основні правила  

3. Дії солдата в бою у складі 3-ки (три солдата),способи переміщення,основні правила.  

4. Дії солдата в бою під час переміщення у складі відділення (від 5 чоловік ) в пішому по-

рядку та на машинах.  
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1. Одиночні дії солдата в бою 
 

Основним правилом дій солдата в бою являється вміння солдата правильно ,ефективно і 

швидко маскуватися на полі бою, правильно приховано  пересуватись  і діяти під вогневим 

прикриттям. 

Для маскування (укриття) на полі бою слід обирати предмети які надійно забезпечують 

маскування і безпеку солдата . 

Наприклад – бетонні плити ,складки місцевості (насипи, впадини), будівлі, броньована 

техніка, широкі дерева, окопи ,бліндажі, траншеї тощо . 

Заборонено використовувати предмети які пробиваються кулями від автомата ,кулемета. 

Заборонено пересуватись  на полі бою без мінімального прикриття іншим солдатом . 

Солдат в бою як правило повинен діяти тільки під вогневим прикриттям. 

Це стосується і переміщення на полі бою ,діям солдата в обороні, а найбільше актуально 

при діям солдата в наступі. 

Вогневе прикриття забезпечує максимальну ефективність бою, живучість солдата на полі 

бою. 

Під поняттям «прикриття» мається на увазі вогневе прикриття (подавлення) противника 

вогнем іншого солдата або групи солдат, в той час коли солдат планує виконати будь-які 

переміщення на полі бою. 

Для максимальної безпеки солдата на полі бою йому потрібен як мінімум ще один солдат, 

який буде здійснювати прикриття його на полі бою . 

Спосіб переміщення солдата на полі бою як правило бігом, від одного укриття до 

наступного укриття, з максимальною швидкістю по кривій траєкторії під прикриттям. 

Час переміщення – до 5 секунд. 

Якщо під час переміщення до наступного укриття велика дистанція, то укриттям для 

солдата являється положення «лежачи», що прирівнюється до того, що солдат в укритті. 

Провести практичне тренування ліцеїстів у правильності вибору місця для укриття. 

Провести тренування у правильності переміщення від укриття до укриття. 

 

2. Дії солдата в бою у складі мінімальної тактичної одиниці «двійки» (2 солдата), способи 
переміщення, основні правила 
 

Мінімальною тактичною одиницею на полі бою являється так звана «двійка». 

«Двійка» – це два злагоджених в діях солдата, які працюють у парі на полі бою. 

Ефективністю роботи двійки являється висока мобільність, хороша взаємодія і зв'язок між 

ними на полі бою. 

Під час дій «двійки» на полі бою завжди один солдат прикриває, а інший знаходиться під 

прикриттям, це і є основним правилом, яке забезпечує спроможність якісно виконати завдання і 

залишитись неушкодженим. 

Існують декілька способів переміщення двійки на полі бою: 

 

Спосіб переміщення «випередження» 
 

Солдати знаходяться не на одній лінії, але в одному напрямку, по діагоналі один до одного 

відносно фронту. Один з них знаходиться попереду ,а один позаду. Той що попереду прикриває 

рух того що позаду. А той, що позаду, діє під прикриттям. Під час переміщення ролі міняються і 

так продовжується до переміщення цієї «двійки» у визначений район. 

Під час переміщення потрібно використовувати сигнали управління жестами ( рукою). 
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Мах в напрямку противника піднятою рукою зігнутою в лікті – дозволяється рух вперед. 

Рука піднята вгору – стоп, зупинитись, увага.   

 

                                                                    Фронт  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Тил 

 

Спосіб переміщення «перекатом вліво, перекатом вправо» 
 

Той солдат, що знаходиться позаду, під прикриттям переміщується за спиною у солдата що 

прикриває, вліво або вправо, займаючи позицію попереду нього. Ролі міняються кожен раз, коли 

той хто позаду перемістився на передню лінію. 

 

                                                                                                          

                  Перекат вліво                                                            Перекат вправо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести практичне тренування у пересуванні солдата на полі бою різними способами, 

відразу вказувати на помилки, провести розбір. 

 

3. Дії солдата в бою у складі «трійки» (3 солдата), способи переміщення, основні правила.  
 

Після того як два солдата («двійка») навчились правильно переміщатись на полі бою, 

правильно займати місце укриття, користуватись жестами для якісної взаємодії, для більш 

ефективного вогневого ураження противника існує тактична бойова група «трійка». 

«Трійка» – це три злагоджених в діях солдата, які працюють в групі на полі бою . 

Способи переміщення «трійки» на полі бою майже не відрізняються і аналогічні способам 

«двійки». 

Відмінність в тому, що під час випередження один солдат прикриває переміщення двох, а 

потім двоє прикривають переміщення одного. 

Правила такі ж, як у двійки: той, хто позаду – під прикриттям, хто попереду – прикриває. 
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Провести практичне тренування в діях солдата в складі «трійки», різними способами. 

Відразу вказувати помилки провести розбір. 

 

4. Дії солдата в бою під час переміщення у складі відділення (від 5 чоловік) 
 

Існують декілька способів переміщення солдатів у складі відділення, а саме: 

 

Спосіб переміщення «ялинка». 
 

Плюсами даного способу є безперервний вогонь по противнику, приховане пресування на 

полі бою, зменшення ураження від 5 цілей до однієї. 

Найчастіше застосовується в поєднанні з броньованою технікою, яка служить укриттям і 

прикриттям.  

Під час переміщення «ялинкою» той солдат, який йде першим, здійснює вогонь по 

противнику, решта спостерігають за полем бою у заданому секторі. Коли в першого закінчуються 

набої, він переміщається назад, а другий номер відразу починає вогонь по противнику, і так 

продовжується до виходу у визначене місце, де відділення перегруповується. 

 

Схематично цей спосіб переміщення можна зобразити так: 

 

       Без техніки:                              За технікою:              

 

 

 

 

 

 

- 
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Всі інші способи переміщення відділення на полі бою базуються на принципі «двійок», 

«трійок». 

Відділення ділиться на двійки, трійки, і таким чином переміщається на полі бою . 

Можливо, щоб одні двійки (трійки) прикривали переміщення інших двійок (трійок) тощо.  

  

Практично провести тренування з ліцеїстами у правильності переміщення у складі 

відділення за технікою, без техніки, у складі двійок, трійок, які працюють разом. Провести 

підведення підсумків (аналіз проведених дій), вказати на помилки.  

 

 

Методика навчання ліцеїстів основам військової топографії та 
орієнтування на місцевості 

ІВАНСЬКИЙ Ярослав Анатолійович 

Вчитель предмета «Захист України», командир навчального взводу – офіцер-вихователь, 

старший лейтенант 

Предмет військової топографії розкриває зміст орієнтування на місцевості за природними 

ознаками, компасом, картою, сонцем, зірками та годинником, важливість вміння використання 

місцевості для забезпечення своєчасного та ефективного виконання бойових задач, заходів 

захисту від засобів ураження, підвищенню маневреності військ, прихованості та раптовості ударів 

по противнику тощо. 

 

При вивченні курсу « Військова топографія» ліцеїсти повинні вміти: 

• впевнено орієнтуватися на незнайомій місцевості; 

• впевнено та вміло  користуватися топографічними картами; 

• точно визначати по карті та аерознімках координати свого місцеположення, координати 

виявлених цілей та об’єктів противника; 

• знати принцип роботи та будову компаса; 

• вміти визначати азимут та здійснювати рух за ним; 

• визначати відстань до об'єкта. 

 

Для якісної організації заняття при вивченні військової топографії потрібне наступне 

навчально-матеріальне забезпечення:  

компаси (по можливості на кожного ліцеїста або один на двох); 

годинник зі стрілками; 

топографічні карти (1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000); 

циркуль, лінійка і транспортир (або офіцерська лінійка чи артилерійський целулоїдний 

круг АК-3); 

курвіметр; 

фото (слайди) або відео матеріал з посиланнями, та літературою. 

 

Успіх навчання залежить від методів, які використовує викладач, від їхнього матеріального 

забезпечення, вдалого вибору місцевості та її підготовки, правильної організації та  послідовного 

відпрацювання питань. 

Заняття необхідно забезпечити такою кількістю приладдя, щоб кожен ліцеїст міг 

самостійно виконати всі намічені практичні вправи. При навчанні ліцеїстів необхідно зацікавити, 

створити мотивацію вивчення тем, переконати в тому, що знання, вміння та навички, набуті  на 
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заняттях, потрібні їм не лише як майбутнім воїнам, але й у повсякденному житті в певних 

життєвих  ситуаціях. 

                                                    

Метод проведення: розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація. 

Місце проведення: кабінет Захисту України (навчальний кабінет № 38), територія ліцею.   

Заняття проводяться методом розповіді з використанням топографічних карт, плакатів, 

фрагментів відеороликів, слайдів. 

 

Починається урок з доповіді заступника командира взводу викладачу, перевірки 

зовнішнього вигляду, присутності на уроку й готовності до заняття. 

Для перевірки та закріплення  раніше викладеного матеріалу вчитель опитує 3-5 ліцеїстів, 

перевіряє домашнє завдання та питає, які проблемні питання були під час його виконання. 

Після відповіді на запитання вчитель повідомляє тему і мету заняття. 

 

Приклади занять: 

 

Заняття 1 . Теорія. 
Тема: Що таке військова топографія. Орієнтування на місцевості і рух за азимутом. Що 

таке компас та прийоми роботи з ним. 

Мета:  

1. Досягнути знання особовим складом прийомів орієнтування на місцевості. 

2. Вміти визначити своє місце перебування, орієнтуватися на місцевості без карти та 

рухатися за азимутом. 

 

Основна частина.  

ТОПОГРАФІЯ – це наука, що вивчає засоби вимірювання місцевості і відображення її на 

папері у вигляді планів і карт. 

ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ – розділ топографії , що включає розробку засобів вивчення і 

розвідки місцевості з метою використання її в бойових умовах. 

У бойовій обстановці солдату доводиться діяти на різній місцевості. 

Він повинен вміти сам визначити ціль і відстань до неї для стрільби, напрям свого руху, 

своє місце знаходження. 

МІСЦЕВІСТЬ – це частина земної поверхні з усіма її елементами: рельєфом, грунтом, 

водами, рослинністю, шляхами сполучення, сільськогосподарськими та соціально-культурними 

об’єктами. 

Місцевість є одним із елементів бойової обстановки. 

Місцевість поділяється: 

за особливостями рельєфу – на рівнинну, пагорбкувату, гористу; 

за ступенем пересічення – на слабо пересічену, середньо пересічену, дуже пересічену; 

за прохідністю – на легкопрохідну, прохідну, важко прохідну, непрохідну. 

Орієнтування на місцевості – це визначення свого місцезнаходження, положення 

топографічних і тактичних об’єктів на місцевості відносно сторін горизонту, рельєфу і місцевих 

предметів, розміщення своїх військ і військ противника.  

ОРІЄНТИРИ – це місцеві предмети і форми рельєфу, відносно яких визначають своє 

місцезнаходження, розташування об'єктів і цілей, що вказують напрямок руху. 
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Заняття 2. Практика. 
Взвод поділиться на групи по 4-5 ліцеїстів. На групу видати компас і план (карту), де 

позначена територія ліцею з об'єктами (до яких потрібно рухатися) та точками стояння, звідки 

починається маршрут. 

На території ліцею відмічають  об'єкти (кольоровий папір формату А-5 або А-4 у файлі, де 

вказують назву об'єкту, номер, азимут та відстань до наступного об'єкта). 

Завдання полягає в тому щоб ліцеїст: 

знайшов своє місце стояння на карті та об'єкт, до якого потрібно рухатися; 

визначив азимут на об'єкт, до якого потрібно рухатися; 

рухався до об'єкта за визначеним азимутом; 

визначив відстань до об'єкта; 

навчився вимірювати відстань до об'єкта парами кроків. 

 

Для перевірки засвоєння матеріалу можна провести коротке опитування окремих ліцеїстів, 

дати відповіді на запитання які були не зрозумілі під час уроку.  

 

У заключній частині вчитель:  

- наголошує на важливості вивчення даної теми, 

- нагадує тему й мету заняття, аналізує, як вони досягнуті;  

- доводить  оцінки, відзначає кращих, вказує на недоліки; 

- задає завдання для самостійної роботи, домашнє завдання;  

- повідомляє, коли буде наступне заняття та в чому буде полягати і що потрібно мати.  

 

Таким чином ліцеїсти при проходженні занять з військової топографії отримають знання, 

які в подальшому можуть знадобитися як у цивільній так і у військовій сфері. 

 

 

Методика навчання ліцеїстів основам цивільного захисту в умовах ліцею 
з посиленою військово-фізичною підготовкою 

ГУНЧИК Олександр Ігорович 

Вчитель предмета «Захист України», командир 2-ї навчальної роти – старший офіцер-

вихователь, підполковник 

Цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання 

таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. 

Правовою основою ЦЗ є: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96- ВР, Закон України 

(ЗУ) "Кодекс цивільного захисту України" від 02.10.2012 № 5403-VI, ЗУ "Про основи національної 

безпеки України" від 19.06.2003 № 964- ІV, ЗУ "Про правовий режим надзвичайного стану" від 

16.03.2000 № 1550-ІІІ, ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 №389-VІІІ, ЗУ 

"Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 №2245-ІІІ, ЗУ "Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 №39/95-ВР, ЗУ "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 №4004-ХІІ, ЗУ "Про правовий режим 

території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 

27.02.1991 №791а-ХІІ, ін. ЗУ, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
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Цивільний захист здійснюється з метою: реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та 

довкілля від негативних наслідків НС у мирний час та в особливий період; подолання наслідків 

НС, у тому числі наслідків НС на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних 

договорів України 

 

Основними завданнями навчання ліцеїстів навчального закладу є:  
- вироблення умінь, навичок правильно і чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту 

свого здоров'я та життя;  

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок під час захисту від наслідків надзвичай-

них ситуацій;  

- практична перевірка вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, тренування у 

виконанні нормативів з використання індивідуальних засобів захисту, уміння виготовляти найпро-

стіші засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу;  

- формування і розвиток високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, витримки, 

ініціативи та кмітливості, взаємної виручки, постійної готовності виконати завдання цивільного 

захисту;  

- виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільний захист. 

Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом навчального року, повинна 

носити характер змагань, викликати певний інтерес ліцеїстів, спонукати їх до поглиблення знань 

з цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

 

Методика проведення практичних занять з ЦЗ 

На практичних заняттях з укриття цивільного захисту, командир навчального взводу-

офіцер-вихователь на початку проводить ознайомлення ліцеїстів з порядком оповіщення 

населення, показує захисні споруди, найпростіші укриття. Невід’ємною частиною повинно бути 

відвідування укриття ліцею, де ліцеїсти ознайомлюються з основними характеристиками, 

системою електропостачання, водопостачання, зв’язку, медичним забезпеченням, порядком 

харчування. Основну увагу слід звернути на порядок розміщення (заповнення) укриття, з 

доведенням правил поведінки перебування в ньому. 

З метою більш якісного вивчення та засвоєння даного предмету ліцеїсти мають засвоїти 

основи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Окрім теоретичної частини даної теми 

командир навчального взводу – офіцер-вихователь (вихователь) навчає практичному 

застосуванню засобів індивідуального захисту з прийняттям заліків. 

Разом з тим, в умовах воєнного стану і  надзвичайних ситуацій великого значення набуває 

своєчасне надання першої домедичної допомоги де ліцеїсти мають ознайовитись з теоретичною 

частиною та відпрацьовувати практично. Адже статистика свідчить, що через несвоєчасно надану 

допомогу 40% постраждалих помирають до прибуття швидкої медичної допомоги. Тому, 

важливим  

Під час надання домедичної допомоги на місці події офіцер має обов’язково дотримуватися 

певних правил поведінки, виконуючи відповідні алгоритми поетапно та якомога швидше. Варто 

заздалегідь скласти план дій та роз’яснити його ліцеїстам на випадок масового травмування 

(відповідальні, функції та взаємодія, правила евакуації та надання допомоги, схеми зв’язку тощо). 

Надання домедичної допомоги слід здійснювати із залученням медичного працівника. 
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Методика вогневої підготовки, навчання основам стрільби із 
застосуванням  лазерного тиру 

САДЖЕНИЦЯ Ігор Ігорович 

Вчитель предмета «Захист України», командир навчального взводу – офіцер-вихователь, майор 

Вогнева підготовка є однією з провідних дисциплін навчання ліцеїстів.     Досягненню мети, 

надбанню ліцеїстами вмінь застосовувати  зброю на уроках з вогневої підготовки та 

вдосконаленню техніки стрільби, сприяє вміле поєднання традиційних та інноваційних методів 

навчання. Практика дозволяє зрозуміти, що саме за рахунок актуалізації інноваційних методів 

навчання, серед яких особливо виділяються інтерактивні й мультимедійні методи, досягається 

високий рівень сформованості здібностей до застосування  зброї і готовності до її використання. 

Будь-яке заняття з вогневої підготовки складається з вступної, основної та заключної 

частини.   

Вступна частина включає перевірку наявності особового складу, їхнього зовнішнього 

вигляду, готовності до заняття, ступеня освоєння пройденого матеріалу, знання умов вправи, 

порядку її виконання та заходів безпеки, оголошення теми, мети відпрацьовуваних питань та 

порядку проведення заняття. 

Основна частина включає викладання навчальних питань, теми, що вивчається, або 

відпрацювання вправ, нормативів, прийомів, закріплення знань та навиків, перевірку практичного 

засвоєння матеріалу, що вивчається. 

Заключна частина включає розбір заняття, завдання на самопідготовку, оголошення теми 

наступного уроку. 

Вступна та заключна частини повинні займати не більш 10% учбового часу,що відводиться 

на урок.  

Підготовка до проведення занять з вогневої підготовки як правило включає: підготовку 

офіцера - вихователя до проведення уроку на навчальному місці, розробку план-коспекту для 

проведення уроку, підготовку навчального місця, засобів матеріально-технічного забезпечення до 

уроку. 

До основних форм навчання, що застосовуються при вивченні 

вогневої підготовки, відносяться:   

● практичні (польові ) заняття (навчальні і контрольні стрільби в 

тиру, тактичні навчання з бойовою стрільбою); 

● теоретичні і практичні заняття типу уроку; 

● самопідготовка;  

● змагання з вогневої підготовки. 

Мультимедійні методи надають навчанню цілеспрямований характер і потребують 

наближення обстановки до реальних умов, створення невідомої обстановки й ураження цілі у 

найкоротший термін з найменшою витратою боєприпасів.  

Лазерний тир служить для вирішення певних завдань навчання – формування умінь і 

навичок під час вирішення і практичних завдань з вогневої підготовки.  Такий тир розширює 

можливості офіцера-вихователя у посиленні його впливів з точки зору підвищення якості 

засвоєння ліцеїстами навчального матеріалу, а також підвищення ефективності навчання в цілому. 

Лазерний тир дозволяє здійснити тренування навичок стрільби, що є необхідним для ліцеїстів. 

Лазерний тир дозволяє здійснювати тренування із застосуванням зброї з лазерними вставками, що 

дає можливість підвищити показники у стрільбі приблизно на 32%, на 25-30% прискорити процес 

навчання первинних стрілецьких навичок. Кількість вправ, типів мішеней і варіантів їх показу не 

обмежена. Залежно від підготовки ліцеїстів  офіцер-вихователь має можливість спрощувати або 

ускладнювати вправи. Результат кожного пострілу фіксується комп’ютером і зберігається в базі 
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даних для всіх учасників стрільб. Результат кожного пострілу видається на той самий екран у 

вигляді зображення мішені з указаною точкою влучання кожної кулі або всіх куль із зазначенням 

середньої точки влучання. 

Висновок  

Таким чином, використання лазерного тиру під час підготовки ліцеїстів як початкового 

доповнення до традиційних методів вогневої підготовки, впливає на досягнення високого рівня 

сформованості здібностей до застосування  зброї і готовності до її використання в екстремальних, 

бойових умовах. 
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Методика навчання ліцеїстів по роботі з дронами (БПЛА) 

ПЕТРІВ Віталій Романович 

Вчитель предмета «Захист України», командир навчального взводу – офіцер-вихователь, майор 

Застосування безпілотних літальних апаратів (дронів) – БПЛА, до кінця 20 століття, було 

виключно в військових цілях. Тільки 12 -16 років тому, безпілотні апарати міцно почали входити 

в наш побут і отримали широке застосування в військах, бізнесі, житті держави та населенні. 

Сектор безпілотної авіації, який на даний час  динамічно розвивається і охоплює дуже 

багато сфер діяльності – це безпілотні літальні апарати(БПЛА). Застосування цих приладів 

підняло на більш ефективний рівень діяльність багатьох галузей. Дрони активно застосовуються 

у цивільних та військових областях. Для вирішення завдань екологічного моніторингу, 

дистанційного зондування поверхні Землі, стратегічного та тактичного розвідування, 

спостереження за об’єктами транспортної інфраструктури, в фото– та відеозйомці, а під час 

військових дій для виявлення, коректування вогню та знищення цілей, що дуже актуально на 

даний момент. Ці літальні апарати безумовно будуть актуальними протягом тривалого часу, та 

судячи з попиту, що росте з кожним днем. І для цього будуть потрібні оператори дронів – люди, 

які вміють керувати БПЛА. 

Даний базовий курс підходить для тих ліцеїстів, які хочуть навчитися керувати дроном 

безпечно, а також літати без страху і з задоволенням. Якщо ви тільки купили дрон, і не розумієте 

з чого почати. Курс так само може бути рекомендований ліцеїстам, які тільки збираються купити 

дрон, та не дуже уявляють з чим зіткнуться. 

На даному курсі  ліцеїсти: 

Вивчать тактико-технічні характеристики як цивільних так і військових літальних апаратів, 

принципи роботи і заходи безпеки при користуванні  ними. 

Отримають знання та вміння щодо безпечної експлуатації дрона, які  захистять від 

фінансових втрат при аваріях. 

Якщо на даний момент у осіб немає квадрокоптера, то ліцеїсти  дізнаються як зробити 

усвідомлений вибір, і де його вигідніше купити. 
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Навчаться застосовувати всі можливості дрона для своєї мети, і будуть літати без страху і 

з задоволенням. 

Дізнаються таємниці, трюки і недокументовані можливості безпілотників. 

Ознайомляться з альтернативним програмним забезпеченням, що відкриває заблоковані 

виробником можливості. 

Почують про несподівані та цікаві способи застосування дронів. 

Навчаться, де і як можна організувати свій бізнес за допомогою квадрокоптерів та як їх 

використовувати у військовій сфері. 

Навчальний план розроблений таким чином, що дозволяє освоїти нову професію «з нуля», 

не маючи ніякої попередньої підготовки. Навіть власний дрон в період навчання ліцеїстам не 

знадобиться. У їхньому розпорядженні будуть квадрокоптери, які знаходяться на балансі ліцею. 

Курс навчання повинен включати не менше 48 навчальних годин. Половина часу 

відводиться на теорію, половина на практичні заняття. Тривалість навчання не менше 12 днів, при 

4 годинах в день. Теоретичні заняття будуть проводитись в класі навчального корпусу, а практичні 

з дронами на території пейнтбольного поля за наявності нормальних погодніх умов. 

Єдина обов’язкова умова – вмотивованість, і бажання вчитися у кращих. Навчання ведеться 

з самих основ, даючи систему цілісного розуміння всього процесу замість традиційної нудного 

зубріння.  

 Теоретичні заняття проводяться дискусійним методом, щоб можна було вивчити та 

обговорити всі питання які виникають під час заняття – це більше стосується під час вивчення 

програм польоту(DJI FLY, DJI GO і тд).   

Немає кращого способу для тренувань, ніж польоти в симуляторі. Перш ніж почати 

польоти на реальному БПЛА або мультикоптері, ліцеїст повинен навчитися літати в симуляторі. 

В іншому випадку, перший політ, швидше за все, закінчиться падінням. До того ж, польоти в 

симуляторі реально підвищують навички та здібності до польотів, навіть у досвідчених пілотів. 

Правда, так буде, якщо симулятор якісний і в ньому передана вся реальна фізика польоту. Після 

проведення теоретичних занять та тренувальних польотів в симуляторі обов’язково проводиться 

контрольна робота, під час якої ліцеїст показує свої знання та навики.  

Для якісного проведення практичного заняття потрібно: 

- Зарядити пульт керування та квадрокоптер; 

- смартфон або планшет в яких: 

1 Роздільна здатність екрану. Як кажуть «чим більше, тим краще», проте не завжди 

великий екран є зручним. Тут при виборі необхідний індивідуальний підхід; 

2 Тип матриці передачі кольорів. Так як всі польові роботи з дроном виконуються 

на відкритій місцевості при ясній погоді, то дуже важливим є сприйняття видимої картинки, яка 

на низці дисплейних матриць просто марніє, зменшуючи яскравість та якість зображення, що 

може стати причиною зіткнення БПЛА з певними об’єктами; 

3 Ємність акумулятора. При постійній роботі екрану на максимальній яскравості та 

зв’язку WiFi, як правило, батарея дуже швидко розряджається, тому треба враховувати даний фа-

ктор і, як допоміжний засіб, мати додатковий акумулятор для гаджету, або зовнішній елемент жи-

влення Power Bank; 

4 Системні характеристики. Гаджет має підтримувати можливість завантаження 

спеціального сучасного програмного забезпечення для керування польотами, мати GPS, WiFi мо-

дулі та системи зв’язку високошвидкісного мобільного Інтернету, достатню кількість внутрішньої 

пам’яті для завантаження карт-підкладинок. 

- необхідний рюкзак або кейс для транспортування, який, як правило, можна замо-

вити у виробника обраного квадрокоптера, або змайструвати самому. Преваги спеціального рюк-

зака в матеріалах, з яких він зроблений (як правило це вологостійка тканина), та органайзерські 
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відсіки для комплектуючих БПЛА, які допомагають зберегти їх цілісність та неушкодженість при 

зберіганні та транспортуванні. 

- додаткові акумулятори до квадрокоптера, адже, як правило, в середньому однієї ба-

тареї вистачає на 20-25 хвилин польоту, що у  більшості випадків не дозволяє виконати поставлені 

задачі. Також, окрім додаткових елементів живлення, бажано мати кабель для можливості підза-

рядки від Power Bank, а в ідеалі –  електрогенератор (для тривалих виїзних польових робіт), як 

приклад зйомка польового виходу.  

- додатково закупити запасні лопаті (пропелери) на випадок ушкодження основних 

при транспортуванні, падінні тощо. Слід зазначити, що більшість пропелерів виготовлені з плас-

тику чи вуглепластику і при можливій невдалій посадці БПЛА, при роботі на низьких температу-

рах повітря, при контакті зі сніговим покривом вони просто «розсипаються». Додатково можна 

придбати і захисні бампери на пропелери, які захищатимуть оточуючих людей від контакту з ними 

та збережуть лопаті при можливому потраплянні на листя чи гілля дерев тощо. 

         Під час практичних навчань при  виконанні зйомки ліцеїсти діляться на групи по 2 

особи ( оператор і помічник). За допомогою функції автопілоту ліцеїсту необхідно бути готовим 

до переходу на ручне управління,  так, як можуть бути радіоперешкоди і БПЛА з оператором 

може втратити зв’язок. Як правило, дуже важко зорієнтуватися з вибором висоти при виконанні 

зйомки яру, зважаючи на рослинність.  

         Слід пам’ятати, що при виникненні збоїв і поверненні БПЛА в точку старту, він буде 

рухатись по прямій лінії, без можливості оминати перешкоди. Під час польоту дрону оператор(лі-

цеїст) має завжди зберігати його в полі зору. 

По закінчені виконання зйомки за заданим маршрутом бажано переходити до ручного уп-

равління безпілотніком для здійснення посадки апарату. Враховуючи сукупність можливих дріб-

них нерівностей, в польових умовах бажано саджати апарат на низькій швидкості «в руку» опе-

ратора чи помічника, попередньо потренувавшись у виконанні даного маневру, який для новачків 

є досить небезпечним. 

Якщо за один виліт виконується декілька маршрутних знімань, то бажано розділити їх яки-

мось «випадковим фото», адже при опрацюванні знімків однорідних полів, маючи великий масив 

фотоматеріалів, іноді дуже важко розділити ці маршрути між собою. 

 

Таким чином, за обсягом набутих знань та навичок, які будуть отримані теоретично та 

відпрацьовані практично, після навчання у ліцеїстів будуть знання професійного рівня польотів 

на квадрокоптерах. Вони зможуть самостійно задуматись над початком кар’єри пілота – оператора 

дрона в одному з численних військових напрямків, так і у цивільному житті. 

 

Використані інтернет джерела: 

1. https://aerophoto.com.ua/uk/ 

2. http://www.50northspatial.org/ua/tips-getting-started-with-drones/ 
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