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ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Азаренкова Альона Іванівна, 

Сумський обласний центру 

позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

 

ЗМІСТ 

Анотація 

Організація роботи гуртків з математики 

Список рекомендованої літератури 

Додатки. Матеріали для проведення занять гуртка 

1. Логічні задачі 

2. Задачі на зважування 

3. У світі швидкостей 

4. Методи розв’язування діофантових рівнянь першого ступеня 

5. Інваріант 

 

АНОТАЦІЯ 

Соціально успішною є людина, яка хоче і уміє вчитися протягом усього 

життя, вміє знаходити інформацію, сприймати її, працювати з нею: 

осмислювати, аналізувати, сублімувати власні думки, тобто творити та 

різнобічно розвиватися. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у 

житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання 

самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах 

діяльності. 

Завдання педагога на етапі реформування змісту освіти полягає не лише в 

забезпеченні міцного та свідомого оволодіння учнями системою знань, умінь, 

навичок, а й у необхідності дбайливо плекати нові таланти, створюючи 

відповідні умови для їхнього розвитку й самореалізації. 

Нарівні з уроком – основною формою навчально-виховного процесу – все 

більшого значення набувають різноманітні форми позакласної роботи з дітьми, 

що сприяють формуванню їхніх основних життєвих і предметних 

компетентностей, підвищенню математичної культури, розвитку творчих 

здібностей, логічного мислення, навичок науково-дослідницької діяльності. 

Однією з ефективних форм роботи у позаурочний час є гурткова.  



 

5 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

З 2005 року школа реалізує профілізацію навчання. У зв’язку з цим 

відбувся перехід на нові навчальні програми. Затвердження нового державного 

стандарту загальної середньої освіти знову обумовило необхідність перегляду 

навчальних програм. Змінюється взаємне розташування розділів і тем, що 

традиційно входили до шкільного курсу. Відповідно змінюється й методика їх 

викладання. Багато питань, що раніше розглядалися на факультативах, нині 

включено до основного курсу математики і навпаки. Актуальною є проблема 

розроблення нових підходів щодо організації позакласної роботи.  

Запропоновані матеріали покликані допомогти педагогу організувати 

позакласну роботу, розробити її програмне забезпечення; містять методичні 

рекомендації з викладення питань олімпіадної тематики (додатки). На 

конкретних прикладах представлено загальні підходи, ідеї та методи 

розв’язування деяких типів олімпіадних задач. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГУРТКІВ З МАТЕМАТИКИ 

Основним завданням математичної освіти є формування математичної 

компетентності, забезпечення належного рівня математичної культури, 

необхідного для повноцінної участі в подальшій трудової діяльності. Навчання 

математики в сучасній школі спрямоване як на засвоєння учнями алгоритмів 

розв’язування стандартних задач, так і на формування навичок практичного 

застосування одержаних знань, прагнення до постійного вдосконалення. В 

умовах профілізації освіти саме поглиблене вивчення предмету на уроках і в 

позашкільний час сприяє успішному розв’язанню не лише цих завдань, а й 

формуванню та розвитку математичних здібностей здобувачів освіти, стійкого 

інтересу до професійної діяльності, пов’язаної з математикою, підготовці учнів 

до навчання у вищому навчальному закладі математичного профілю. З цією 

метою в навчальних закладах працюють профільні гуртки, факультативи за 

вибором учнів, створюються групи та класи з поглибленим вивченням предмету. 

Однією із складових допрофільної підготовки в основній школі є 

поглиблене вивчення математики вже в 8-9 класах, що має забезпечити 

оптимальні умови для розвитку здібностей учнів із врахуванням їхніх природних 

задатків і становлення особистості. Завдання педагога на цьому етапі полягає в 

тому, щоб допомогти здобувачам освіти усвідомити ступінь свого інтересу до 

предмету і зробити відповідний вибір напряму профілізації у старшій школі. 

Як відомо, стійкий інтерес до математики формується в 14-15 років. Але 

для того, щоб учень 8 чи 9 класу відчув потребу серйозно займатися 

математикою і радість від розв’язування складних, нестандартних задач, щоб 

вибір учня був надійним і його робота в старших класах з поглибленого вивчення 
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математики була успішною, потрібно проводити допрофільну підготовку значно 

раніше, починаючи з 5 класу, а ще краще – з початкової школи. Недоліки 

математичної підготовки учнів середнього віку складно усунути в подальшому. 

Зрозуміло, що здійснювати поглиблене вивчення в такому віці недоцільно. 

Найбільш широко реалізує себе дитина в позакласній діяльності. Можна 

стверджувати, що більш ефективним є масове охоплення учнів середньої ланки 

позакласною роботою з математики, яке забезпечується використанням різних 

форм такої роботи, що сприятиме підвищенню математичної культури, розвитку 

творчих здібностей, логічного мислення, інтуїції, а головне – розвитку стійкого 

інтересу до предмету і не дозволить «загубити» жодного учня, який має 

потенціальні математичні здібності.  

Основною ж формою позакласної роботи є гурток. Математичні гуртки 

умовно можна розділити на три етапи, що структуровані відповідно до вікових 

особливостей і освітніх потреб здобувачів освіти. Перший етап (учні 5-6 класів) 

є орієнтаційним. Особливості цього етапу – масовість залучення учнів, 

урізноманітнення форм проведення занять, розкриття краси математичної науки 

за допомогою використання цікавих історичних фактів, елементів змагання між 

учнями.  

Другий етап (учні 7-8 класів ) передбачає необхідність допомоги учню в 

осмисленні свого інтересу до предмету та визначенні потенційних можливостей 

оволодіння ним. Навчання на цьому етапі має забезпечити підготовку до 

вивчення математики на поглибленому рівні.  

Третій етап (учні 9-11 класів) полягає у виявленні та розвитку в учнів 

математичних здібностей, залученні їх до дослідницької діяльності, створенні 

умов для розвитку творчих здібностей школярів як засобу самовираження 

особистості. 

Для організації гурткової роботи необхідною складовою є програмне 

забезпечення. Надаємо відповідні рекомендації до розроблення навчальних 

програм гуртків. За мету навчальної програми гуртка для учнів 5-6 класів слід 

ставити розвиток у учнів інтересу до математики, накопичення математичних 

фактів, формування умінь та навичок, що доповнюють та поглиблюють знання, 

одержані при вивченні основного курсу. Відповідно до поставленої мети 

основними завданнями програми доцільно визначити: 

- сприяння формуванню стійкого інтересу до математики; 

- підвищення рівня математичної культури; 

- розвиток логічного та творчого мислення учнів; 

- поглиблення теоретичних знань та розвиток практичних навичок 

розв’язування нестандартних задач; 
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- підвищення практичної значимості навчального матеріалу; 

- розвиток навичок самостійної пізнавальної активності учнів; 

- організація дозвілля учнів шляхом залучення до позакласної роботи. 

Програма має бути розрахована на два роки навчання (5 та 6 класи) з 

проведенням занять гуртка один раз на тиждень протягом однієї години. Але 

якщо є можливість, опрацювати її (6клас) можна протягом року за рахунок 

збільшення кількості годин на тиждень до двох.  

Тематичне планування носить рекомендаційний характер (таблиця 1,2). 

Виходячи з можливостей, освітніх традицій навчального закладу, педагог може 

вносити корективи до розподілу годин. Програма має передбачати комбінування 

різних форм проведення занять (колективних, групових). Рекомендується 

застосовувати інтерактивні методи, застосовувати ігрові моменти. У програму 

доречно включити питання з олімпіадної тематики («Використання парності», 

«Принцип Діріхле», «Інваріанти», «Принцип крайнього», «Діофантові рівняння» 

тощо). При їх опрацюванні рекомендується необхідний теоретичний матеріал 

подавати за допомогою розв’язування цікавих, доступних для учнів задач 

відповідної тематики. Підбиття підсумків можна проводити в кінці кожного 

семестру у вигляді заліку, олімпіади або інших математичних конкурсів. 

 

Таблиця 1.  

Орієнтовне тематичне планування роботи гуртка для учнів 5 класу 

№ 

пп 

Зміст 

навчального 

матеріалу 

Усього 

годин 

Основні вимоги до математичної 

підготовки учнів 

1 Цифри та числа 1 Мати уявлення про різні позиційні системи, числові 

ребуси; знати розряди десяткового запису 

натурального числа, значення римських цифр у 

десятковій системі числення; уміти читати натуральні 

числа та виконувати з ними дії, читати та записувати 

числа за допомогою римських цифр 

2 Логіка та 

кмітливість 

4 Мати уявлення про основні поняття логіки, задачу 

Пуассона; уміти розв’язувати найпростіші логічні 

задачі на переливання, перекладання, порівняння, 

зважування та логічно висловлювати свою думку 

3 Пошук 

закономірностей.  

Магічні квадрати 

2 Мати уявлення про числову послідовність, її елементи 

і властивості, магічні квадрати їх порядок; знати 

властивості множини натуральних чисел; уміти 

виявляти закономірності, виділяти головні, 

застосовувати властивості чисел для встановлення 

закономірностей та розв’язування задач, будувати 

магічні квадрати до четвертого порядку 

4 Математичні 

ребуси. 

2 Мати уявлення про математичні головоломки, їх 

види, способи розв’язування; знати основні поняття 
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Розшифровка 

записів 

криптографії, найпростіші способи шифрування та 

дешифрування даних; уміти застосовувати 

найпростіші методи криптографії на практиці, 

аналізувати різні ситуації, визначати математичні 

закономірності, які допомагають розв’язувати 

математичні ребуси 

5 Основи теорії 

множин. 

Круги Ейлера 

 

4 Знати основні елементи теорії множин, види множин, 

способи задання; уміти визначати вид множини, 

наводити приклади різних множин, знаходити 

спільну частину множин, розв’язувати задачі за 

допомогою діаграм Ейлера-Венна 

6 Використання 

парності при 

розв’язуванні задач 

3 Мати уявлення про подільність цілих чисел, метод 

від супротивного; знати властивості натуральних та 

цілих чисел, поділ на класи по принципу парності; 

уміти застосовувати метод від супротивного та 

парність при розв’язуванні задач 

7 Принцип Діріхле 2 Мати уявлення про методи розв’язування 

олімпіадних задач та їх типи, взаємно однозначну 

відповідність між елементами множин; знати 

властивості множин, принцип Діріхле та його 

обґрунтування; уміти класифікувати множини, 

встановлювати відповідність між елементами 

скінчених множин, застосовувати принцип Діріхле 

при розв’язуванні задач 

8 Використання 

терезів при 

розв’язуванні 

рівнянь 

2 Знати поняття рівняння, кореня рівняння, типи 

рівнянь, одиниці вимірювання маси, залежність між 

компонентами дій; уміти розв’язувати лінійні 

рівняння, використовую-чи залежності між 

компонентами дій, застосо-вувати терези при 

розв’язуванні лінійних рівнянь із змінною в обох 

частинах рівняння, розв’язувати задачі на складання 

рівнянь 

9 Найпростіші 

діофантові 

рівняння 

4 Мати уявлення про рівняння з декількома змінними 

та методи знаходження розв’язків; знати властивості 

натуральних та цілих чисел, поняття часткового 

розв’язку і методи його знаходження; уміти 

розв’язувати рівняння першого степеня методом 

нескінченного спуску, методом ланцюгових дробів, 

повного перебору, доводити єдність розв’язку, 

методом від супротивного доводити відсутність 

розв’язків 

10 Математика в 

природі. Спіралі 

2 Мати уявлення про перетворення фігур, спіраль, її 

види та властивості; знати властивості основних 

геометричних фігур, властивості симетрій; уміти 

знаходити симетрії в природі 

11 Геометричний 

серпантин 

4 Знати основні геометричні фігури та деякі 

властивості; уміти виконувати вправи з сірниками, 

малювати фігури одним рухом, розв’язувати задачі на 

вибір шляху, розрізання 
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12 Зігни та відріж. 

Лист Мебіуса 

2 Мати уявлення про топологію як розділ математики; 

знати властивості фігур та листа Мебіуса, поняття 

поверхні, сторони; уміти виготовляти лист Мебіуса і 

виконувати з ним перетворення, відрізати найпростіші 

геометричні фігури від зігнутого аркуша одним або 

двома розрізами 

13 Задачі на шаховій 

дошці 

2 Знати властивості шахової дошки, правила гри в шахи, 

ходи шахових фігур; уміти використовувати 

властивості шахівниці при розв’язуванні задач, 

розв’язувати найпростіші олімпіадні задачі методами 

від спротивного та повного перебору. 

14 Підсумкове 

заняття. 

Розв’язування 

задач з різних тем 

2  

 

Таблиця 2. 

Орієнтовне тематичне планування роботи гуртка для учнів 6 класу 

№ 

пп 

Зміст 

навчального 

матеріалу 

Усього 

годин 
Основні вимоги до математичної підготовки 

1 Системи числення. 1 Мати уявлення про позиційні та непозиційні 

системи числення та їх властивості; знати правила 

виконання арифметичних дій в різних системах; 

уміти записувати числа в різних системах числення 

та виконувати над ними дії 

2 Математичні 

софізми та 

парадокси 

1 Мати уявлення про види математичних 

головоломок та сутність поняття софізму; знати 

означення та властивості основних математичних 

понять, порядок виконання дій; уміти застосовувати 

набуті знання для аналізу софізмів та коректно 

доводити свою думку 

3 Подільність і 

остачі 

4 Мати уявлення про конгруенції та алгоритм Евкліда; 

знати правила виконання дій над остачами, 

властивості подільності цілих чисел, поняття 

дільника та кратного; уміти застосовувати знання 

при розв’язуванні вправ 

4 Елементи 

математичної 

логіки 

4 Мати уявлення про основні поняття логіки: 

висловлення, предикати, необхідні та достатні 

умови і методи розв’язування логічних задач; знати 

основні закони логіки; уміти застосовувати круги 

Ейлера, методи перебору та від супротивного при 

розв’язуванні задач, складати таблиці істинності, 

використовувати символічні записи 

5 Елементи 

комбінаторики 

2 Мати уявлення про вибірку, впорядковані та 

невпорядковані вибірки; знати комбінаторні 

правила додавання та множення; уміти знаходити 

різні конфігурації елементів за умовою та 

підраховувати їх кількість 
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6 Інваріанти. 

Півінваріанти 

2 Знати поняття інваріанту, півінваріанту та їх 

властивості; уміти визначати інваріант певного 

процесу та використовувати при розв’язуванні 

задач 

7 Як грати, щоб не 

програвати. Ігри 

двох осіб 

2 Мати уявлення про алгоритм, стратегію, виграшну 

позицію; знати ознаки виграшних позицій, 

принципи виграшних стратегій; уміти визначати 

виграшні та програшні позиції, будувати 

оптимальні стратегії в найпростіших ігрових 

задачах 

8 Графи. 

Застосування 

графів до 

розв’язування 

задач 

2 Мати уявлення про граф та його елементи(вершини, 

ребра, цикл), графічний метод розв’язування задач; 

уміти будувати дерево рішень, визначати на графі 

ланцюг, цикл, маршрут, застосовувати графи при 

розв’язуванні логічних та комбінаторних задач 

9 Застосування 

діофантових 

рівнянь при 

розв’язуванні 

задач 

4 Мати уявлення про степінь рівняння; уміти 

розв’язувати діофантові рівняння різними методами 

та застосовувати їх при розв’язуванні олімпіадних 

задач 

10 Задачі на 

обчислення площ 

та об’ємів 

2 Знати формули для знаходження площ та об’ємів 

геометричних фігур; уміти знаходити площі та 

об’єми фігур розбиттям на простіші геометричні 

фігури 

11 Рівноскладеність 

фігур. Танграми. 

Паркети. 

Розфарбовування 

фігур. Розрізання 

2 Мати уявлення про методи розрізання та 

розфарбовування, танграми, паркети; знати 

формули для знаходження площі фігур 

12 Дроби. Золотий 

переріз. Відсотки 

2 Мати уявлення про золотий переріз; знати основні 

задачі на відсоткові розрахунки; уміти виконувати 

дії з дробовими числами, проводити відсоткові 

розрахунки 

13 Дії над скінченими 

та нескінченими 

числовими рядами. 

Правило крайнього 

2 Мати уявлення про математичні ряди та їх 

властивості; знати метод крайнього розвязування 

олімпіадних задач 

14 Елементи 

математичного 

моделювання 

4 Мати уявлення про математичне моделювання та 

його основні поняття; уміти розв’язувати рівняння 

та задачі на складання рівнянь, створювати 

математичні моделі практичних ситуацій та 

описувати їх властивості 

15 Розв’язування 

задач на 

повторення. 

Підсумкове 

заняття 

2  
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Навчальну програму гуртка для учнів 7-8 класів слід розробляти з метою 

розвитку в учнів стійкого інтересу до математики, накопичення визначеного 

об’єму математичних фактів і відомостей, формування вмінь і навичок, що 

розширюють та поглиблюють знання, одержані у процесі основного курсу, 

пропедевтики поглибленого вивчення математики (табл.3,4). –  

Зміст програми має сприяти оволодінню учнями математичними 

методами, нестандартними підходами пошуку розв’язку, умінню логічно, 

послідовно, обґрунтовано розмірковувати.  

Теми курсу умовно можна розділити на дві групи. До першої групи слід 

уключити теми, що доповнюють основний курс і не висвітлюються у шкільній 

програмі (методи розв’язування олімпіадних задач, загадковий квадрат, ціла та 

дробова частини числа, функціональні рівняння, чудові криві, елементи 

криптографії тощо). Друга група може включати теми основного курсу, що 

недостатньо висвітлені в ньому і потребують додаткового поглибленого 

розгляду, (наприклад: «Геометричні побудови», «Ділення з остачею», «Розклад 

на множники многочленів» – 7 клас, «Конгруенції та подільність», «Метод 

невизначених коефіцієнтів», «Застосування властивостей квадратного тричлена» 

– 8 клас).  

Програму варто розробити на два роки навчання (7 та 8 класи) з 

проведенням занять гуртка один раз на тиждень протягом однієї години. При 

цьому слід враховувати принципи наступності, послідовності, доступності та 

науковості. 

Програма має передбачати комбінування різних форм проведення занять 

(колективних, групових). Рекомендується застосовувати інтерактивні методи, 

ігрові форми. У програму знову ж таки варто включити питання з олімпіадної 

тематики («Принцип Діріхле», «Інваріанти», «Принцип крайнього», «Діофантові 

рівняння» тощо). При їх опрацюванні рекомендується необхідний теоретичний 

матеріал підтверджувати розв’язуванням цікавих задач відповідної тематики з 

різних рівнів математичних конкурсів, зокрема учнівських олімпіад.  

Підбиття підсумків доцільно проводити в кінці кожного семестру у вигляді 

заліку, контрольної роботи, олімпіади або інших математичних конкурсів. 
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Таблиця 3. 

Орієнтовне тематичне планування роботи гуртка для учнів 7 класу 

№ 

з/п 

Зміст навчального 

матеріалу 

Усього 

годин 

Основні вимоги до математичної 

підготовки учнів 

1 Загадковий світ чисел 2 Мати уявлення про позиційні та непозиційні 

системи числення та їх властивості; знати 

правила виконання арифметичних дій в різних 

системах прийоми усного рахунку при 

виконанні певних дій (множення на 11, 111 

тощо); уміти записувати числа в різних 

системах числення та виконувати над ними дії, 

розшифровувати числові ребуси 

2 Множини та операції з 

ними. Зліченість множин 

2 Знати основні відомості теорії множин, види 

множин, способи задання; уміти визначати вид 

множини, наводити приклади різних множин, 

знаходити переріз множин, виконувати операції 

з множинами, розв’язувати задачі за допомогою 

діаграм Ейлера-Венна та задачі на зліченість 

множин, встановлювати відповідність між 

елементами різних множин 

3 Організація обчислень. 

Теорія похибок 

2 Мати уявлення про періодичні та неперіодичні 

десяткові дроби. 

Знати види похибок. 

Уміти виконувати дії з раціональними числами, 

оцінювати величини; виконувати дії з 

наближеними числами та обчислювати похибки 

наближень 

4 Математичні розваги. 

Геометричні головоломки 

2 Мати уявлення про математичні голово-ломки, 

їх види, способи розв’язування; уміти 

аналізувати різні ситуації, визначати 

математичні закономірності, що допомагають 

розв’язувати математичні ребуси 

5 Логічні задачі. Задачі на 

планування. Пошук 

предмету. Розв’язування 

задач з кінця 

2 Мати уявлення про методи розв’язування 

логічних задач та види логічних вправ 

Уміти розв’язувати логічні задачі з кінця, 

методом повного перебору та іншими методами 

6 Методи розв’язування 

задач в математиці. 

Метод від супротивного. 

Повний перебір 

2 Мати уявлення про математичні методи 

розв’язування задач, зокрема – метод від 

супротивного; 

 знати властивості натуральних та цілих чисел, 

поділ на класи по остачам від ділення; 

уміти застосовувати метод від супротивного та 

повний перебір при розв’язуванні задач 

7 Елементи математичного 

моделювання. Задача 

Пуассона. Принцип 

Діріхле: математичні 

об’єкти, клітки та кролики 

2 Мати уявлення про математичне моделювання, 

методи розв’язування олімпіадних задач, їх 

типи, взаємно однозначну відповідність між 

елементами множин;  

знати властивості множин, принцип Діріхле та 

його обґрунтування;  



 

13 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

уміти класифікувати множини, встановлювати 

відповідність між елементами скінчених 

множин, застосовувати принцип Діріхле при 

розв’язуванні задач, створенні математичних 

моделей 

8 Розклад многочленів на 

множники. Метод 

невизначених 

коефіцієнтів 

2 Знати поняття многочлена, кореня многочлена, 

методи розкладу многочленів на множники; 

уміти виконувати дії з многочленами, 

розкладати многочлени на множники різними 

методами 

Мати уявлення про метод невизначених 

коефіцієнтів 

9 Нестандартні методи 

розв’язування рівнянь. 

Найпростіші діофантові 

рівняння. Лінійні 

рівняння з параметром 

4 Мати уявлення про рівняння з однією та 

декількома змінними, методи знаходження 

розв’язків; знати властивості натуральних та 

цілих чисел, поняття часткового розв’язку і 

методи його знаходження;  

уміти розв’язувати лінійні рівняння різними 

методами, лінійні рівняння з параметром, 

невизначені рівняння першого степеня методом 

нескінченного спуску, методом ланцюгових 

дробів, повного перебору, доводити єдиність 

розв’язку, методом від супротивного доводити 

відсутність розв’язків 

10 Відстані на площині. 

Графіки руху 

2 Мати уявлення про відстані на площині, 

координати точки, графік руху тіла. 

Уміти читати графіки руху, застосовувати 

графічний аналіз при розв’язуванні олімпіадних 

задач 

11 Геометричні побудови. 

Побудови з 

обмеженнями. Задачі на 

відновлення 

2 Знати основні геометричні задачі на побудову, 

поняття ГМТ.  

Уміти розв’язувати задачі на побудову та 

проводити дослідження 

12 Задачі про цілі числа. 

Ділення з остачею 

2 Мати уявлення про конгруенції. 

Знати поняття дільника та кратного, ознаки 

подільності натуральних чисел, правила 

виконання дій над остачами, властивості 

подільності цілих чисел.  

Уміти знаходити НСД та НСК, користуватися 

алгоритмом Евкліда, застосовувати одержані 

знання при розв’язуванні олімпіадних задач на 

подільність і остачі 

13 Розфарбування та 

розрізання шахової 

дошки 

2 Знати властивості шахової дошки, правила гри в 

шахи, ходи шахових фігур;  

уміти використовувати властивості шахівниці 

при розв’язуванні задач, розв’язувати 

найпростіші олімпіадні задачі методами 

розфарбування та розрізання 

  



 

14 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Загадковий квадрат 2 Знати властивості квадрата та рівновеликих 

фігур. 

Уміти розв’язувати різні задачі на 

перетворення квадрата, його розрізання, 

досліджувати його маловідомі властивості 

15 Модуль та його властивості. 

Розв’язування найпростіших 

рівнянь та їх систем з модулем 

2 Знати поняття модуля та його властивості. 

Уміти розкривати модуль і застосовувати 

властивості при розв’язуванні лінійних 

рівнянь та їх систем 

16 Доведення найпростіших 

нерівностей 

2 Мати уявлення про нерівності та 

найпростіші методи їх доведення 

17 Ціла та дробова частина числа 2 Мати уявлення про цілу та дробову частини 

числа, їх властивості. 

Уміти знаходити цілу та дробову частини, 

розв’язувати найпростіші рівняння 

18 Підсумкове заняття. Розв’язування 

задач з різних тем 

2  

 

Таблиця 4.  

Орієнтовне тематичне планування роботи гуртка для учнів 8 класу 

 

№ 

пп 

Зміст навчального 

матеріалу 

Усього 

годин 
Основні вимоги до математичної підготовки 

1 Математичні основи 

криптографії. 

2 Знати основні поняття криптографії, 

найпростіші способи шифрування та 

дешифрування даних;  

уміти застосовувати найпростіші методи 

криптографії на практиці; 

мати уявлення про математичні методи 

шифрування даних. 

2 Арифметика остач. 

Конгруенції. 

4 Знати основну теорему арифметики, алгоритм 

Евкліда та вміти ними користуватися. 

Знати поняття конгруенцій, їх властивості; 

уміти виконувати дії з конгруенціями, визначати 

періодичність остач та останню цифру при 

зведенні до степеня 

3 Застосування принципу 

Діріхле в задачах на 

подільність 

2 Мати уявлення про методи розв’язування 

олімпіадних задач та їх типи, взаємно 

однозначну відповідність між елементами 

множин;  

знати принцип Діріхле та його обґрунтування;  

уміти класифікувати множини, встановлювати 

відповідність між елементами скінчених 

множин, застосовувати принцип Діріхле при 

розв’язуванні задач на подільність 

4 Інваріант. Півінваріант. 

Застосування інваріанта 

при розв’язуванні 

ігрових задач 

2 Знати поняття інваріанта, пів інваріанта, їх 

властивості;  
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уміти визначати інваріант певного процесу та 

використовувати його при розв’язуванні задач, 

зокрема на ігри двох осіб 

5 Події і ймовірність. 

Логічно-комбінаторні 

задачі 

2 Мати уявлення про основні поняття логіки: 

висловлювання, предикати, необхідні та 

достатні умови, методи розв’язування логічних 

задач; поняття вибірки, впорядкованих та 

невпорядкованих вибірок;  

знати комбінаторні правила додавання та 

множення, основні закони логіки; 

уміти знаходити різні конфігурації елементів за 

умовою та підраховувати їх кількість, 

застосовувати круги Ейлера та інші методи при 

розв’язуванні логічних задач, складати таблиці 

істинності, використовувати символічні записи; 

визначати ймовірність події в простих 

ситуаціях, використовувати комбінаторику при 

обчисленні ймовірностей 

6 Чудові криві 2 Мати уявлення про спіраль Архімеда, 

синусоїду, конхоїду Нікомеда, кардіоїду, 

трактрису, циклоїду та їх властивості. 

Уміти будувати дані криві 

7 Квадратний тричлен та 

його властивості. 

Квадратні рівняння з 

параметром 

2 Знати поняття квадратного тричлена, його 

коренів, умови розміщення коренів. 

Уміти визначати знаки коефіцієнтів, 

використовувати властивості квадратного 

тричлена при розв’язуванні олімпіадних задач 

та задач з параметром. 

Мати уявлення про метод «шукай квадратний 

тричлен» 

8 Доведення нерівностей 2 Знати основні методи доведення нерівностей. 

Уміти доводити нескладні нерівності 

9 Основні методи 

розв’язування рівнянь. 

Нестандартні методи. 

Застосування 

найпростіших 

властивостей функцій 

4 Знати основні методи розв’язування рівнянь, 

загальні властивості функцій. 

Уміти розв’язувати раціональні та ірраціональні 

рівняння стандартними методами, застосовувати 

різні нестандартні підходи 

10 Найпростіші 

функціональні рівняння 

2 Мати уявлення про функціональне рівняння. 

Уміти розв’язувати нескладні функціональні 

рівняння методами підстановок, застосовувати 

поняття групи 

11 Подільність многочленів 2 Знати поняття многочлена, його степеня, 

теорему Безу та її наслідки. 

Уміти розкладати многочлени на множники, 

ділити многочлени різними способами, 

застосовувати схему Горнера, теорему Безу, її 

наслідки, метод невизначених коефіцієнтів 
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12 Визначні точки та лінії 

трикутника. Коло як 

засіб розв’язування 

задач. 

Вписані та описані 

чотирикутники 

2 Мати уявлення про визначні (чудові) точки та 

лінії трикутника. 

Знати властивості вписаних та  

описаних чотирикутників. 

Уміти застосовувати ці властивості при 

розв’язуванні задач та використовувати метод 

допоміжного кола 

13 Правило крайнього або 

вибираємо найбільше. 

2 Знати суть методу крайнього при розв’язування 

олімпіадних задач. 

 Уміти застосовувати цей метод при 

розв’язуванні задач циклічного характеру  

14 Елементи математичного 

моделювання. Гра 

«морський бій». 

Управління запасами. 

Клітинні автомати 

2 Мати уявлення про математичне моделювання 

та його основні поняття, найпростіші клітинні 

автомати. 

 Уміти створювати математичні моделі 

практичних ситуацій та описувати їх 

властивості, проводити математичний аналіз 

відомих ігор, застосовувати математичні методи 

міркувань в реальних ситуаціях, будувати 

алгоритми виграшних стратегій та здійснювати 

оптимальне планування 

15. Ціла та дробова частина 

числа. Рівняння та 

нерівності, графіки 

функцій. що містять цілу 

та дробову частини 

2 Знати поняття цілої та дробової частини числа, 

їх властивості. 

Уміти розв’язувати рівняння та нерівності, 

будувати графіки функцій. що містять цілу та 

дробову частини 

16. Ірраціональні числа в 

олімпіадних задачах 

2 Мати уявлення про розширення поняття числа, 

проблеми, що приводять до розширення. 

Знати властивості числових множин, 

арифметичного кореня. 

Уміти виконувати дії з ірраціональними 

числами та застосовувати їх властивості при 

розв’язуванні олімпіадних задач 

17. Розв’язування задач на 

повторення. Підсумкове 

заняття 

2  

 

ВИСНОВКИ 

Багаторічний досвід пошуку ефективних форм і методів навчання показав, 

що майстерність вчителя полягає у виборі оптимальних підходів організації 

навчальної діяльності, їх вмілому поєднанні. Основна мета вчителя – навчити 

дитину мислити, уміти знаходити шляхи розв’язання проблем, сприяти 

становленню й розвитку особистості кожного учня, формуванню його моральних 

якостей. Особливе значення для формування особистості має творча діяльність, 

тому основний принцип сучасної освіти – діяльнісний підхід. Навчання в 

діяльності спонукає учнів мислити, концентрувати набутий досвід, аналізувати, 

реалізувати набуті знання на практиці. Успішно реалізувати діяльнісний підхід 
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можна саме через організацію гурткової роботи. Пошук матеріалів для такої 

роботи спонукає вчителів до творчості та створення власних педагогічних ідей. 

Авторські програми для учнів старших класів і для слухачів наукових 

секцій малої академії наук України, затверджені обласним департаментом 

освіти, рекомендовані науково-методичною радою Національного центру «Мала 

академія наук України» та схвалені МОН України використовуються у різних 

навчальних закладах нашої держави. У даних матеріалах ми запропонували 

рекомендації по розробленню програм для організації гурткової роботи з 

математики в 5-8 класах. У нашому закладі створено наукове товариство учнів 

«Пошук», успішно працюють математичні гуртки для молодших та старших 

класів за даними програмами, що підтверджується високою результативністю 

участі школярів на різноманітних математичних змаганнях. 

Сподіваємося, що надані рекомендації допоможуть вчителям організувати 

ефективну роботу з учнями щодо розвитку їх творчих здібностей.  
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ДОДАТКИ 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНЯ ЗАНЯТЬ ГУРТКА 

 

1. Логічні задачі 

Під логічною задачею розуміють задачу на здійснення розумового 

процесу, пов’язаного з використанням понять, операцій над ними, різноманітних 

логічних конструкцій. При цьому частина тверджень умови задачі може 

виступати з різною достовірною оцінкою (бути правдивою або хибною). Взагалі 

логічна задача – задача, для якої в курсі математики немає загальних правил і 

положень, що визначають точну програму її розв’язання, задачі, основним 

способом розв’язання яких є логічні міркування.  

Важливо при розв’язанні логічної задачі розібратися в умові та розплутати 

всі зв’язки між об’єктами, присутніми у ній.  

Різноманітність логічних задач дуже велика. 
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Розглянемо деякі типи логічних задач та способи їх розв’язування. 

 

Хто є хто? 

Зміст задачі типу «Хто є хто?» достатньо простий. Наведено зв’язок між 

предметами і, йдучи по ланцюжку цих зв’язків, дістаємося правильного 

результату. 

Існує декілька методів розв’язування задач типу «Хто є хто?». Один із 

методів розв’язування таких задач – табличний, інший – метод графів. 

При розв’язуванні задач табличним методом слід користуватися такими 

правилами: 

- у кожному рядку й у кожному стовпчику таблиці може стояти лише один 

знак відповідності (наприклад «+»).  

- якщо у рядку (або стовпчику) всі «місця», крім одного, зайняті знаком «-

», то на вільне місце слід поставити знак «+»; якщо у рядку (або стовпчику) вже 

є знак «+», то інші місця повинні бути зайняті знаком «-».  

Накресливши таблицю, потрібно розмістити в ній відомі відповідності, 

виходячи з умови задачі.  

Задача 1. Три подруги вийшли на погулянку. Одна з них одягнула у білу 

сукню, друга – зелену, а третя – синю. Їхні черевички – одного з тих же кольорів. 

Відомо, що лише у Ганнусі колір сукні та черевичків співпадає. Ні сукня, ні 

черевички Маринки не є білого кольору. Наталка у зелених черевичках. Потрібно 

з’ясувати кольори суконь і черевичок дівчаток. 

Розв‘язання 

Ставимо знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-», якщо це не так. 

Виходячи з умови:  

сукня Ганнуся Маринка Наталка черевики Ганнуся Маринка Наталка 

біла  -  білі  -  

зелена    зелені   + 

синя    сині    

 

У зв’язку з тим, що в Наталки черевички зеленого кольору, то Ганнусі і 

Маринчини черевички не можуть бути зеленими. У Наталки колір черевичок не 

співпадає з кольором сукні, тобто сукня Наталки не зеленого кольору. 

 

сукня Ганнуся  Маринка  Наталка  черевики Ганнуся  Маринка  Наталка  

біла  -  білі  -  

зелена   - зелені - - + 

синя    сині    
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З таблиці видно, що у Маринки сині черевики, отже, у Ганнусі не сині 

черевички, а білі. У зв’язку з тим, що колір черевичок і сукні в Ганнусі співпадає, 

то і Ганнусина сукня білого кольору. 

сукня Ганнуся  Маринка  Наталка  черевики Ганнуся  Маринка  Наталка  

біла + -  білі + -  

зелена   - зелені - - + 

синя    сині - +  

У Наталки сукня не біла і не зелена, отже, у Наталки синя сукня, тоді у 

Маринки сукня зеленого кольору. 

сукня Ганнуся  Маринка  Наталка  черевики Ганнуся  Маринка  Наталка  

біла + - - білі + - - 

зелена - + - зелені - - + 

синя - - + сині - + - 

Відповідь: у Ганнусі – біла сукня та білі черевики; у Маринки – зелена 

сукня та сині черевики; у Наталки – синя сукня та зелені черевики. 

 

Задача 2. Хлопці навчаються у спортивній школі. Сергій не любить бокс. 

Олег з тенісистом проживають в одному будинку. Павло товаришує з боксером, 

а Сергій – з бігуном. Хто яким видом спорту займається? 

Розв‘язання 

Розв’яжемо задачу за допомогою графів. Будемо штриховою лінією 

позначати неіснуючі відносини між хлопцями і відповідним видом спорту, 

суцільною лінією – існуючі відносини. Виходячи з умови задачі: 

Сергій  бокс 

Олег теніс  

Павло біг 

 

Кожний з хлопців займається лише одним видом спорту. У першій 

множині (множині імен) існує один елемент (це Сергій), від якого йдуть дві 

штрихові лінії, отже, з цієї точки повинна йти одна суцільна лінія і провести її 

можна лише до тенісу. Тоді Павло не займається тенісом і боксом, отже він – 

бігун, а Олег – боксер. 

Сергій бокс 

 

Олег теніс  

Павло                                   біг 

 

Відповідь: Сергій займається тенісом, Олег – боксом, Павло – бігом. 
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Задачі на переливання, перекладання 

Прикладом таких задач є задачі, у яких за допомогою посудин відомої 

місткості потрібно відміряти відповідну кількість рідини. 

 

Задача 3. Як, маючи лише дві посудини місткістю 5 та 7 л, налити з 

водопровідного крану 6 л води? 

Розв‘язання 

Задачі «на переливання» можна розв’язувати «від кінця до початку». 

Виходячи з того, що потрібно зробити, і вважати, що вже знайдено те, що треба 

відшукати. Почнемо з того, що нам треба отримати. Потрібно, щоб у 7-літровій 

посудині було 6 л води. Це можна отримати, якщо відлити із 7-літрової посудини 

1 л, а 1 л можна відлити у 5-літрову, якщо там буде 4 л. 4 л можна одержати, якщо 

від 7 л відлити 3л, 3 л треба можна відлити, коли у 5-літровій буде 2 л, а 2 л 

отримати просто: 7 л – 5 л = 2 л. Залишається відтворити розв’язок у зворотному 

порядку:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-літрова 7 2 2 - 7 4 4 - 7 6 

5-літрова - 5 - 2 2 5 - 4 4 5 

Можна керуватися загальною тактикою: з кожної попередньої ситуації 

отримувати нову, якої ще не було; через те, що посудин усього дві, відбувається 

рух лише вперед, доки не буде досягнуто позиції, яку шукаємо. Будь-які 

розв’язання виникають у залежності від першої операції. Якщо наливати воду 

спочатку у 5-літрову посудину, отримаємо другий, дещо довший розв’язок. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7-літровий - 5 5 7 - 3 3 7 - 1 1 6 

5-літровий 5 - 5 3 3 - 5 1 1 - 5 - 

 

Задача 4. У трьох купках налічується 22, 14 та 12 горіхів. Потрібно шляхом 

трьох перекладань зрівняти кількість горіхів у кожній купці, дотримуючись такої 

умови: з будь-якої купки дозволяється перекладати в іншу лише стільки горіхів, 

скільки їх було в даній другій купці. 

Розв‘язання 

(22, 14, 12) → (8, 28, 12) → (8, 16, 24) → (16, 16, 16).  

 

Задачі, які можна розв’язувати з «кінця» 

Задача 5. Мати поділила між своїми синами груші. Першому вона дала 

половину всіх груш і ще половину груші, другому – половину остачі і ще 

половину груші і, в третьому – половину нової остачі і ще половину груші. 
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Жодної груші при цьому не треба було розрізати. Скільки груш одержав кожний 

син, якщо мати роздала всі груші? 

Розв‘язання 

Нескладно побачити, що останній син одержав одну грушу. Це була 

половина остачі і ще півгруші, тому друга остача – одна груша. Другий син 

одержав 2 груші. А для першого сина половина остачі і ще півгруші становитиме 

4 груші. Отже, у матері було 7 груш.  

Задачі на відшукання істини 

Задачі на відшукання істини – це задачі, в яких потрібно з’ясувати 

правдивість або хибність висловлювань. 

Задача 6. Хтось із п’яти братів розбив вікно. На запитання батька вони 

відповідали: 

Андрій: Це зробив або Віктор, або Борис. 

Віктор: Це зробив не я і не Юрко. 

Борис: Ви обидва говорите неправду. 

Дмитро: Лише один з братів сказав правду. 

Юрко: Ні, Дмитре, ти сам говориш неправду. 

Батько переконаний, що принаймні три брати сказали правду. Хто розбив 

вікно? 

Розв‘язання 

З Борисової відповіді, що суперечить сказаному раніше Віктором та 

Андрієм, випливає, що він говорить неправду. Тому твердження Андрія і Віктора 

правдиві. Отже, вікно розбив Борис. 

 

2. Задачі на зважування 

Серед логічних задач відповідне місце займають задачі на зважування: за 

допомогою терезів без шальок пропонується за певну кількість зважувань 

виявити один з предметів, що відрізняється від інших лише вагою. Найпростіші 

з таких задач ті, в яких відомо, чи важчий предмет, що слід визначити, за інші, 

чи ні. Крім того, цей предмет – один серед інших (тобто всі інші однакової ваги). 

Розв'язування задач на зважування підтримує увагу, інтерес дітей, стимулює 

їхню творчість, адже дитяча природа за своєю сутністю діяльна, творча. Задачі з 

логічним навантаженням розв'язувати навантаженням цікавіші, ніж звичайні. 

Крім того, задачі на зважування не потребують якихсь специфічних знань, їх 

можна розв’язувати всією родиною, шукати різні варіанти розв’язання, і 

водночас прагнути знайти оптимальний. 

Загальний спосіб розв’язування таких задач полягає в тому, що задану 

множину предметів ділять на рівні частини, як правило, – на три. У тому випадку, 
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коли націло поділити не можна, дві частини роблять рівними, а третю – близькою 

до кожної з них (трохи меншою). При такому поділі за одне зважування 

виділяється частина, що містить предмет, що слід визначити. Далі процес 

повторюється, аж поки виділена третина складатиметься з одного предмета. 

Пояснювати дітям такі задачі треба з найпростішого випадку – три предмети.  

Задача 1. Серед трьох монет – одна фальшива (легша від двох інших, 

однакових за вагою). За допомогою одного зважування на терезах без гир 

виділити фальшиву монету.  

Розв‘язання 

Покладемо на кожну шальку терезів по одній монеті, а третю відкладемо в 

сторону. Якщо шальки перебувають у рівновазі, то відкладена монета і є 

фальшивою; у протилежному випадку терези покажуть легшу, тобто фальшиву 

монету. 

Задача 2. На столі лежать дев’ять монет. Одна з них – фальшива. Як за 

допомогою двох зважувань можна виявити фальшиву монету? (Фальшива монета 

легша за справжні.) 

Розв‘язання 

Перше зважування: на кожну чашу терезів кладемо по три монети. Якщо 

терези врівноважені, то для другого зважування беруться дві із трьох монет, що 

залишилися. Якщо фальшива монета на терезах, то є очевидним, на якій вона чаші 

терезів. Якщо ж терези врівноважені, то фальшивою є незважена монета, що 

залишилася. Якщо при першому зважуванні одна із чаш переважує іншу, то 

фальшива монета знаходиться серед монет, вага яких виявляється меншою. Тоді 

другим зважуванням встановлюємо, яка з монет фальшива. 

Задача 3. Є 5 монет, серед яких одна фальшива (невідомо, легша вона чи 

важча від справжньої). Вага справжньої монети – 5 г. Як за допомогою двох 

зважувань на терезах можна виявити фальшиву монету, маючи одну гирю вагою 

5 г?  

Розв‘язання 

Позначимо монети А, В, С, Д, Е. Покладемо монети А, В на одну шальку 

терезів та монету С з гирею – на другу. Якщо терези зрівноважені, тоді фальшива 

монета серед відкладених Д та Е. Наступним зважуванням, поклавши на терези 

гирю та монету Д, виявляємо фальшиву (при рівновазі терезів – Е, при 

нерівновазі – Д). 

Коли терези неврівноважені, слід розглянути два варіанти. Якщо 

переважує шалька з монетами А, В, то фальшива монета – серед трьох: А, В (тоді 

вона важча) або С (тоді С легша). Відкладені монети Д та Е – справжні.  



 

24 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для другого зважування покладемо на одну шальку терезів монети А та С, 

а на другу – обидві справжні (або одну справжню і гирю, що одне й те саме), а 

монету В відкладемо. Якщо монети врівноважаться, то монета В фальшива 

(важча від справжньої). Якщо терези не зрівноважені й переважує шалька з 

монетами А та С, то фальшива А (важча), коли ж ця шалька легша, то і фальшива 

монета (С) легша. 

Задача 4. Серед 101 однакових на вигляд монет одна фальшива, що відрізняєть-

ся вагою. Як за допомогою терезів без гир за два зважування визначити, легша чи 

важча фальшива монета? Знаходити фальшиву монету не потрібно. 

Розв‘язання 

Зважуємо 50 і 50 монет. Розберемо два випадки.  

1) Маємо рівновагу. Беремо монету, що залишилася, й кладемо її в ліву купку 

замість однієї з наявних там. Якщо: 

• ліва купка важча, то фальшива монета важча; 

• ліва купка легша, то фальшива монета легша. 

2) Не маємо рівноваги. Беремо більш важку купку й розбиваємо її на дві 

купки по 25 монет. Якщо: вага купок однакова, то фальшива монета легша; вага 

купок неоднакова, то фальшива монета важча. 

 

Рекомендовані зразки завдань. 

1. Є 242 монети, серед яких одна фальшива і легша за інші, а усі інші – 

справжні. За яку мінімальну кількість зважувань на терезах без важків з двома 

чашами можна визначити фальшиву монету?  

2. Є 10 мішків з монетами (кількість монет у кожному мішку однакова). У 

дев'яти мішках монети золоті, а в одному – фальшиві. Вага справжньої золотої 

монети 5 г, а вага фальшивої – 4 г. Як за одне зважування на терезах (терези зважують 

із точністю до одного грама) визначити, у якому з мішку фальшиві монети? 

3. Є 9 однакових монет, одна з яких фальшива й з цієї причини легша за інші. 

Ми маємо двоє терезів без гир, що дозволяють порівнювати за вагою будь-які групи 

монет. Проте, одні з наявних терезів є неточними. Їх точність не дозволяє 

встановити різницю у вазі. Користуючись ними, не можна визначити фальшива це 

монета чи ні. Інші терези точні. Але які терези точні, а які ні – невідомо. Як у цій 

ситуації за допомогою трьох зважувань виявити фальшиву монету? 

4. З 60-ти однакових на вигляд монет одна відрізняється від інших масою. 

Двома зважуваннями на терезах без гир слід визначити, легша вона чи важча. 

5. Є 101 монета. Серед них 50 фальшивих. Кожна фальшива монета 

відрізняється від справжньої на 1 грам. За допомогою одного зважування на терезах 

зі стрілкою (показує різницю мас на чашах) визначити, чи є монета фальшивою. 
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3. У світі швидкостей 

Особливе місце серед математичних задач займають задачі прикладного 

характеру. Абстрактні «змінні», «невідомі» набувають реальності, 

перетворюючись на конкретні величини. Це робить умову більш природною, а 

пояснення може полегшуватися ілюстраціями й прикладами. 

Розглянемо один з найпопулярніших типів таких задач для молодших 

школярів – задачі на рух. Слід зауважити, що для роботи над такими задачами 

учні мають добре засвоїти поняття швидкості, шляху, часу руху, середньої 

швидкості, відносності руху тощо. Наприклад, не можна забувати, що для 

знаходження середньої швидкості руху слід увесь пройдений шлях поділити на 

весь затрачений час. На доступних ілюстраціях треба продемонструвати дітям, 

що коли тіла рухаються в одному напрямку, то відносна їх швидкість дорівнює 

різниці швидкостей відносно землі, а коли швидкості направлені протилежно, то 

відносна швидкість рівна сумі швидкостей цих тіл. Доцільно при розв’язуванні 

таких задач використовувати загальноприйняті позначення названих величин. 

Це сприяє послідовності й наступності у вивченні дисциплін природничо-

математичного циклу, дозволяє взаємодіяти з викладачами інших предметів. 

Наступна задача дає змогу закріпити поняття середньої швидкості, зокрема 

показати, що середня швидкість руху дорівнює середньому арифметичному 

швидкостей лише у виняткових випадках. До того ж вона вчить читати умову 

«між рядків» і пропонує один із прийомів, як позбутися «зайвих» невідомих. 

Задача 1. Барон Мюнхгаузен якось розповідав своїм друзям: «Коли я 

прогулююся верхи на своєму коні, то ми пересуваємося зі швидкістю 130 км/год. 

Але коли кінь пошкодить ногу, мені доводиться брати його на плечі і тоді наша 

швидкість – становить всього 30 км/год». Цікаво, у якому випадку середня 

швидкість барона разом з конем буде більшою, а) коли він половину часу скакає 

верхи, а другу половину несе коня, чи б) коли він половину шляху їде верхи, а 

другу половину кінь «їде» на ньому? 

Розв’язання 

Зверніть увагу, середнє арифметичне швидкостей в обох випадках 

дорівнює 80км/год. 

Позначимо середню швидкість, швидкість барона верхи і швидкість його з 

конем на плечах відповідно υ C , υ 1 , υ 2 . Середню швидкість визначимо, 

поділивши весь пройдений шлях Ѕ на весь затрачений час t: 

t

S
C  , де 21 SSS  ,  

а 21 ttt  , де 1S  і 2S  – частини шляху, а 1t  і 2t  – відповідні їм проміжки часу. 
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У випадку а. 

За умовою 

2
21

t
tt   

Виразимо проміжки шляху через відповідну швидкість і час: 

.
2

;
2

22221111

t
tS

t
tS    

Таким чином, 80
2

30130

2

)(
222 21

2121





















t

t

t

tt

C
 (км/год). 

(Вийшло середнє арифметичне швидкостей!) 

У випадку б. 

Тепер маємо, згідно з умовою: 

.
2

21

S
SS   

Знайдемо 1t  і 2t : .2,2

2

2

1

1


S

t

S

t   

Увесь час руху знайдемо, додаючи 1t  і 2t : 

.
2

11

2

22

21

21

2121

21


















SS

SS

tt  

І, врешті-решт 

49
30130

3013022

)(

2

2
:

21

21

21

21

21

21 



























S
S

S
SC  (км/год). 

Відповідь: 801 C (км/год); 492 C (км/год). 

Отже, середня швидкість дорівнює середньому арифметичному 

швидкостей на різних ділянках лише у випадку, коли проміжки часу на цих 

ділянках рівні. 

Одержані під час розв'язування задачі формули 
2

21 



C  і 

21

212







C  

дуже часто зустрічаються в задачах на середню швидкість. Схожими будуть і 

формули для більшої кількості відрізків, де відстань або час рівні. 

 

1. Що швидше: проїхати весь шлях на велосипеді, чи проїхати половину 

шляху на мотоциклі, що рухається у два рази швидше за велосипед, а другу – 

пройти пішки, рухаючись удвічі повільніше за велосипед? 
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Розв'язання. 

Нехай шлях – S  (км), а швидкість на велосипеді –   (км/год). Тоді 2

(км/год) – швидкість на мотоциклі, а 
2


 (км/год) – швидкість пішки. Порівняємо 

тепер час руху на велосипеді 


S
t 1 (год) з часом руху на мотоциклі (на шляху 

2

S

(км)) та пішки (на такому ж шляху 
2

S
(км)): 




42

1

2
2:

2

SSS
  (год) – час руху на мотоциклі. 



 SSS


2

22
:

2
 (год) – час руху пішки. 

 

Знайдемо їх суму: 

.
4

5

4

5

4

4

4
2



SSSSSS
t 


  Порівнюючи 1t  і 2t , маємо: 

0
4

1

4

5




SSS
 , тобто час, затрачений на проїзд велосипедом, менший за 

час, затрачений на проїзд мотоциклом і час, що подолано пішки. 

 

2. По колу, довжина якого 100 м, рухаються два тіла. Вони зустрічаються 

через кожні 20 хв., якщо рухаються в одному напрямку і через 4 с, якщо 

рухаються назустріч одне одному. Знайти швидкість кожного тіла. 

Розв'язання. 

Розгляд в умові двох відмінних випадків найчастіше свідчить про те, що 

задачу можна розв’язати, склавши систему двох рівнянь. Позначимо швидкість 

першого тіла 1 , швидкість другого 2 , час зустрічі в різних випадках 41 t  і 

202 t , довжину кола – l . 

У першому випадку, рухаючись з відносною швидкістю 21   , тіла 

долають коло за 4 с: 

25
4

100

1

21 
t

l
 (м/с). 

Для того, щоб записати рівняння для другого випадку, можна 

скористуватися періодичністю процесу. Рухаючись в одному напрямку, тіла до 

зустрічі пройдуть кілька кіл. За кожний такий оберт тіло, що рухається 

повільніше, буде відставати на одну й ту ж величину, при чому точка зустрічі тіл 

рухатиметься йому назустріч. Через n  обертів тіла зустрінуться, при чому друге 

зробить на цілий оберт менше, ніж перше. Таким чином відстань, пройдена 

першим тілом, буде nlt 21 , а друге – ).1(22  nlt  
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Почленно віднявши рівняння, матимемо: 

 
)./(5

20

100

.)(

2

21

212

см
t

l

lnllnlt









 

Одержали систему рівнянь: 

 








.5

,25

21

21




 

Додаючи рівняння, одержимо: 

 ./15,/302 11 смсм    

Часто в задачах на швидкість даються дві одночасних події, при чому одна 

з них дає змогу визначити часовий проміжок для розрахунків, що стосуються 

іншої. Пропонована задача легко розв'язується засобами вищої математики, але 

вона буде під силу семикласнику, якщо використати вказаний підхід. 

 

3. З двох пунктів, відстань між якими 100 км, виїхали назустріч один 

одному два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, другого 10 км/год. 

Разом з першим велосипедистом вибіг собака із швидкістю 20 км/год. Зустрівши 

другого велосипедиста, собака повернув і побіг назад, на зустріч першому 

велосипедистові. Зустрівши першого велосипедиста, він знову повернув і побіг 

назустріч другому. Собака бігав між велосипедистами доти, доки вони не 

зустрілися. Скільки кілометрів пробіг собака? 

Якщо розглядати пройдений собакою шлях як суму відрізків, що він 

пробігав між велосипедистами, ми одержимо нескінченний ряд. Учня сьомого 

класу це заводить глухий кут. Проте, розглянемо задачу в інший спосіб. Для 

знаходження шляху маємо швидкість собаки C . Щоб скористуватися формулою 

tS  , необхідно знайти час, протягом якого він рухався. Цей час дорівнює 

часу, протягом якого він рухався. Цей час дорівнює часу, протягом якого 

велосипедисти наближалися один до одного. Їхня відносна швидкість 

дорівнювала сумі швидкостей: 21   , а відстань, що вони подолали разом, 

100S  км. Отже, 4
1015

100

21










S
t  (год.) 

Тепер легко знаходимо відстань, яку пробіг собака: 

80420  tS CC  (км) 

Відповідь: 80CS (км). 

4. Моторний човен пропливає відстань від А до В за 3 год., а від В до А – 

за 2 год. 30 хв. За який час подолає цю відстань пліт, який рухає лише течія? 
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Розв'язання. 

Уведемо позначення: 1  – швидкість човна, 2  – швидкість течії, S  – 

відстань від А до В. Час руху визначимо, поділивши відстань на швидкість: 

)(,2
21

BA
S




 

)(5,2
21

AB
S




 

Час, необхідний плоту, для подолання відстані, дорівнюватиме .
2

S
 

Жодна з величин нам не відома. Тут зручно визначати час як відношення в 

цілому. Перепишемо рівняння в іншому вигляді і оформимо їх як систему: 

 









)8,0(.5,25,2

22

21

21





S

S
 

Домножимо друге рівняння на 0,8 і віднімемо його від першого, одержимо: 

242,0 S , звідки 20
2,0

4




S
(год). 

Відповідь: човен, який рухає лише течія, подолає шлях за 20 годин. 

Часто в умовах подібних задач швидкість плоту ідентифікується як 

швидкість течії без уточнення, використаного в умові щойно розв’язаної задачі. 

У цій задачі, як і в 1, ураховується рівність відстаней. 

 

5. Потяг минає телеграфний стовп за 20 с, а міст довжиною 80 м проїжджає 

за 25 с. Яка довжина потягу? Яка швидкість потягу? 

Розв'язання. 

Нехай l  – довжина потягу, L  – довжина мосту,   – швидкість потягу. Щоб 

проїхати повз стовп, потяг має пройти відстань, що дорівнює його власній 

довжині: 

(*)20l  

Щоб проїхати повністю через міст, необхідно подолати відстань, більшу за 

власну довжину на довжину моста: 

(**)25 Ll  

Підставляючи (*) в (**), одержимо: 

 2520  L . Розв'яжемо одержане рівняння. 

)/(16
5

80

5

5

2025

см

L

L

L
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Підставляючи в (*), одержимо довжину потягу: 

).(3202016 мl   

Відповідь: 16  (м/с); 320l (м). 

 

Рекомендовані зразки завдань 

1. Велосипедист проїхав 
7

5
 шляху і ще 40 км і йому залишилося 0,75 

шляху без 118 км. Яка довжина шляху? 

2. Автомобіль проїхав відстань від міста А до міста В із швидкістю 40 

км/год. і назад із швидкістю 30 км/год. Яка середня швидкість за весь рейс? 

3. Чи можуть троє чоловіків, маючи двомісний мотоцикл, подолати 

відстань 60 км за 3 год., якщо швидкість мотоцикла 50 км/год., а пішохода – 5 

км/год. Відповідь пояснити. 

4. Після того, як пішохід пройшов 1 км і половину шляху, що залишився, 

йому залишилося пройти третину всього шляху і 1 км. Чому дорівнює весь шлях? 

5. Чи однаковий час потрібний для поїздки на катері (із сталою 

швидкістю) на однакову відстань туди й назад у зворотньому напрямі річкою і 

озером? 

4. Методи розв’язування діофантових рівнянь 

Діофантові рівняння були і залишаються однією з найулюбленіших тем у 

теоретико-числових дослідженнях математиків. У той же час – це той розділ 

теорії чисел, в якому залишилося багато цікавих і недосліджених до цього часу 

задач та проблем. На жаль, ця тема майже не розглядається у шкільному курсі 

математики. У школі вивчаються лише рівняння з однією змінною та стандартні 

методи розв’язування систем рівнянь з декількома змінними. Недостатньо 

висвітлено це питання і в діючих програмах гуртків та факультативів. У той же 

час, на Всеукраїнських учнівських олімпіадах різних рівнів, різноманітних 

математичних конкурсах і турнірах все частіше зустрічаються рівняння з цілими 

коефіцієнтами, в яких потрібно знайти цілі або натуральні корені та задачі на 

складання таких рівнянь. Тобто, оволодіння даним питанням на належному рівні 

є актуальним для школярів. 

Основні методи розв’язування діофантових рівнянь  

Звичайно, щоб знайти два невідомих числа, потрібно розв’язати систему 

двох незалежних між собою рівнянь з двома невідомими. Проте, обдумуючи 

розв’язання будь-якої задачі, доцільно звертати увагу на те, які в ній 

використовуються величини. Чи можуть вони бути нецілими? Додатними чи 

від’ємними? Чи можливо одержати у відповіді велике число, чи, навпаки, дуже 
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маленьке? Кожна незначна деталь допоможе не лише виключити помилку в 

розв’язанні задачі, а й знайти розв’язки. 

Наприклад, в акваріумі живуть восьминоги та морські зірки. У восьминогів 

по 8 ніг, а у морських зірок – по 5. Всього кінцівок 18. Скільки в акваріумі 

морських звірів? На перший погляд, у задачі не вистачає даних. Але, якщо 

позначити кількість морських зірок через х, а восьминогів – у, то одержимо 

рівняння 5х + 8у = 18. Зрозуміло, що х та у – натуральні числа. Легко помітити, 

що ці вимоги задовольняють у = 1, х = 2. Отже, в акваріумі 1 восьминіг, 2 морські 

зірки. 

Як бачимо, іноді обидва невідомих числа можна знайти і з одного рівняння 

з двома невідомими, якщо про ці числа ще відома додаткова інформація 

(наприклад, що вони цілі і додатні, або цілі, додатні і не перевищують деякого 

додатного числа тощо). Перебір усіх можливих варіантів, використаний у даній 

задачі, не зручний у задачах з великими числовими даними. Набагато зручніше 

використати метод, який давньоіндійські математики називали методом 

розсіювання або методом спуску (див. методи розв’язування лінійних 

діофантових рівнянь). 

Задачі, де число невідомих більше за число рівнянь, мають назву 

невизначених задач, а рівняння відповідно називають невизначеними 

рівняннями або діофантовими. Названі вони на честь давньогрецького 

математика Діофанта Олександрійського, який ще в античні часи дослідив деякі 

типи таких рівнянь. Про його життя майже нічого не відомо (навіть час, коли жив 

Діофант, точно не встановлено, найімовірніше – ІІІ-ІV ст. н.е.). Це останній 

видатний математик античного світу. Діофант першим у математиці одержав 

змогу записати рівняння та системи, ввівши спеціальні позначення.  

Математик повністю проаналізував невизначені рівняння ІІ степеня з 

двома невідомими. Для розв’язування рівнянь високих степенів він розробив 

більш складні методи, одним з яких розв’язується найвідоміша задача Діофанта 

«Заданий квадрат розкласти на два квадрати»: z² = x² + y². Ця задача демонструє 

важливий приклад діофантового рівняння ІІ степеня – теорему Піфагора і її 

розв’язання зводиться до знаходження піфагорових трійок.  

 Таким чином, алгебраїчні рівняння з цілими (раціональними) 

коефіцієнтами, в яких необхідно знайти цілі або раціональні розв'язки, 

називаються діофантовими (на честь давньогрецького математика Діофанта 

Олександрійського). Звичайно, такі рівняння мають декілька змінних, тому їх ще 

називають невизначеними рівняннями.  

Розв’язати діофантове рівняння означає: 
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1) встановити, чи має воно хоча б один ненульовий розв’язок у цілих 

числах; 

2) якщо має, то визначити, безліч чи ні; 

3) знайти всі цілі розв'язки або довести, що їх немає.  

Основні методи розв’язування рівнянь у цілих числах. 

1) розклад на множники; 

2) повний перебір (якщо можливо); 

3) виділення цілої частини й подальший аналіз; 

4) використання подільності; 

5) підбір одного з розв’язків і доведення, що інших немає. Та інші. 

Якщо потрібно довести, що діофантове рівняння не має розв’язків, то 

переважно використовується метод від супротивного, подільність тощо.  

Зазначимо, що розглянуті нижче приклади не вичерпують усіх ідей і 

методів. Крім того, одне й теж рівняння можна розв’язати різними способами. 

Лінійні діофантові рівняння. 

Задача. Довести, що будь-яку суму грошей, не меншу за 7 гривень, можна 

розміняти три- і п’яти гривневими купюрами. 

Ця добре відома задача в перекладі на мову математики означає, що 

рівняння Nyx 53  завжди має розв’язок у невід’ємних цілих числах при 

натуральному N ≥7 Отже, розв’язування цієї задачі зводиться до розв’язування 

рівняння 753  yx  та аналогічних йому в цілих числах. 

Знайдемо спочатку який-небудь конкретний розв’язок. Оскільки 

1)1(523  , то 7)7(5143  . Отже, 7,14 00  yx  один із розв’язків нашого 

рівняння. 

753

753

00 



yx

yx
 

Віднімемо від першого рівняння друге. Одержимо: 0)(5)(3 00  yyxx . 

Уведемо позначення byyaxx  00 , . Одержимо 053  ba  

 ab 35   

Бачимо, що b  ділиться на 3, a  на 5. Нехай Zkkbka  ,3,5 . Тоді 

одержимо набір розв’язків  

kyykxx 3,5 00   

kyykxx 35 00   

kykx 37514   
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Пари чисел );( yx , задані у такому вигляді, вичерпують усі розв'язки 

рівняння 753  yx . Розв’язок цієї задачі дає можливість розв’язувати всі, 

аналогічні їй. 

У обох наведених вище прикладах задача зводилася до розв’язування 

лінійного діофантового рівняння і були використані різні підходи до 

знаходження його розв’язків. Лінійні діофантові рівняння навчилися 

розв’язувати ще до Діофанта. Стародавні греки, наприклад, знали, що якщо це 

рівняння має один цілий розв’язок, (x 0 , y 0 ), то його будуть задовольняти 

нескінченна кількість пар (х, у) виду x= x 0 +bk; y= y 0 - ak, kZ.  

Проаналізуємо загальні методи розв’язування таких рівнянь.  

Рівняння виду ZcZbZacbyax  ,,, . 

1) Якщо ba;  мають спільний дільник, а c  не ділиться на цей дільник, то 

таке рівняння не має розв’язків у цілих числах (необхідно постійно 

підкреслювати, що саме в цілих числах). Наприклад, рівняння 7123  yx  не має 

розв’язків у цілих числах. 

2) Якщо ba;  – взаємно прості, то при будь-якому c  безліч розв’язків. І наша 

задача – знайти формули для представлення цих розв’язків. 

Відомо, що Zkakyybkxx  ,, 00 . Дійсно, якщо );( 00 yx  – розв'язок, то 

cbyax  00 . Віднімаючи цю рівність від даного рівняння, дістанемо 

0)()( 00  yybxxa , звідки )( 00 yy
a

b
xx  . Так як Zx , то другий доданок 

повинен бути цілим числом. Оскільки a  та b  взаємно прості, то yy 0  – має 

ділитися на a , тобто anyy 0 , де Zn . Звідси і знаходимо всі цілочисленні 

розв'язки );( yx  за вказаними формулами.  

Головне питання: як швидко знайти частковий розв'язок );( 00 yx . Для цього 

можна використовувати різні прийоми. Наприклад, підбір одного з розв’язків. 

а) .15138  yx  

  113;8  . Тому безліч розв’язків. 

5,10 00  yx  – один з очевидних розв’язків, тому 

kx 1310  

.,85 Zkдеky   

Розв’язки можна знайти й іншим способом – виділенням цілої частини. 

.15138  yx  

8

31
)22(

8

1315 y
y

y
x
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Так як yx,  – цілі, то Z
y




8

31
 

Нехай Zk
y




8

31
  

3

1
3

3

18 





k
k

k
y . 

Аналогічно нехай Zm
k




3

1
 

13  mk  – цілий при будь – яких значеннях Zm . 

Тоді, повертаючись назад, маємо: 

13  mk , 

 
38

3

924

3

1138






 m

mm
y  

Zmm
m

x 


 ,313
8

)38(1315
. 

Відповідь:  .),38;313( Zmmm   Цей метод давні греки називали методом 

розсіювання або методом спуску. 

б) 19979719  yx  

19

971997 y
x


 . 

Частковий розв'язок можна знайти, надаючи змінній y  послідовних 

значень 0, 1, 2, …, 18, перебираючи всі можливі остачі від ділення y971997  на 

19, тобто повним перебором. Оскільки 19 і 97 взаємно прості, то y971997  

ділиться на 19 тільки для одного значення y . Таким значенням є 1y . Дійсно, 

100
19

971997



x . Тому розв’язки даного рівняння у цілих числах мають вигляд 

Znnynx  ,191,97100 . 

Ще один з прийомів – використання алгоритму Евкліда. 

в) .11200435  yx  

Для знаходження конкретного розв’язку скористаємося алгоритмом 

Евкліда.  

НСД (2004; 35) = НСД (35; 9) = НСД (9; 8) = НСД (8; 1) = 1. 

Запишемо цей процес у зворотному напрямку: 

1 = 8 – 7·1 = 8 – 7(9 – 8) = 8·8 – 7·9 = 8(35 – 3·9) – 7·9 = 8·35 – 31·9 = 8·35 – 

31(2004 – 57·35) = 1775·35 – 31·2004. 

Отже, пара (1775; 31) є розв’язком рівняння 35х – 2004у = 1. Тоді пара 

чисел x 0 =1775·11=19525, y 0 =31·11=341 є розв’язком рівняння 35х – 2004у = 11. 

Тому загальний розв’язок х=19525 + 2004k, у=341 + 35k, kZ.  
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Для знаходження часткового розв’язку можна використати також спосіб 

перетворення відношення коефіцієнтів при змінних у ланцюговий дріб. 

г) 127х – 52у + 1 = 0. 

Перетворимо відношення коефіцієнтів при змінних. Насамперед виділимо 

цілу частину неправильного дробу 
52

127
: 

52

23
2

52

127
 . 

Правильний дріб 
52

23
 замінимо дробом, що дорівнює йому, 

23

52

1
. 

Тоді 

23

52

1
2

52

127
 . Продовжимо аналогічні перетворення: 

6

23

1
2

23

6
2

23

52
 ; 

52

127
=2+

6

23

1
2

1



. Після всіх перетворень одержимо: 

5

1
1

1
3

1
2

1
2

52

127







 . 

Ми дістали вираз, який називається скінченим ланцюговим або 

неперервним дробом. Відкинемо останню ланку цього дробу – одну п’яту, 

перетворимо новий ланцюговий дріб на простий і віднімемо з вихідного дробу 

52

127
. 

2+

1

1
3

1
2

1





= 2+
9

22

9

4
2

4

1
2

1




; 

952

1

952

11441143

9

22

52

127







 . 

Тоді 0122529127  . Отже 22,9  yx  буде частковим розв’язком цього 

рівняння. А загальний розв’язок tx 529 ; ty 12722 , Zt . 

Розглядають також лінійні діофантові рівняння з більшою кількістю 

змінних. 

dczbyax  . 
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Дане рівняння має розв’язки лише тоді, коли d  ділиться на найбільший 

спільний дільник чисел cba ,, . Розв’язувати такі рівняння можна різними 

способами, наприклад, використовуючи подільність. 

181201512  zyx . 

Z
z

z
z

yx

zyx











3

1812
6

3

20181
54

201811512

 

Виконуємо повний перебір по остачах від ділення на 3. 

1) mz 3  

2) 13  mz  

3) 23  mz  

Перевірка показує, що 23  mz  – розв’язок, тоді 

.
4

3
5115

4

547

4

52047

520474

204754

Z
y

ymm
yym

x

ymx

myx
















 

Знову перебір: 

1) ty 4  

2) 14  ty  

3) 24  ty  

4) 34  ty  – розв'язок. 

Отже: .,,855,34,23 ZtZmtmxtymz   

Великий інтерес викликають задачі, що зводяться до розв’язування 

діофантових рівнянь. 

Задача 1. Домашнє завдання з математики містить 45 задач. За кожну 

правильно розв’язану задачу дається 10 балів, неправильно виконано – 

забираються 7 балів, не розв’язана задача оцінюється в 0 балів. Учень брався 

розв’язувати не менше 
3

1
 всіх задач і набрав 18 балів. Скільки задач брався 

розв’язувати учень? 

Розв’язання. Нехай x  задач учень розв’язав правильно, y  задач – 

неправильно, z  – не брався розв’язувати, тоді 















15

18710

45

yx

yx

zyx

 

I спосіб: задачу можна розв’язувати, використовуючи повний перебір, 

аналізуючи друге рівняння yx 71810  . 
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II спосіб. Z
y

zy
y

x 






10

23

10

718
. 

Нехай Z
k

k
k

yZk
y










3

1
13

3

210

10

23
. 

Нехай 13,31
3

1



tktkZt

k
. 

Тоді: 410
3

1230

3

2)13(10






 t

tt
y  

Ztt
t

x 


 ,17
10

)410(718
. (Враховуючи умову задачі Nt ) 

Якщо 6,6,1  yxt , тоді не виконується трьома умовами. 

Якщо 16,13,2  yxt , тоді Nz  2945  і третя умова виконується. 

Якщо 26,20,3  yxt , тоді 462620  yx >45. 

Відповідь: 13 задач розв’язав правильно, 16 неправильно. 

Задача 2. Є контейнери з овочами масою 130 кг і 160 кг. Потрібно повністю 

завантажити автопричіп вантажопідйомністю 3 т. Яким чином це можна 

зробити? 

Розв’язання. Задача зводиться до розв’язування рівняння в натуральних 

числах. 

13

31
23

13

16300

3001613

3000160130

y
y

y
x

yx

yx











  

y31  має ділитися націло на 13. Можливі варіанти: 

1) 1331  y , тоді 
3

14
y  – дробове число. 

2) 1331  y , тоді 4y  – від'ємне число. 

3) 2631  y , тоді 9y , а 12x .  

Отже, потрібно 12 контейнерів вантажопідйомністю 130 кг, та 9 

контейнерів вантажопідйомністю 160 кг, що і підтверджено перевіркою. 

 

Рекомендовані зразки олімпіадних завдань. 

1. Знайдіть всі пари натуральних чисел, що задовольняють рівняння: 

1) .104811  yx   

2) .6922  yx  

2. Розв’язати в цілих числах рівняння: 

 1) yxxy   2) 9322  yx  

 3) 34553 22  yx  4) 2333  xyyx  
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 5) 1)()1)(1( 222  yxyx  6) 353  yxxy  

 7) 1)(10  yxxy  8) 35197  yx  

 9)    10) 2373  yx  

 11) 391113  yx    12) 722  yx  

 13) 199022  yx    14) 323 22  yxyx  

 15) 2384 222  zyx   16) .1643 22  yx  

 3. Довести, що рівняння 197822  xyx  не має розв’язків у цілих числах. 

 4. Кусок дроту довжиною 102 см потрібно розрізати на частини по 15 см і 

12 см так, щоб використати весь дріт. Як це зробити? 

 

5. Інваріант 

При розв’язуванні задач інколи доводиться мати справу з такою ситуацією: 

задана система послідовно змінює свій стан, і необхідно визначити повну 

характеристику її кінцевого стану. Повністю прослідкувати за всіма переходами 

складно, а то й зовсім неможливо. Тоді знайти розв’язок допомагає обчислення 

деякої величини, що характеризує стан системи і зберігається при всіх 

переходах. Таку величину називають інваріантом цієї системи.  

Інваріантом системи будемо називати не лише її кількісну характеристику, 

яка не змінюється при заданих перетвореннях, й кожну якісну характеристику, 

що має властивість зберігатися при таких перетвореннях. Такими якісними 

характеристиками можуть бути: парність, подільність, чергування чи 

періодичність, остача від ділення тощо. Таким чином, інваріант у математиці – 

властивість деякої множини математичних об’єктів залишатися незмінною при 

тих чи інших перетвореннях. 

Задача 1. Два хлопчики рвуть аркуш на шматочки. Коля – на 3, Вася – на 

5. Чи можна в деякий момент часу одержати 2000 шматочків. 

Розв’язання. Якщо розірве Коля, то кількість частин збільшиться на 2, 

Якщо Вася, то на 4, тобто парність не змінюється. 

Відповідь: неможливо. 

Задача 2. Коля має 5 аркушів. Деякі з них можна розірвати на 4 частини. 

Чи можна одержати 1984 аркуші? 

Розв’язання. 

Якщо 1 розірвемо – 5+3·1 

2 розірвемо – 5+3·2 

3 розірвемо – 5+3·3 

4 розірвемо – 5+3·4 

5 розірвемо – 5+3·5 

15138  yx
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Тобто добавляється кількість, кратна 3. Отже, не змінюється остача від 

ділення на 3. 

   3mod11984,3mod25   

або 198435  k  

 .31979


  

Отже, неможливо. 

Відповідь: неможливо. 

Задача 3. У змія Горинича 1000 голів. Іван Муромець за 1 раз відрубує 1, 

17, 21, 33 гол. При цьому виростає відповідно 10, 14, 0, 48 голів. Чи можна 

відрубати всі голови?  

Розв’язання.  

Проаналізуємо ситуацію 

-1 

10 

-17 

+14 

-21 

+0 

-33 

+48 

9 - 3 - 21 +15 

Не змінюється остача від ділення на 3. 1000 (ост. 1); 0 (ост. 0). 

Відповідь: не можна. 

Задача 4. У кімнаті є 20 хусток. 17 дівчаток по черзі заходять до кімнати і 

або забирають, або приносять хустку. Чи може після цього у кімнаті залишитися 

рівно 10 хусток? 

Розв’язання. Після приходу першої дівчинки до кімнати кількість хусток, 

що залишилися або 19, або 21 (непарна кількість); після приходу другої дівчинки 

– або 18, або 20, або 22 (парна кількість); після приходу третьої дівчинки – або 

17, або 21, або 23, або 19 (непарна кількість). Після приходу 17-ої дівчинки 

залишається непарна кількість хусток. Отримуємо суперечність. Отже, 10 хусток 

залишитися не може.  

Задача 5. Чи можна дошку розмірами 10x10 замостити фігурами виду 

(ідея розфарбування) ? 

Розв’язання. Розфарбуємо фігурки.  

Припустимо, що можна 10x10=100 кл. (чорних і білих однаково), тоді 

потрібно взяти однакову кількість фігурок 1 – го і 2 – го виду. Загальна кількість 

таких фігур повинна бути парною, а 254:100  - непарне число. 

Відповідь: не можна. 

Задача 6. Чи може кінь, який стоїть в клітинці 1x1, попасти в клітинку 8x8, 

побувавши в кожній один раз? 

Розв’язання. Всього 64 клітинки (32 чорних та 32 білих) 
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1x1 та 8x8 мають однаковий колір. Кінь за 1 хід змінює колір клітинки. 

Щоб побувати в кожній 1 раз, він повинен зробити 63 ходи. За непарну кількість 

ходів він змінить колір. 

Відповідь: не може. 

Задача 7. Над квадратним тричленом cbxax 2  дозволяється виконувати 

дії: 

1) замінити x  на x ; 

2) замінити )()2(2 cbaxcbcx  . 

Чи можна за допомогою таких дій одержати з квадратного тричлена 

432  xx  тричлен xx 22   -? 

Розв’язання. 1) cbxaxxf  2)(  acbD 42   

 2) )()2()()()( 222 cbaxbaaxcxbxaxf     

acbacababbaacbaabaD 444444)(4)2( 22222222   . 

3) acbccbaccbcbcbaccbD 444444)(4)2( 22222

2   

Висновок: дискримінант у результаті перетворень не змінюється. 

Знайшовши дискримінанти наших квадратних тричленів, переконуємося, 

що вони неоднакові. 

Відповідь: не можна. 

Задача 8. На дошці записані числа 1, 2, 3, …, 20. Дозволяється витерти 

будь- які два a  та b  і замість них написати 1 ba . Яке число може залишитися 

після 19 таких операцій (19 таких операцій) 

Розв'язання. Розглянемо величину X - суму всіх чисел. 

Спочатку 1+2+…+20 = 0S . Потім 1)()( 0  SibabaS . 

Проводимо операцію 19 разів, отже .191192101920
2

201
190 


 SS  

Відповідь: 191. 

Задача 9. Ми маємо шахову дошку, із якої вирізали два протилежні кутові 

поля. Чи можна повністю покрити фігурами доміно розміром 12  поля шахової 

дошки, щоб кожне поле було повністю покрите лише однією фігурою доміно? 

Розв’язання. Шахова дошка складається з темних і світлих полів. Одна 

фігура доміно, що покладена на дошку, покриває одне темне і одне світле поле. 

Отже, необхідною (але не достатньою) умовою можливості заміщення деякої 

клітчатої фігури за допомогою фігур доміно є рівна кількість темних і світлих 

полів на вихідній дошці. Шахова дошка з вирізаними протилежними кутовими 

полями не відповідає цій умові, оскільки обидва вирізані поля одного кольору. 

Ми отримали суперечність. 
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Задача 10. Для числа 20112011 підрахували суму його цифр. В одержаному 

числі знову підрахували суму цифр і так далі, допоки не отримали одноцифрове 

число. Визначити це останнє число. 

Розв’язання. При діленні на 9 число 2011 дає остачу 4, тому остача від 

ділення на 9 числа 20112011 така ж, як і при діленні на 9 числа 42011. Але при 

діленні на 9 числа виду 4n, де n ∈ 𝑁 дають таку послідовність остач: якщо n=1,то 

r=4; якщо n=2, то r=7; якщо n=3, то r=1; якщо n=4 то r=4; якщо n=5, то r=7; 

якщо n=6, то r=1 і т.д. Елементи цієї послідовності повторюються з періодом 3. 

Це і є інваріантом. Представимо число 42011 у вигляді: 42011=43·670+1. Видно, що 

число 42011 має таку ж остачу при діленні на 9, як і число 41, тобто 4. Це означає, 

що число 20112011 має остачу 4 при діленні на 9. Оскільки остача від ділення на 9 

довільного числа та суми цифр цього числа однакові, то, скільки б разів не 

застосовували описану в умові задачі операцію, кожного разу одержуватимемо 

числа, які при діленні на 9 дають остачу 4. А тому одноцифрове число, що 

дістанемо на останньому етапі, дорівнюватиме 4. 

Відповідь: 4. 

 

Рекомендовані зразки олімпіадних завдань. 

1. Круг розділено на 6 секторів, у кожному з яких стоїть фішка. 

Дозволяється за один хід здвинути будь-які дві фішки на сусідні з ними сектори. 

Чи можна за допомогою таких операцій зібрати всі фішки в одному секторі? 

2. На 6 ялинках сидять 6 сорок, на кожній по сороці. Ялинки ростуть в один 

ряд з інтервалами в 10 м. Якщо одна із сорок перелітає з однієї ялинки на іншу, 

то інша сорока обов’язково перелітає на стільки ж метрів, але у зворотному 

напрямку. Чи можуть усі сороки зібратися на одній ялинці? 

3. На дошці записані числа 1, 2, 3, …, 2007. Дозволяється витерти будь-які 

2 числа і записати замість них їх різницю. Чи можна досягти того, щоб всі числа 

були нулями? 

4. На дошці записано число n8 . Обчислюють суму цифр цього числа, в 

одержаного числа знову обчислюють суму цифр і так далі, допоки поки не 

одержать одноцифрове число. Знайти це число, якщо 1989n . 

5. У пробірці знаходяться марсіанські амеби трьох типів CBA ,, . Дві амеби 

двох різних типів можуть зливатися в одну амебу третього типу. Після декількох 

таких зливань у пробірці залишилася одна амеба. Який її тип, якщо спочатку 

амеб типу A  було 20, типу B  – 21 і типу C  – 22 штуки? 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

«РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТЕАТР» 

 

Туманян Тетяна Сергіївна,  

Усенко Людмила Миколаївна 

Загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ст. 

КЗВО «Хортицька національна  

навчально-реабілітаційна академія»  

м. Запоріжжя 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Анотація до роботи 

Програму розроблено з урахуванням законів України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про інклюзивну 

освіту» (від 23.05.2017 № 6437), на підставі Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.05.2012 № 615) та відповідно до положень «Концепції Нової української 

школи» (2016 р.). При цьому враховані Основні орієнтири національно-

патріотичного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Театр – це синтезований вид мистецтва, де особистість занурюється в світ 

літератури, музики, живопису, хореографії, вокалу. Ці складові сприяють 

фізичній та соціальній реабілітації дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку. 

Актуальність навчальної програми пов’язана із запровадженням 

інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх та 

позашкільних закладах освіти. Особливої уваги у вирішенні проблем 

позашкільної освіти набувають питання впровадження інклюзії, як інновації, що 

сприяє успішній соціалізації дітей та молоді із особливостями психофізичного 

розвитку. Театр є засобом морального та естетичного виховання людини. 

Театральне мистецтво виступає як невичерпне джерело гуманізму, пізнання, 

творчого спілкування. Реабілітаційний театр розглядається як засіб розвитку 

особистості учня. 

Новизна програми. Відмінною ознакою навчальної програми є інтеграція 

мистецтвознавчої складової із реабілітаційним компонентом. На підставі 

особистісно-зорієнтованого підходу ключові компетентності, визначені у 

навчальній програмі, забезпечують успішну самореалізацію в соціумі дітям та 

молоді з особливостями психофізичного розвитку. 
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Оригінальність програми полягає в ексклюзивному застосуванні 

театрального мистецтва в якості засобу реабілітації та соціалізації особистості 

учнів із особливостями психофізичного розвитку, формуванні їхньої 

самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, патріотичного 

стилю мислення та поведінки, творчих здібностей, життєзабезпечувальних 

навичок, здатності до саморозвитку й самоосвіти в умовах глобальних змін і 

викликів. Програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Мета – формування та розвиток ключових компетентностей, які дозволять 

мати стійку життєву позицію і стати конкурентоспроможними та успішними в 

житті засобами театрального мистецтва у дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку. 

Завдання програми: 

Формування ключових компетентностей: 

- сформувати практичну компетентність, зміст якої полягає у набутті 

певних навичок володіння словом, позбавлення від фізичних та психологічних 

затисків, імпровізація, внутрішній стрижень, витривалість, розширення 

світогляду; 

- сформувати пізнавальну компетентність, яка полягає в опануванні основ 

театрального мистецтва, оволодінні термінологією; в набутті здатності ставити 

перед собою цілі й досягати їх, розвиток допитливості і спостережливості, 

готовності до інновацій; 

- забезпечити творчий розвиток вихованців засобами реабілітації 

театральним мистецтвом, сформувати здатність генерувати ідеї та ініціативи; 

- допомогти набути соціальний досвід, який полягає у вмінні вільно 

виступати перед аудиторією, бути впевненим у собі, стійко долати труднощі 

різного характеру, працювати в колективі та створювати гармонійну атмосферу 

навколо себе, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя. 

 

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА 

Програма початкового рівні навчання передбачає формування навичок 

театрального мистецтва, сценічної постави; розвиток здатності до виконання 

вправ на координацію рухів. У результаті відвідування занять на цьому рівні у 

вихованців розвивається чуттєве сприйняття свого «Я» та навколишньої 

дійсності, що в подальшому допомагає почуватися впевненими у своїх силах. 

Програма основного рівня навчання спрямовує діяльність колективу на 

розвиток практичних акторських навичок, які, в подальшому, допомагають 

вихованцям реалізуватися у соціумі, виявити та розвинути свої таланти. На 
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цьому етапі вихованці свідомо виконують вправи, за допомогою викладачів 

створюють власну траєкторію фізичної та соціальної реабілітації. Результатами 

навчання даного рівня є сценічна взаємодія і співпраця з партнером, володіння 

голосом та тілом, розвиток імпровізаційних навичок, що допомагає легко долати 

труднощі різного характеру та знаходити креативні рішення у різноманітних 

життєвих ситуаціях. 

Програма вищого рівня навчання передбачає удосконалення набутих 

компетентностей, поглиблення вже отриманих знань та умінь вихованців із 

подальшою орієнтацією на професійну підготовку. Результатом навчання 

вищого рівня є закріплення знань і навичок з основних дисциплін, вільне 

володіння театральною термінологією, участь у демонстрації вистав, постійно 

діючого репертуару та готовність до подальшого саморозвитку. 

Навчальна програма реалізується у художньому колективі 

реабілітаційного театру «Інклюзив» та спрямована на вихованців віком від 10 до 

17 років, адже саме в цей період головними завданнями є формування відчуття 

незалежності й усвідомлення власного «Я», власних цінностей і моделей 

поведінки. Театральне мистецтво допомагає підліткам набути високого рівня 

соціалізації та життєтворчої компетентності. 

Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, 

основного та вищого рівнів відповідно за кількістю годин: 

- початковий рівень – 152год. (4 год. на тиждень); 

- основний рівень – 190 год. (5 год. на тиждень); 

- вищий рівень – 190 год. (5 год. на тиждень). 

Всі складові театрального мистецтва сприяють фізичній та соціальній 

реабілітації дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку, тому 

навчальна програма включає такі напрямки: «Історія театру»; «Історія музики»; 

«Історія костюму та грим»; «Акторська майстерність»; «Сценічна мова»; 

«Вокал»; «Сольфеджіо»; «Інструментальна музика» (фортепіано, барабани, 

гітара, та інші інструменти за вибором вихованця); «Ритміка»; «Хореографія» та 

«Сценічний рух». 

Інтегрований зміст програми дозволяє забезпечити розумну організацію 

дозвілля дітей – середовища їхньої життєдіяльності, у якому дитина реально 

може себе проявляти як суб’єкт діяльності в різних статусах, ролях, у 

індивідуальній і колективній, виконавській та творчій діяльності, як особистість 

зі своєю соціальною, громадянською позицією. Використання потенціалу 

інтегрованої програми забезпечує високий рівень взаємодії як у закладі, так і 

поза ним за рахунок інтеграції можливостей шкільної та позашкільної освіти. 
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Навчання за програмою здійснюється з використанням особистісно-

зорієнтованого підходу та з урахуванням вікових особливостей дітей. 

 

Методичне забезпечення навчальної програми: 

Технологія реабілітації мистецтвом – це системно організований комплекс 

заходів, спрямованих на відновлення чи компенсацію порушених функцій 

організму та працездатності школярів, розвиток у них культурно-дозвіллєвих 

компетенцій у процесі різнопланової художньо-естетичної діяльності. Завдяки 

органічному об’єднанню в реабілітаційній програмі різних видів мистецтва 

досягається не тільки якісний стрибок культурного зростання особистості, але й 

розкриття її творчого потенціалу, що викликає виникнення цілого спектра 

позитивних емоцій. До головних реабілітаційних ефектів застосування даної 

технології можна віднести оптимізацію рухової активності школярів (цей аспект 

відновлення здоров’я особливо важливий для дітей з дитячим церебральним 

паралічем), формування в них більш адекватного ставлення до своєї хвороби 

(така переоцінка поглядів відбувається завдяки систематичному створенню 

педагогами ситуацій успіху, переживання яких веде до підвищення впевненості 

дитини у своїх силах і можливостях), а також збільшення їх соціальної 

активності (через оволодіння новими соціальними ролями, моделювання 

певного позитивного образу та вживання в нього, розширення кола спілкування 

та якісне збагачення контактів дітей). 

Корекційні можливості реабілітаційної технології пов’язані з наданням 

дитині практично необмежених можливостей для самовираження і 

самореалізації в продуктах творчості, утвердженням і пізнанням свого «Я». 

Інтерес до результатів творчості з боку оточуючих, прийняття дітьми продуктів 

творчості підвищують їх самооцінку, ступінь самоприйняття і самоцінності. 

Технологія реабілітації мистецтвом ґрунтується на таких принципах: 

- комплексність і цілісність профілактичних і реабілітаційних заходів; 

- індивідуальний і диференційований підходи до навчання та реабілітації 

дитини (реалізуються через розробку та використання персоніфікованих 

програм розвитку особистості); 

- діагностичний підхід (глибока психолого-педагогічна та медико-

соціальна діагностика динаміки розвитку дітей); 

- врахування закономірностей розвитку, вікових та індивідуальних 

психофізичних особливостей дітей; 

- етапність, послідовність і наступність розвивальної та реабілітаційної 

роботи; 
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- профілактичний підхід (раннє виявлення та корекція проблем у розвитку 

дітей); 

- оптимістична гіпотеза (орієнтація на позитивне у характері та поведінці 

дитини); 

- варіативність змісту та методів роботи. 

Види занять: колективні, групові, індивідуальні. 

Методи, засоби та прийоми передачі знань, умінь та навичок:  

- перцептивні методи (передача та прийняття інформації засобом органів 

почуттів); словесні (лекція, розповідь);  

- наочні; ілюстраційно-демонстраційні;  

- практичні (досвід, вправи, виконання практичних завдань, операцій, 

засвоєння технологій). 

Методи, засоби та прийоми моніторингу дитячого колективу:  

- самооцінка; 

- ведення літопису; 

- накопичення фотоматеріалів. 

Методи, засоби та прийоми стимулювання та мотивації дитячої 

діяльності:  

- емоційні методи: заохочення, створення ситуації успіху, вільний вибір 

завдань;  

- пізнавальні методи: пізнавальний інтерес, виконання творчих завдань, 

розвивальна кооперація, «мозкова атака»; 

- вольові методи: навчальні вимоги, самооцінка діяльності та корекція, 

рефлексія поведінки, прогнозування діяльності; 

- соціальні методи: розвиток бажання бути корисним, створення ситуацій 

взаємодопомоги, пошук контактів та співпраці, зацікавленість у результатах, 

взаємоперевірка. 

Форми проведення занять: аукціон ідей, бенефіс, вернісаж, бесіда, зустріч 

із цікавою людиною, гра, сюжетно-рольова гра, ігрова програма, майстер-клас 

«мозковий штурм», презентація, бесіди, лекції, вправи, етюди, репетиції, 

відеоперегляди, читання, навчально-розвивальні вправи, вистави, перегляди та 

обговорення професійних вистав, фестивалі, концерти. 

Програма побудована по принципу індукції (від простішого до складного), 

у конструюванні її змісту використані системно-структурний і функціональний 

підходи. Організацію навчального матеріалу здійснено концентричним 

способом, який допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, 

так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту 

навчального матеріалу. Практична частина програми переважає над 



 

47 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

теоретичною, оскільки саме практичні заняття забезпечують краще засвоєння 

матеріалу, якісне набуття життєвого досвіду. 

 Навчальна програма пройшла апробацію впродовж 5 років, має високу 

технологічність та ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих 

результатів. Програма є адаптованою. Відповідно до організаційно-педагогічних 

умов гуртка, групи, творчого об’єднання, можуть бути внесені зміни. 

 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре- 

тичних 

Прак-

тичних 
усього 

Вступ. 

Мета, завдання і зміст роботи колективу. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема1.1. «Театр як засіб розкриття себе.» 

Самореалізація в колективі. 

Тема 1.2. Увага. 

Тема 1.3. Опорно-руховий апарат; усунення бар’єрів 

та затискань. 

Тема 1.4. Уява. 

Тема 1.5. Фантазія. Відмінності уяви та фантазії. 

Тема 1.6. Розвиток асоціативного мислення. 

Тема 1.7. Індивідуальні безсловесні етюди на вільну 

тематику. 

10 14 24 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті 

соціалізації та реабілітації 

Тема 2.1. Сценічна мова. Культура мови. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Орфоепія 

Тема 2.4. Розвиток вільного звучання 

 

10 12 22 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Значення розвитку рухового апарату як 

засобу фізичної реабілітації. 

Тема 3.2. Вправи для загального розвитку рухового 

апарату. Розминка, як ефективна вправа для 

розігріву м’язів. 

Тема 3.3. Удосконалення ходи та статури. 

Тема 3.4. Основні танцювальні позиції та 

положення.  

8 16 

24, 

з них  

4 год. 

резерв 
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Розділ 4. Основи вокалу. Музика. Музичний 

супровід реабілітаційного процесу 

Тема 4.1. Музичний супровід у фізичній та 

соціальній реабілітації. 

Тема 4.2. Музична слухацька культура. 

Тема 4.3. Жанр, образ, засоби музичної виразності. 

Тема 4.4. Основи музичної грамоти. 

Тема 4.5. Специфіка співу. 

8 16 

24,  

з них  

4 год. 

резерв 

Розділ 5. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення 

ціннісного світогляду школярів засобами 

театральних постанов. 
4 8 12 

Розділ 6. Репетиційний період – час для 

самоствердження 

- 22 

22, 

з них 

2 год. 

резерв 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб 

самореалізації та соціалізації 
- 22 

22, 

з них 

2 год. 

резерв 

Підсумкове заняття. 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 
1 - 1 

Разом 42 110 152 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Мета, завдання і зміст роботи колективу. Організаційні питання. 

Правила поведінки. Техніка безпеки життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Залучення дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку в освітній процес засобами театрального мистецтва. 

Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив компонентів театрального 

мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. (1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. «Театр як засіб розкриття себе». Самореалізація в колективі (1 

год.) 
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Теоретична частина: Види сценічної діяльності; формування пізнавальної 

та практичної компетентностей засобами сценічної діяльності. (1 год.) 

Тема 1.2.Увага (3 год.) 

Теоретична частина: Важливість уваги у реабілітаційному процесі. Три 

кола уваги. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток уваги (2 год.) 

Тема 1.3. Опорно-руховий апарат; усунення бар’єрів та затискань. (5 год.) 

Теоретична частина: Складові опорно-рухового апарату. Здоровий опорно-

руховий апарат – запорука активної життєтворчості. Бережливе ставлення до 

свого організму.(1 год.) 

Практична частина: Вправи на збереження здоров’я опорно-рухового 

апарату. Вправи на усунення затискань та бар’єрів (психологічних і фізичних), 

які заважають розвитку життєвих компетентностей. (4 год.) 

Тема 1.4.Уява (3 год.) 

Теоретична частина: Важливість уяви на шляху формування творчої 

компетентності, саморозвитку успішної особистості. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток уяви, що допомагають вихованцям 

більш детально зануритися в різні атмосфери, завдяки чому вони отримують 

життєво необхідні навички пристосування та комфортного самопочуття у 

життєвих ситуаціях різного характеру. (2 год.) 

Тема 1.5. Фантазія. Відмінності уяви та фантазії (3 год.) 

Теоретична частина: Фантазії як джерело для генерування власних ідей. 

«Уява – те, що існує в реальному світі, а фантазія – те, чого немає, але можна 

придумати». Наукові відкриття, які на початку були лише фантазіями. Чітке 

відчуття реальності. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток фантазії, які формують у 

вихованців самоусвідомлення та впевненість у власних силах. (2 год.) 

Тема 1.6.Розвиток асоціативного мислення. (5 год.) 

Теоретична частина: Асоціація як реабілітаційний компонент.(3 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток асоціативного мислення (музика-

образ; колір-образ, рух-образ), завдяки яким вихованці виявляють свої 

психологічні особливості, розширюють світогляд. (2 год.) 

Тема 1.7. Індивідуальні безсловесні етюди на вільну тематику. (4 год.) 

Теоретична частина: Етюд як форма театралізації. Види етюдів. Етюд у 

якості засобу розкриття особистості. (2 год.) 

Практична частина: Робота над етюдами на вільну тематику. Сценічна 

діяльність як засіб самовираження та самоствердження. (2 год.) 
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Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та реабілітації (22 

год.) 

Тема 2.1.Сценічна мова. Культура мови. (6 год.) 

Теоретична частина: Значення тренування артикуляційного апарату в 

реабілітаційному процесі (4 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та 

вправи, що допомагають сформувати гарну та чітку вимову. Тренування групи 

м’язів, що відповідають за артикуляцію, як засіб профілактики захворювань 

горла (2 год.) 

Тема 2.2.Тренування дихального апарату. (8 год.) 

Теоретична частина: Значення тренування дихального апарату в 

реабілітаційному процесі. Позитивний вплив на серцево-судинну та дихальну 

системи (2 год.) 

Практична частина: Правила виконання вправ на тренування дихального 

апарату. Вправи на тренування дихального апарату, які збільшують життєву 

ємність легень, завдяки чому нормалізується тиск та загальне самопочуття, 

з’являється більше енергії та зміцнюється здоров’я. (6 год.) 

Тема 2.3. Орфоепія (2 год.) 

Теоретична частина: Орфоепія,її значення в мовленні. Правильна вимова – 

запорука успішного виступу.(1 год.) 

Практична частина: Вправи на запам’ятовування «в-у» (в кінці складів чи 

слова), «ч – тверда», «щ-шч», тощо, які формують у вихованців почуття 

впевненості при виступі перед аудиторією (1 год.) 

Тема 2.4.Розвиток вільного звучання. (6 год.) 

Теоретична частина: Гучність звуку. Способи посилання звуку з різних 

положень до глядача як засіб формування впевненого самовираження та 

характеристика «внутрішнього стрижня» особистості (3 год.) 

Практична частина: Вправи на звучання (кидання звуків різними 

частинами тіла: плечима, руками, колінами, головою, тощо), які знімають 

напругу у вихованців та прибирають внутрішні та зовнішні затискання та бар’єри 

(3 год.) 

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного компоненту 

(24 год.) 

Тема 3.1.Значення розвитку рухового апарату як засобу фізичної 

реабілітації. (1 год.) 
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Теоретична частина: Руховий апарат, особливості його розвитку. 

Залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес засобами 

хореографічного мистецтва (1 год.) 

Тема 3.2. Вправи для загального розвитку рухового апарату. Розминка, як 

ефективна вправа для розігріву м’язів. (9 год.) 

Теоретична частина: Методика проведення розминки, її значення для 

фізичного здоров’я людини. (2 год.) 

Практична частина: Вправи, спрямовані на загальний розвиток рухового 

апарату, які зміцнюють та покращують його роботу. Багаторазове повторення 

вправ для доведення до автоматизму правильного виконання рухів (7 год.): 

- вправи для шиї; 

- вправи для плечей; 

- вправи для зап’ясток і ліктів; 

- вправи для стегон; 

- вправи для колін; 

- вправи для гомілковостопних суглобів; 

- кроки по колу з витягнутим носком на 25 – марш; 

- на пів пальцях і п’ятах; 

- кроки з високо піднятими колінами (по-черзі); 

- крок з підскоком; 

- па-галопу боковий. 

Тема 3.3. Удосконалення ходи та статури. (8 год.) 

Теоретична частина: Техніка правильної ходи як засіб реабілітації дітей та 

молоді з порушеннями опорно-рухового апарату. (3 год.) 

Практична частина: Вправи на правильність сценічної ходьби, 

правильність поз у положенні сидячи та стоячи, що мають важливий вплив для 

вихованців з певними порушеннями та профілактичну дію, направлену на 

зміцнення здоров’я вихованців, що не мають порушень при ходьбі (5 год.) 

Тема 3.4. Основні танцювальні позиції та положення. (6 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ. Основні позиції та положення ніг в класичній хореографія як 

ефективний засіб проти плоскостопості та клишоногості (2 год.) 

Практична частина: Основні позиції та положення. Хореографічні вправи 

на усунення опорно-рухових порушень в роботі рук та ніг.(4 год.) 

Розділ 4. Основи вокалу. Музика. Музичний супровід реабілітаційного 

процесу (24 год.) 

Тема 4.1. Музичний супровід у фізичній та соціальній реабілітації. (4 год.) 
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Теоретична частина: Накопичення музичних вражень через сприйняття 

музики, їх диференціація і формування оцінювального ставлення до почутої 

музики. (2 год.) 

Практична частина: Прослухування класичної музики. Співставлення 

образів навколишньої дійсності з музичними образами, представленими 

засобами музичної виразності (характер, ритм, темп, динаміку, форму музичного 

твору). (2 год.) 

Тема 4.2. Музична слухацька культура. (4 год.) 

Теоретична частина: Основи формування музичної слухацької культури. 

Мистецтво слухати і чути один одного.(2 год.) 

Практична частина: Знайомство зі зразками сучасної та народної музики. 

Корекція психологічного настрою засобами класичних музичних творів. (2 год.) 

Тема 4.3. Жанр, образ, засоби музичної виразності. (4 год.) 

Теоретична частина: Поняття «жанр», «музичний образ», засоби музичної 

виразності, їхній вплив на формування музичного смаку (2 год.) 

Практична частина: Сенсорна основа музичного сприйняття як засіб 

формування практичної комепетентності (розрізнення на слух властивостей 

музичних звуків: сили, висоти, тембру, тривалості, тощо) (2 год.) 

Тема 4.4. Основи музичної грамоти (4 год.) 

Теоретична частина: Основи музичної грамоти (сольфеджіо).(4 год.) 

Тема 4.5. Специфіка співу. (8 год.) 

Теоретична частина: Спів як різновид виконавського мистецтва. Вплив на 

фізіологічні процеси організму (1 год.) 

Практична частина: Вправи на спів. Спів як реабілітаційний засіб впливу 

на дихання, артеріальний тиск, кровообіг, серцевий ритм та роботу ендокринної 

системи (7 год.) 

 

Розділ 5. Виховна робота (12 год.) 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення ціннісного світогляду 

школярів засобами театральних постанов.(12 год.) 

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання. (4 

год.) 

Практична частина: Робота з тематичним репертуаром. (8 год.) 

 

Розділ 6. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), 
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репрезентація вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» 

вистави чи концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб самореалізації та соціалізації 

(22 год.) 

Практична частина: Фестивалі. Конкурси. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Тема: Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці вміють: 

- працювати над роллю; 

- володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; 

- координувати свої рухів, управляти м’язами. 

Вихованці знають: 

- особливості процесу роботи над роллю та виставою; 

- техніку сценічної мови, сценічного бою, падіння, перенесення та 

сценічної боротьби; 

- як утворюється голос, закони гігієни голосу. 

Вихованці набувають досвіду: 

- вільного виступу перед аудиторією; 

- робота з партнером на сцені; 

- поєднання руху з читанням чи співом; 

- розширення власного світогляду; 

- подолання труднощів психологічного характеру. 

 

Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Мета, завдання і зміст роботи колективу. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як 

засіб психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Увага. 

Тема 1.2. Опорно-руховий апарат; усунення 

бар’єрів та затискань. 

10 14 24 
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Тема 1.3. Фізичне самопочуття. 

Тема 1.4. Образ. 

Тема 1.5. Парні безсловесні етюди на вільну 

тематику. 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті 

соціалізації та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Скоромовки. 

10 12 22 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Розвиток та корекція рухового апарату. 

Тема 3.2. Ритмічність. 

Тема 3.3. Розвиток гнучкості та рухливості м’язів 

тулуба. 

Тема 3.4. Елементи класичного екзерсису як засіб 

фізичної та соціальної реабілітації 

8 16 

24, 

з них 

4 год. 

резерв 

Розділ 4. Основи вокалу. Музика. Музичний 

супровід реабілітаційного процесу 

Тема 4.1. Ознайомлення з фортепіано. 

Тема 4.2. Співоче дихання. 

Тема 4.3. Звукоутворення. 

Тема 4.4. Музична грамота.. 

Тема 4.5. Спів спеціальних вправ. 

8 16 

24, 

з них 

4 год. 

резерв 

Розділ 5. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення 

ціннісного світогляду школярів засобами 

театральних постанов. 

4 8 12 

Розділ 6. Репетиційний період – час для 

самоствердження 
- 22 

22, з них 2 

год. резерв 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб 

самореалізації та соціалізації 
- 22 

22, з них 2 

год. резерв 

Підсумкове заняття. 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 42 110 152 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Залучення дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку в освітній процес засобами театрального мистецтва. 

Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив компонентів театрального 

мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. (1 год.) 
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Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. Увага. (4 год.) 

Теоретична частина: Позитивний вплив уваги на формування життєвих 

компетентностей. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на реакцію та сприйняття навколишнього 

середовища як «безмежне море можливостей». Увага та спостережливість як 

засоби підвищення життєстійкості. (3 год.) 

Тема 1.2. Опорно-руховий апарат, усунення бар’єрів та затискань. (4 год.) 

Теоретична частина: Взаємозв’язок між опорно-руховим апаратом та 

мозком. Природні та набуті рефлекси. (1 год.) 

Практична частина: Довільна регуляція роботи м’язів. Вправи на корекцію 

роботи опорно-рухового апарату.(3 год.) 

Тема 1.3. Фізичне самопочуття. (6 год.) 

Теоретична частина: Понятійний апарат фізичного самопочуття. Пам’ять 

чуттів як засіб комфортної адаптації до життєвих ситуацій різного характеру. (3 

год.) 

Практична частина: Вправи, спрямовані на дії з уявним предметом. 

Вправи, спрямовані на розвиток уваги та зосередженості. Вправи, спрямовані на 

відчуття форми, ваги, об’єму та інших характеристик предметів («Товстий-

тонкий», «Високий-низький» тощо). (3 год.) 

Тема 1.4. Образ. (4 год.) 

Теоретична частина: Поняття «образ», «штамп». Вибір – бути не схожим 

на інших, чи стати індивідуальністю. (1 год.) 

Практична частина: Робота над образом як засіб вираження своєї точки 

зору крізь призму запропонованих обставин (3 год.) 

Тема 1.5. Парні безсловесні етюди на вільну тематику. (6 год.) 

Теоретична частина: Особливості роботи з театральним партнером (1 год.) 

Практична частина: Робота над парними етюдами на вільну тематику. 

Робота у парі як засіб формування комфортної взаємодії в соціумі (5 год.) 

 

Розділ 2. Основи сценічної мови в соціалізації та реабілітації (22год.) 

Тема 2.1. Артикуляція. (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат та особливості виконання 

вправ на розвиток артикуляції під час реабілітації. Динаміка змін: 1-ий,2-ий рік 

навчання. (2 год.) 
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Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату. Вправи 

на формування гарної та чіткої вимови. Правильна вимова – підґрунтя рішучості 

та впевненості на сцені (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. (8 год.) 

Теоретична частина: Особливості виконання вправ для тренування 

дихального апарату в реабілітаційному процесі. Динаміка змін дихального 

апарату, серцево-судинної та дихальної систем: 1-ий та 2-ий рік навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила виконання вправ на тренування дихального 

апарату. Вправи на зміцнення системи «вдих-видих» (6 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (8 год.) 

Теоретична частина: Способи посилання звуків з різних положень до 

глядача. Значення звукової ритміки в реабілітаційному процесі (головне не 

гучність, а поступовий позитивний результат). (5 год.) 

Практична частина: Вправи на звучання (виведення звуків з різних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись, тощо). Вправи на подолання 

внутрішніх та зовнішніх затискань та бар’єрів. (3 год.) 

Тема 2.4. Скоромовки. (8 год.) 

Теоретична частина: Значення скоромовок у корекційній освіті. 

Скоромовка як важливий компонент для розвитку чіткої дикції та правильної 

вимови.  

Практична частина: Вивчення скоромовок. Вправи для корекції дикції та 

правильної вимови. (8 год.) 

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (20 год.) 

Тема 3.1. Розвиток та корекція рухового апарату. Розтяжка. (6 год.) 

Теоретична частина: Методика проведення розтягування м’язів, правила 

виконання, значення її для правильної роботи опорно-рухового апарату та 

загального фізичного здоров’я людини. (2 год.) 

Практична частина: Вправи на загальний розвиток рухового апарату. 

Вправи на розтягування м’язів опорно-рухового апарату та покращення його 

роботи. Доведення до автоматизму правильного виконання рухів шляхом 

багаторазового повторення вправ. (4 год.): 

- вправи для розтягування м’язів шиї; 

- вправи для розтягування м’язів середньої частини хребта;  

- вправи для розтягування м’язів нижньої частини хребта (поперековий 

відділ); 

- вправи для розтягування бокових м’язів тулуба; 
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- вправи для розтягування м’язів зап’ясток; 

- вправи для розтягування м’язів стегон; 

- вправи для розтягування м’язів під колінами; 

- вправи для розтягування м’язів гомілковостопних суглобів. 

Тема 3.2. Ритмічність. (4 год.) 

Теоретична частина: Поняття про співвідношення звуків та їх довжину. 

Внутрішнє відчуття ритму. (2 год.) 

Практична частина: Ходьба у ритмі оплесків. Вправи на формування 

внутрішнього відчуття ритму в межах психофізичної реабілітації дітей та молоді 

з особливостями розвитку. (2 год.) 

Тема 3.3. Розвиток гнучкості та рухливості м’язів тулуба (8 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ для гнучкості тулуба. Значення гнучкості та рухливості м’язів 

для дітей та молоді з порушеннями опорно-рухового апарату та вихованців, що 

не мають подібних порушень (2 год.) 

Практична частина: Вправи на гнучкість та рухливість тіла. Вправи на 

формування впевненої та пластичної рухливості. (6 год.) 

Тема 3.4. Елементи класичного екзерсису як засіб фізичної та соціальної 

реабілітації (6 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ класичного екзерсису. Значення «красивих рухів» у 

правильному виконанні вправ та для зміцнення опорно-рухового апарату, 

формування практичної компетентності.(2 год.) 

Практична частина: Вправи на виконання комбінацій класичного 

екзерсису. Вправи на зміцнення та розвиток опорно-рухового апарату 

(виконувати назад та в бік по-черзі, стоячи обличчям до хореографічного станку 

з першої позиції ніг, руки на станку) (4 год.): 

- демі пліє; 

- батман тандю; 

- батман тандюжете; 

- рон де жамб партер. 

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика. Музичний супровід 

реабілітаційного процесу(24 год.) 

Тема 4.1. Ознайомлення з фортепіано. (4 год.) 

Теоретична частина: Фортепіано, його історія та будова. Технологія 

виникнення механічних та ударних звуків. Місце музики в житті людини. (1 год.) 
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Практична частина: Прослуховування фортепіанної музики. Вправи на 

формування спостережливості (за рухом рук педагога, який грає на фортепіано), 

емоційної налаштованості. Вправи на визначення характеру музичного твору 

(веселий або сумний), темпу (швидкий або повільний), динаміки (голосно або 

тихо). (3 год.) 

Тема 4.2. Співоче дихання. (4 год.) 

Теоретична частина: Дихання як головна складова правильного співу. 

Важливість дихання у співі та в житті загалом (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток співочого дихання. Їхній вплив на 

дихальну систему і зміцнення здоров’я всього організму (3год.) 

Тема 4.3. Звукоутворення. (4 год.) 

Теоретична частина: Особливості будови голосового апарату. Формування 

і утворення голосу. Поняття про діафрагму. Важливість роботи діафрагми у співі 

та житті загалом (1 год.) 

Практична частина: Вправи на звукоутворення. Вокальні прийоми на 

адаптацію голосового апарату. (3 год.) 

Тема 4.4. Музична грамота. (4 год.) 

Теоретична частина: Музична грамота (сольфеджіо). (4 год.) 

Тема 4.5. Спів спеціальних вправ. (8 год.) 

Теоретична частина: Співочі вміння як засіб самореалізації та 

самоствердження. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на спів для корекції дихання, артеріального 

тиску, кровообігу, серцевого ритму та роботи ендокринної системи (7 год.) 

 

Розділ 5. Виховна робота (12 год.) 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення ціннісного світогляду 

школярів засобами театральних постанов. (12 год.)  

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання (4 

год.) 

Практична частина: Робота з тематичним репертуаром (8 год.) 

 

Розділ 6. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 
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Розділ 7. Концертна діяльність як засіб самореалізації і соціалізації 

(22 год.) 

Практична частина: Фестивалі, конкурси. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- самостійно працювати з руховим апаратом; 

- логічно розставляти наголоси та інтонації у творах; 

- пластично рухатись у запропонованих умовах; 

- звільнятись від блоків на сцені; 

- працювати з уявою, фантазією, асоціативним мисленням; 

Вихованці мають знати: 

- способи роботи у запропонованих умовах; 

- основи сольфеджіо; 

- правила виконання вправ на розвиток фізичного, артикуляційного, 

голосового апаратів. 

Вихованці мають набути досвід: 

- вільного виступу перед аудиторією; 

- роботи з партнером на сцені; 

- поєднання руху з читанням чи співом; 

- розширення власного світогляду; 

- подолання труднощів психологічного характеру. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як 

засіб психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Запропоновані обставини. 

Тема 1.2. Підтекст. 

Тема 1.3. Темпоритм. 

Тема 1.4. Робота над драматичним матеріалом. 

Тема 1.5. Етюди на запропоновану тематику. 

10 14 24 
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Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті 

соціалізації та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над прозовим 

уривком. 

8 12 20 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Термінологія класичної хореографії. 

Тема 3.2. Пластична виразність. 

Тема 3.3. Мімічні етюди. 

Тема 3.4. Пластичні етюди. 

Тема 3.5. Узагальнення та ускладнення елементів та 

комбінацій класичного екзерсису. 

10 18 

28, 

з них 

4 год. резерв 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика 

Тема 4.1. Музичний слух. 

Тема 4.2. Музична грамота. 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ. 

Тема 4.4.Основи вокальної культури. Роботи з 

репертуаром.  

10 16 26,  

з них  

6 год. резерв 

Розділ 5. Основи театрального гриму 

Вступ 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування. Природний 

грим. 

Тема 5.2. Типи гриму 

2 6 8 

Розділ 6. Театральний костюм 

Вступ. 

Тема 6.1. Національні костюми та костюми. 

Костюми для різних вікових категорій. 

 Тема 6.2. Тематичні костюми. 

2 6 8 

Розділ 7. Історія театру 

Тема 7.1. Започаткування театру. Мета створення 

театру. 

 Тема 7.2. Античний театр 

Тема 7.3. Відмінність та схожість перших 

театральних дійств та античного театру. 

8 8 16 

Розділ 8. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Святкові концерти. 
6 8 14 

Розділ 9. Репетиційний період – час для 

самоствердження 

- 22 22, 

з них  

4 год. резерв 

Розділ 10. Концертна діяльність як засіб 

самореалізації та соціалізації 

- 22 22, 

з них  

4 год. резерв 

Підсумкове заняття. 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 58 132 190 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Організаційн іпитання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. 

Теоретична частина: Театральне мистецтво засіб самореалізації дітей та 

молоді з особливостями психофізичного розвитку. Правила безпечної поведінки 

на заняттях. Вплив компонентів театрального мистецтва на психофізичне 

самопочуття особистості. (1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. Запропоновані обставини. (4 год.) 

Теоретична частина: Понятійний апарат «запропоновані обставини». 

Особливості перебування у запропонованих обставинах. (2 год.) 

Практична частина: Вправи «Якщо…», «Коли б…». Виправдання місця, 

часу, дії. Вправи на виховання комфортного самопочуття у різних життєвих 

ситуаціях, на формування у дітей життєздатності та життєстійкості (2 год.) 

Тема 1.2. Підтекст. (4 год.)  

Теоретична частина: Поняття підтекст. Як виявити підтекст? Володіння 

засобами підтексту та інтонування для формування соціальної компетентності. 

(2 год.)  

Практична частина: Уява дії персонажів, мета та підтекст. Вправи на 

читання фраз з різним підтекстом, на удосконалення власного розуміння про 

сенс фраз різного характеру (2 год.)  

Тема 1.3. Темпоритм. (4 год.)  

Теоретична частина: Поняття темпоритм. Вивчення темпоритму дії. 

Користування темпоритмом для комфортного перебування в різноманітних 

ситуаціях (2 год.)  

Практична частина: Вправи на розвиток відчуття темпоритму («Квапитися 

не кваплячись» «Поспішати не поспішаючи); тренування життєстійкості та 

зібраності. (2 год.) 

Тема 1.4. Робота над драматичним матеріалом. (6 год.) 

Теоретична частина: Читання та обговорення п’єси. Аналіз власних думок, 

емоцій та дій, емоції та дії інших людей. (2 год.)  

Практична частина: Переписування ролей, визначення основних фактів та 

подій твору. Прийоми формування критичної думки та розвитку загального 

світогляду. (4 год.)  

Тема 1.5. Етюди на запропоновану тематику. Імпровізація. (6 год.) 
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Теоретична частина: Поняття імпровізація. Імпровізація як засіб 

формування життєстійкості. (2 год.) 

Практична частина: Робота над етюдами на запропоновані теми. 

Тренування швидкої адаптації та корегування реакцій на зміни різного характеру 

(4 год.)  

 

Розділ 2. Основи сценічної мови як засіб соціалізації та реабілітації (20 

год.) 

Тема 2.1. Артикуляція. (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат. Особливості виконання в 

реабілітаційному процесі вправ на розвиток артикуляції. Динаміка розвитку 

артикуляції: 1-ий, 2-ий, 3-ій роки навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та нові 

вправи, які допомагають сформувати правильну та чітку вимову, що формує 

рішучість та впевненість (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. (6 год.) 

Теоретична частина: Дихальний апарат та особливості виконання в 

реабілітаційному процесі деяких вправ при тренуванні дихального апарату в 

Динаміка впливу тренування дихального апарату на серцево-судинну та 

дихальну системи: 1-ий, 2-ий, 3-ій роки навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила виконання вправ на тренування дихального 

та апарату. Нові вправи на тренування дихального апарату для загального 

зміцнення здоров’я (4 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (4 год.) 

Теоретична частина:Нові способи посилання звуків з різних положень до 

глядача та особливості посилання звуків під час реабілітації (головне не гучність, 

а поступовий позитивний результат). (2 год.) 

Практична частина: Вправи та прийоми на звучання (виведення звуків з 

різних положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись, тощо). Вправи на 

подолання внутрішніх та зовнішніх затискань та бар’єрів. (2 год.) 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над прозовим уривком. (6 год.)  

Теоретична частина: Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на 

сцені». Різниця між сценічною та побутовою мовою та вплив сценічної мови на 

побутову. (2 год.) 

Практична частина: Робота над чіткою вимовою, розстановкою логічних 

наголосів у обраних творах, розкриття підтексту, побудування сюжетної лінії та 

лейтмотиву твору як засоби формування красивої та виразної вимови. (4 год.)  
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Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (28 год.) 

Тема 3.1. Термінологія класичної хореографії (2 год.) 

Теоретична частина: Терміни на французькій мові та їх переклад. (2 год.) 

Тема 3.2. Пластична виразність.(4 год.) 

Теоретична частина: Характеристики пластики, аналіз творів 

хореографічного мистецтва в якості засобу формування критичної думки та 

вміння аналізувати певні рухи людей та тварин (2 год.) 

Практична частина: Вправи на імітацію пластики тварин та емоційної 

пластики, що дозволяють розкріпачитися фізично та психологічно (2год.) 

Тема 3.3. Мімічні етюди (8 год.)  

Теоретична частина: «Емоції у русі». «Теорія брехні». Вивчення психології 

рухів. Вчимося розуміти себе та оточуючих. (2 год.) 

Практична частина: Мімічні етюди на вільну тему. Особливості міміки 

людей з особливостями психофізичного розвитку (6год.)  

Тема 3.4. Пластичні етюди (8 год.) 

Теоретична частина: Основи та компоненти пластичної виразності. 

(2 год.)  

Практична частина: Пластичні етюди на задану тему. Вправи на розвиток 

адаптивних можливостей та спокійної реакції на зміни різного характеру. (6 

год.)  

Тема 3.5. Узагальнення та ускладнення елементів та комбінацій 

класичного екзерсису (6 год.)  

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ. Значення «внутрішньої наповненості» у правильному 

виконанні вправ, для зміцнення опорно-рухового апарата та формування 

практичних компетентностей. (2 год.) 

Практична частина: Виконання комбінацій класичного екзерсису. Вправи 

на зміцнення та розвиток опорно-рухового апарату (виконувати назад та в бік по 

черзі, стоячи обличчям до хореографічного станку з першої позиції ніг, руки на 

станку). (4 год.): 

- демі пліе; 

- батман тандю; 

- батман тандюжете; 

- рон де жамб партер; 

- підготовка до Батман фондю; 

- підготовка до Батман фраппе. 
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Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика (26 год.) 

Тема 4.1. Музичний слух.(2 год.)  

Теоретична частина: Слух. Внутрішній та зовнішній музичній слух. 

(1 год.)  

Практична частина: Розвиток музичного слуху. Слух як засіб розвитку 

особливого світосприйняття (1 год.)  

Тема 4.2. Музична грамота (4 год.) 

Теоретична частина: Музична грамота (поглиблено) (сольфеджіо) (4 год.) 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ (8 год.) 

Теоретична частина: Співочі вміння як засіб самореалізації в соціумі. (3 

год.) 

Практична частина: Вправи на спів із реабілітаційним впливом на серцево-

судинну, кровоносну, дихальну та ендокринні системи. Вправи з вокальним 

репертуаром (5 год.) 

Тема 4.4. Основи вокальної культури. Робота з репертуаром (вокальним та 

інструментальним) (12 год.) 

Теоретична частина: Вокальний та інструментальний репертуар як спосіб 

репрезентації внутрішнього потенціалу особистості. (2 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (аналіз музики, аналіз 

тексту, вивчення мелодії за допомогою співу сольфеджіо, побудова сюжетної 

лінії музичного твору, тощо). Самостійна робота з аналізу текстів та музичних 

творів. Вправи на розвиток художньо-естетичного смаку. (10 год.) 

 

Розділ 5. Основи театрального гриму (8 год.) Вступ (2 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки в роботі з гримом. Бесіда про 

значення гриму у створенні театрального образу. Правила нанесення гриму, 

користування гримом і послідовність гримування. (1 год.) 

Практична частина: Нанесення одного тону. (1 год.) 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування. Природний грим.(3 год.) 

Теоретична частина: Основні прийоми гримування. Грим, як продовження 

міміки актора (0,5 год.) 

Практична частина: Нанесення природного гриму. Мімічні м’язи обличчя. 

(2,5 год.) 

Тема 5.2. Типи гриму. (3 год.) 

Теоретична частина: Грим людей різного віку. Грим людей різних 

національностей. Грим для різних театральних амплуа. (0,5 год.) 

Практична частина: Нанесення гриму людей різного віку. Нанесення гриму 

людей різних національностей. (2,5 год.) 
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Розділ 6. Театральний костюм (8 год.) 

Вступ (2 год.)  

Теоретична частина: Бесіда про значення костюму у створенні 

театрального образу. Історія костюму.(1 год.) 

Практична частина: Створення костюму для образу на вільну тему. (1 год.) 

Тема 6.1. Національні костюми. Костюми для різних вікових категорій. (3 

год.) 

Теоретична частина: Ознайомлення з костюмами різних націй та 

костюмами для людей різних вікових категорій. (0,5 год.) 

Практична частина: Підбір костюму для певних національностей різних 

вікових категорій. (2,5 год.) 

Тема 6.2. Тематичні костюми. (3год.) 

Теоретична частина: Костюми для різних видів сценічної діяльності. 

(0,5 год.) 

Практична частина: Створення костюму для образу на задану тему. 

(2,5 год.) 

 

Розділ 7. Історія театру (16 год.) 

Тема 7.1. Започаткування театру (народні обряди, гуляння). Мета 

створення театру. (4 год.) 

Теоретична частина: Історія виникнення та розвитку театрально 

мистецтва.(2 год.) 

Практична частина: Виїзний семінар (2 год.) 

Тема 7.2. Античний театр (Греція, Рим) (6 год.) 

Теоретична частина: Особливості театральних вистав Греції та Риму. (4 

год.)  

Практична частина: Перегляд документального фільму (2 год.).  

Тема 7.3. Відмінність та схожість перших театральних дійст та 

античного театру (6 год.) 

Теоретична частина: Лекція (2 год.)  

Практична частина: Етюди античної тематики. (4 год.) 

 

Розділ 8. Виховна робота (14 год.) 

Тема 8.1. Виховні заходи, святкові концерти.(12 год.)  

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання 

(6 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (8 год.) 
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Розділ 9. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 10. Концертна діяльність в якості життєтворчого 

компоненту (22 год.) 

Практична частина: Участь у фестивалях, конкурсах різного рівня. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- працювати з уявними предметами; 

- природно виконуват різні рухи, володіти пластикою рук; 

- володіти елементами характерності; 

- читати на пам’ять прозові уривки. 

Вихованці мають знати: 

- зміст театральних термінів; 

- історію античного театру; 

- пластику тварин, способи її відтворення; 

- основи гримування та підбору костюмів. 

Вихованці мають набути досвід: 

- розширення голосового діапазону; 

- застосовування практичних вмінь в роботі над образом; 

- роботи у театральному колективі. 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Організаційні питання. Правила поведінки. 

Техніка безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як 

засіб психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Мізансцена. 

10 14 24 
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Тема 1.2. Дієва уява. 

Тема 1.3. Слово. 

Тема 1.4. Народний театр. 

Тема 1.5. Робота з уривками п’єс.  

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті 

соціалізації та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Темпоритм мови. Робота над 

віршованим уривком. 

8 12 20 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Історія хореографічного мистецтва. 

Тема 3.2. Жонглювання. 

Тема 3.3. Історико-побутова та бальна 

хореографія. 

Тема 3.4. Нові елементи та комбінації 

класичного екзерсису. 

10 18 

28 

з них 6 год. 

резерв 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика 

Тема 4.1. Активна слухацька діяльність. 

Тема 4.2. Музичний слух. 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ. 

Тема 4.4. Робота з репертуаром.  

10 16 26,  

з них  

4 год. резерв 

Розділ 5. Основи театрального гриму 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування.  

Тема 5.2. Типи гриму. 

Тема 5.3. Грим різних жанрів. 

2 6 8 

Розділ 6. Театральний костюм 

Тема 6.1.Історія костюму. 

 Тема 6.2. Костюми для різних театральних 

жанрів. 

Тема 6.3. Створення образу. 

2 6 8 

Розділ 7. Історія театру 

Тема 7.1. Середньовічний європейський театр. 

 Тема 7.2. Схожість і відмінність 

середньовічного та античного театрів. 

Тема 7.3. Європейський театр епохи Ренесансу. 

8 8 16 

Розділ 8. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Святкові концерти. 
6 8 14 

Розділ 9. Репетиційний період – час для 

самоствердження - 22 

22, 

з них 2 год. 

резерв 

Розділ 10. Концертна діяльність в якості 

життєтворчого компоненту. - 22 

22, 

з них 

 2 год. резерв 

Підсумкове заняття. 

 Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 58 132 190 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Театр як реабілітаційний засіб для людей з 

особливими потребами. Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив 

компонентів театрального мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. 

(1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.2. Мізансцена. (4 год.)  

Теоретична частина: «Мізансцена – мова вистави». Мізансцена як засіб 

формування зручного перебування в оточуючому просторі. (2 год.) 

Практична частина: Побудова мізансцени. Органічні, життєві мізансцени, 

які зберігають час та формують життєздатність. Орієнтування в ситуаціях 

різного характеру (2 год.)  

Тема 1.2. Дієва уява.(4 год.)  

Теоретична частина: Відтворення тексту та дії в уяві, передача власних 

почуттів словами автора. Значення вміння вираження власної точки зору у будь-

якому контексті (2 год.) 

Практична частина: Розробка біографії персонажа та його характеристики. 

Вправи на розвиток дієвої уяви, фантазії і формує вміння створювати «власний 

життєвий сценарій» (2 год.) 

Тема 1.3. Слово. (4 год.) 

Теоретична частина: Пошук суті за допомогою характеристик (кольорів, 

форм, тощо). Сутність більш широкого та суттєвого вираження власних думок 

та міркувань.(2 год.) 

Практична частина: Почуттєво-інтуїтивний малюнок. Змальовування 

різних почуттів та вправи на аналіз і розуміння своїх власних почуттів та аналіз 

почуттів інших людей (2 год. 

Тема 1.4. Народний театр. (4 год.) 

Теоретична частина: Вертеп. Вплив українського народного мистецтва на 

сучасне мистецтво України. Важливість збереження традицій народного 

мистецтва для становлення успішної та сильної нації (2 год.) 

Практична частина: Етюди та мініатюри «Скоморохи». Прийоми для 

формування імпровізаційних навичок та почуття впевненості. (2 год.) 

Тема 1.5. Робота з уривками з п’єс. (8 год.)  
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Теоретична частина: Читання творів різних авторів, порівняння та вибір 

уривка з п’єси, який максимально розкриває таланти вихованців (2 год.) 

Практична частина: Групова (2 і більше) робота над обраними уривками з 

твору. Самостійна робота вихованців над вивченням тексту, розробкою 

мізансцен, художнім наповненням. Вправи на розвиток креативності вираження 

власного світогляду. Майстер-класи на зразок будування конструктивного 

діалогу та використанні своїх талантів як засобів життєтворчості (6 год.) 

 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та реабілітації 

(20 год.) 

Тема 2.1. Артикуляція. (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат та особливості виконання в 

реабілітаційному процесі деяких вправ на розвиток артикуляції. Динаміка 

успіхів вихованців:1, 2, 3, 4 роки навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та нові 

вправи, спрямовані на формування правильної та чіткої вимови. (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. (6 год.) 

Теоретична частина: Дихальний апарат та особливості виконання в 

реабілітаційному процесі деяких вправ при тренуванні дихального апарату. 

Динаміка якості тренування дихального апарату на серцево-судинну та дихальну 

системи1, 2, 3, 4 роки навчання.(2 год.) 

Практична частина: Правила виконання нових вправ на тренування 

дихального та апарату. Нові вправи на тренування дихального апарату для 

загального зміцнення здоров’я. (4 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (4 год.) 

Теоретична частина:Нові способи посилання звуку з різних положень до 

глядача та особливості посилання звуку в реабілітаційному процесі.(2 год.) 

Практична частина: Нові вправи на звучання (виведення звуків з різних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись тощо. (2 год.) 

Тема 2.4. Темпоритм мови. Робота над віршованим уривком. (6 год.) 

Теоретична частина: Темпоритм мови як засіб, що вказує на основну 

характеристику персонажу (стать, вік, соціальне положення, тощо). (2 год.) 

Практична частина: Робота над чіткою вимовою, розстановкою логічних 

наголосів у обраних творах, розкриття підтексту, побудування сюжетної лінії та 

лейтмотиву твору як засоби формування красивої та виразної вимови. 

Побудування мізансцен у обраному творі для розвитку навичок гармонійного 

синтезу руху та слова на сцені та у житті (рухи, які є «штампами»). (4 год.)  
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Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (28 год.) 

Тема 3.1. Історія хореографічного мистецтва. (2 год.) 

Теоретична частина: Зародження хореографічного мистецтва, перші 

хореографи. Вплив хореографічного мистецтва на театр. (2 год.) 

Тема 3.2. Жонглювання (6 год.) 

Теоретична частина: Мобільність та багатофункціональність особистості. 

Техніка жонглювання двома та трьома м’ячиками однією та двома руками. 

Розгляд техніки жонглювання з психологічної точки зору як засіб формування 

мобільності особистості. (2 год.) 

Практична частина: Вправи на жонглювання, розвиток у вихованців 

координації рухів, уважність та швидкість реакції. (4 год.) 

Тема 3.3. Історико-побутова та бальна хореографія. (12 год.)  

Теоретична частина: Історія основних історико-побутових та бальних 

танців, їх вплив на соціум (4 год.) 

Практична частина: Вивчення основних рухів історико-побутових та 

бальних танців (менует, мазурка, вальс, танго, ча-ча-ча, пасадобль, самба), 

розвиток у вихованців «відчуття партнера», формування пізнавальної, 

практичної та соціальної компетентностей. (8год.)  

Тема 3.4. Нові елементи та комбінації класичного екзерсису. (8 год.)  

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ. (2 год.) 

Практична частина: Виконання комбінацій класичного екзерсису. Вправи 

на зміцнення та розвиток опорно-рухового апарату (виконувати вперед, в бік та 

назад по черзі, стоячи в профіль до залу та боком до хореографічного станку з 

першої та п’ятої позиції ніг, одна рука на станку, друга у другій позиції) (6 год.): 

- Демі ліє; 

- Батман тандю; 

- Батман тандюжете; 

- Рон де жамб партер; 

- Підготовка до Батман фондю; 

- Підготовка до Батман фраппе; 

- Гранд батман 

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. МУЗИКА (26 год.) 

Тема 4.1. Активна слухацька діяльність. (4год.) 
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Теоретична частина: Значення розвитку активної слухацької діяльності. 

Здатність емоційно реагувати на музику. Аналіз почутого твору (спільно з 

педагогом, самостійно). (3 год.) 

Практична частина: Впізнавання, виділення вподобаного музичного твору, 

зіставлення музичного образу з образом з навколишнього життя, висловлювання 

свого ставлення до почутого (1 год.) 

Тема 4.2. Музичний слух. (4 год.) 

Теоретична частина: Особливості вміння розрізняти правильний і 

неправильний спів, висоту звуків, їх тривалість, напрямок руху мелодії. Значення 

музичного слуху у світосприйнятті.(2 год.) 

Практична частина: Слуховий самоконтроль і його значення у співі та в 

житті. Вправи, спрямовані на формування вміння чути себе під час співу, 

помічати і виправляти помилки. Значення слухового самоконтролю для 

вихованців з різними нозологіями для корекції помилок та формування 

життєстійкості. (2 год.) 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ. (8 год.) 

Теоретична частина: Співочі вміння як засіб творчого розвитку та 

самореалізації особистості в життєвому просторі.(2 год.) 

Практична частина: Вправи на спів, їхній вплив на дихання, артеріальний 

тиск, кровообіг, серцевий ритм та роботу ендокринної системи. (6 год.) 

Тема 4.4. Робота з репертуаром (вокальним та інструментальним). (10 

год.) 

Теоретична частина: Підбір репертуару, який допомагає вихованцям 

розкрити себе та сформувати важливі життєві компетентності (3 год.)  

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (аналіз музики, аналіз 

тексту, вивчення мелодії за допомогою співу сольфеджіо, побудова сюжетної 

лінії музичного твору, тощо). (7 год.)   

 

Розділ 5. Основи театрального гриму (8год.) 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування. (2 год.)  

Теоретична частина: Вивчення нових прийомів гримування, ознайомлення 

з сучасними прийомами гримування (1 год.)  

Практична частина: Поєднання гриму зі специфікою різних видів облич (1 

год.)  

Тема 5.2. Типи гриму. (3 год.)  

Теоретична частина: Характерний грим, маски (театральні, історичні, 

релігійні, тощо) (0,5 год.)  

Практична частина: Практична гримувальна робота (2,5 год.) 
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Тема 5.3. Грим різних жанрів. (3год.)  

Теоретична частина: Грим персонажів різного жанру (казковий, 

комедійний, трагедійний, фарсовий, тощо). (0,5 год.)  

Практична частина: Нанесення гриму персонажів різних жанрів.  

(2,5 год.)  

 

Розділ 6. Театральний костюм (8 год.) 

Тема 6.1. Історія костюму. (2 год.)  

Теоретична частина: Західноєвропейський середньовічний костюм. (1 

год.)  

Практична частина: Підбір костюмів на задану тематику. (1 год.) 

Тема 6.2. Костюм для різних театральний жанрів (3 год.) 

Теоретична частина: Костюми казкового, фарсового, комедійного, 

трагедійного та інших жанрів. (0,5 год.) 

Практична частина: Підбір костюму для певних жанрів (2,5 год.) 

Тема 6.3. Створення образу. (3 год.) 

Теоретична частина: Вивчення основ створення образу (0,5 год.) 

Практична частина: Створення образу на задану тему (2,5 год.) 

 

Розділ 7. Історія театру (16 год.) 

Тема 7.1. Середньовічний європейський театр (6 год.) 

Теоретична частина: Історія розвитку середньовічного театру(2 год.) 

Практична частина: Перегляд документального фільму (4 год.) 

Тема 7.2. Схожість та відмінності середньовічного та античного 

театрів (4 год.) 

Теоретична частина: Лекція. (2 год.) 

Практична частина: Етюди середньовічного театру. (2 год.) 

Тема 7.3. Європейський театр епохи Ренесансу (6 год.) 

Теоретична частина: Особливості театру епохи Ренесанс (4 год.) 

 

Розділ 8. Виховна робота (14 год.) 

Тема 8.1. Організація та проведення тематичних вечорів, виховних 

заходів.(14 год.)  

Теоретична частина: Лекції з художньо-естетичного спрямування (2год.), 

національно-патріотичного спрямування (4 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (8 год.) 
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Розділ 9. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 10. Концертна діяльність в якості життєтворчого 

компоненту(22 год.) 

Практична частина: Участь у фестивалях, конкурсах різного рівня. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- керувати своїм диханням у процесі мовлення; 

- володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; 

- координувати свої рухи, управляти м’язами. 

Вихованці мають знати: 

- пластичні композиції на вибрану або запропоновану тему; 

- поняття «швидкість», «темп» та «ритм»; 

- значення чіткості дикції в мистецтві актора; 

- історію зарубіжних театрів; 

- правила поєднання гриму та костюму в образі. 

Вихованці мають набути досвід: 

- вільного виступу різного характеру перед аудиторією; 

- витривалості; 

- роботи з партнерами на сцені. 

 

ВИЩИЙ РІВЕНЬ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 -  1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Дія. 

10 14 24 
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Тема 1.2. Удосконалення психофізичного апарату 

актора. 

Тема 1.3. Творча взаємодія з молодшими вихованцями. 

Тема 1.4. Щорічна робота над організацією вистави. 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації 

та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над монологом. 

8 12 20 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Техніка складних рухових навичок. 

Тема 3.2. Хореографічна постановка. 

Тема 3.3. Удосконалення елементів та комбінацій 

класичного екзерсису. 

10 18 

28, 

з них 6 

год. 

резерв 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика 

Тема 4.1. Культура виконання музичних творів. 

Тема 4.2. Спів з партнером. 

Тема 4.3. Робота з репертуаром.  

10 16 

26, 

з них 6 

год. 

резерв 

Розділ 5. Основи театрального гриму 

Тема: Грим та костюм. Їх поєднання в образі 
4 12 16 

Розділ 6. Історія театру 

Тема 6.1.Східний театр (Індія, Японія, Китай, 

Індонезія). 

 Тема 6.2. Український театр. Театри міста Запоріжжя. 

Сучасні театральні експерименти. Перспективи 

сучасного українського театру. Сучасні вистави в 

Україні. 

8 8 16 

Розділ 7. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Святкові концерти. 

6 8 14 

Розділ 8. Репетиційний період – час для 

самоствердження 

- 22 22,  

з них 3 год. 

резерв 

Розділ 9. Концертна діяльність в якості 

життєтворчого компоненту. 

- 22 22, з них  

3 год. 

резерв 

Підсумкове заняття. 

 Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 58 132 190 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (1 год.) 

Тема: Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. (1 год.) 
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Теоретична частина: Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив 

компонентів театрального мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. 

(1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. Дія. (4 год.) 

Теоретична частина: «Дія – основа акторської роботи». Дієвий розбір 

тексту за питанням «Що роблю?». (2 год.) 

Практична частина: Дієвий розбір тексту та мізансцен за питанням «Що 

роблю?». Вправи на формування чіткого розуміння своїх вчинків, їх мети, 

причин і наслідків (2 год.)  

Тема 1.2. Удосконалення психофізичного апарату актора.(4 год.) 

Теоретична частина:Бесіди з історії театру (2 год.) 

Практична частина: Робота над собою в поєднанні з роботою над роллю. 

Акторська майстерня. Зустріч із акторами театру. (2 год.) 

Тема 1.3. Творча взаємодія з молодшими вихованцями. (4 год.) 

Теоретична частина: Бесіди про важливість акторської майстерності у 

реабілітації дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку та 

обговорення особистого досвіду вихованців (2 год.) 

Практична частина: Презентація акторської майстерності, сценічної мови, 

пластики, вокалу, який проводиться старшими вихованцями для молодших. 

Гримування молодших школярів. Вправи «Я – актор!», «Я – режисер!» (2 год.) 

Тема 1.4. Щорічна робота над організацією вистави. (12 год.)  

Теоретична частина: «Застільний» період. Протокол зовнішнього життя 

ролі; аналіз дії; позасценічне життя ролі; оцінка фактів та подій; створення логіки 

дії; перевірка та затвердження партитури ролі; збереження творчої актуальності 

ролі, її надзавдання та наскрізної дії; робота на органічне поєднання творчості 

актора і творчості драматурга, що формує у вихованців вміння аналізувати й 

перевіряти власну роботу та виправляти помилки (4 год.) 

Практична частина: Побудова мізансцен вистави та окремих номерів; 

етюди на проміжні моменти та на минуле; подальше заглиблення у 

запропоновані обставини; оволодіння характерністю; створення темпоритму та 

атмосфери вистави чи окремого номеру; внесення суттєвих поправок у роботу 

над ролю та перехід до репетиційного періоду. Робота над роллю як засіб 

життєтворчості (8 год.) 
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Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та реабілітації 

(20 год.) 

Тема 2.1. Артикуляція (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат та особливості деяких вправ 

на розвиток артикуляції. Динаміка успіхів вихованців:1, 2, 3, 4 та 5 роки навчання 

(2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та нові 

вправи, які допомагають сформувати гарну та чітку вимову, що формує 

рішучість та впевненість. (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату (6 год.) 

Теоретична частина:Тренування дихального апарату. Динаміка впливу 

тренування дихального апарату на серцево-судинну та дихальну системи з 

минулим роком(2 год.) 

Практична частина: Правила виконання нових вправ на тренування 

дихального апарату. Вправи на свіжому повітрі.(4 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (4 год.) 

Теоретична частина:Звукова гармонія. Звуки життя. (2 год.) 

Практична частина: Нові вправи на звучання (виведення звуків з різних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись, тощо), які розкріпачують 

вихованців та прибирають внутрішні та зовнішні затискання та бар’єри (2 год.) 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над монологом. (6 год.) 

Теоретична частина: Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на 

сцені». Різниця між сценічною та побутовою мовою та вплив сценічної мови на 

побутову. (2 год.)  

Практична частина: Робота над чіткою вимовою, розстановкою логічних 

наголосів у обраних творах, розкриття підтексту, побудування сюжетної лінії та 

лейтмотиву твору. Створення сценічного образу, що допомагає сформувати у 

вихованців «почуття прекрасного», розкриває їх природню красу, завдяки чому 

вони вчаться любити та поважати себе (4 год.)  

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (28 год.) 

Тема 3.1. Техніка складних рухових навичок. (8 год.) 

Теоретична частина: Вміння напружувати та розслабляти м’язи. Фізичні дії 

та рухи різного характеру. Аналіз власних рухів як засіб самовираження 

особистості (4 год.) 
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Практична частина: Вправи на виконання трюків (з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку вихованців), які допоможуть 

вихованцям у постановці власних хореографічних номерів (4 год.)  

Тема 3.2. Хореографічна постановка. (12 год.) 

Теоретична частина: Основи класичної хореографії. Стилі танцю. (2 год.) 

Практична частина: Постановка власних танців на основі класичного 

екзерсису, що формує у вихованців креативне мислення, виразити власні думки 

та емоції у танці. Створення власних хореографічних проектів. (10 год.) 

Тема 3.3. Удосконалення елементів та комбінацій класичного екзерсису. 

(8 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ. Алгоритм 

виконання вправ.(2 год.) 

Практична частина: Удосконалення виконання комбінацій класичного 

екзерсису, які мають важливий вплив на зміцнення та розвиток опорно-рухового 

апарату (виконувати вперед, в бік та назад по черзі, стоячи в профіль до залу та 

боком до хореографічного станку з першої та п’ятої позиції ніг, одна рука на 

станку, друга у другій позиції) (6 год.): 

- Демі пліє; 

- Батман тандю; 

- Батман тандюжете; 

- Рон де жамб партер; 

- Рон де жамбанлер; 

- Батман фондю; 

- Батман фраппе; 

- Гранд батман; 

- Батман релевелян.  

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика (26 год.) 

Тема 4.1. Культура виконання музичних творів (4 год.) 

Теоретична частина: Розвиток вокальної, виконавської культури як засіб 

формування у дітей та молоді з особливими потребами художньої культури і 

одночасно реабілітація та корекція їх психологічного стану. (4 год.) 

Тема 4.2. Спів з партнером (12 год.) 

Теоретична частина: Поняття про дует, тріо, квартет, ансамбль, хор. Вплив 

творчої художньої діяльності у колективі на соціальну реабілітацію вихованців. 

(4 год.) 

Практична частина: Виконання пісень в дуеті, ансамблі, хорі. (8 год.) 
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Тема 4.3. Робота з репертуаром (вокальним та інструментальним) (10 

год.) 

Теоретична частина: Підбір репертуару, який допомагає вихованцям 

розкрити себе та сформувати важливі життєві компетентності. (2 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (аналіз музики, аналіз 

тексту, вивчення мелодії за допомогою співу сольфеджіо, побудова сюжетної 

лінії музичного твору, тощо), спрямована на самостійні заняття, що формують у 

вихованців відповідальність, основи вокальної культури, розвиток художньо-

естетичного смаку, виховання виконавської дисципліни. (8 год.) 

Розділ 5. Основи театрального гриму (12 год.) 

Тема: Грим та костюм, їх поєднання в образі (16 год.)  

Теоретична частина: Умовності та особливості. Соціальний зміст 

театрального образу (4 год.) 

Практична частина: Практична робота з підбором гриму та костюму у 

створенні образу на задану тему (12 год.)  

Розділ 6. Історія театру (16 год.) 

Тема 6.1. Східний театр (Індія, Японія, Китай, Індонезія) (2год.) 

Теоретична частина: Перегляд документальної стрічки (8 год.)  

Практична частина: Семінар (1 год.) 

Тема 6.2. Український театр (зародження, розвиток сучасність). Театри 

міста Запоріжжя. Сучасні театральні експерименти. Перспективи сучасного 

українського театру. Бесіди про сучасні вистави в Україні (8 год.) 

Теоретична частина: Лекція (8 год.)  

Практична частина: Відвідування театральних вистав у місті. (7 год.)  

Розділ 7. Виховна робота (14 год.) 

Тема: Участь у заходах чи святах, відзначення пам’ятних дат тощо. (14 

год.)  

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання 

(6 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (8 год.) 

Розділ 8. Репетиційний період – час самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

Розділ 9. Концертна діяльність в якості життєтворчого компоненту 

(22 год.) 

Практична частина: Участь у фестивалях, конкурсах різного рівня. (22 год.) 
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Підсумкове заняття (1 год.) 

Тема: Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- працювати над роллю; 

- володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; 

- координувати свої рухів, управляти м’язами. 

Вихованці мають знати: 

- особливості процесу роботи над роллю та виставою; 

- техніку сценічної мови, сценічного бою, падіння, перенесення та 

сценічної боротьби; 

- як утворюється голос, закони гігієни голосу. 

Вихованці мають набути досвід: 

- вільного виступу перед аудиторією; 

- робота з партнером на сцені; 

- поєднання руху з читанням чи співом; 

- розширення власного світогляду; 

- подолання труднощів психологічного характеру. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

- Методична література; 

- Актова зала; 

- Хореографічна зала, оснащена дзеркалами та хореографічними 

станками; 

- Кабінет музики; 

- Кабінет вокалу; 

- Фортепіано; 

- Синтезатори; 

- Гітара; 

- Барабани; 

- Звукова апаратура; 

- Мікрофони; 

- Ноутбук; 

- Проектор; 

- Екран; 

- Декорації; 

- Костюми; 
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- Логопедичне обладнання; 

- Хореографічні мати; 

- Світлове обладнання тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, застосування освітньо-реабілітаційної програми «Ребілітаційний 

театр» сприяє: 

- розвитку творчих здібностей і культурно-дозвіллєвих компетенцій 

дитини; 

- підвищенню рівня культури та освіченості особистості; 

- зміцненню емоційного, соціального та духовного здоров’я школярів; 

- підвищенню самооцінки дитини, формування в неї позитивної «Я-

концепції»; 

- розвитку здатності до самоконтролю та саморегуляції; 

- виявленню та аналізу думок і почуттів, які дитина звикла подавляти; 

- оптимізації взаємин у дитячому колективі. 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Авангардний театр // Баканурський А. Г. Театрально-драматичний 

словник ХХ століття / А. Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. – К. : Знання України, 

2009. – С. 11-12. 

2. Баканурський А. Г. Театрально-драматичний словник ХХ століття / А. 

Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. – К. : Знання України, 2009. – 319 с. 

3. Винник Т. Драматург має бути провокатором / Т. Винник // Літературна 

Україна. – 2011. – 15 грудня (№ 48). – С. 15. 

4. Вірковський А. В. Формування гуманістичного ідеалу в позанавчаль-ній 

діяльності. Автореф. дис... канд. пед. наук. – К., 2002. – 20 с. 

5. Гродзицька М. Марсель Марсо та його послідовники на українській 

сцені / М. Гродзицька // Український театр. – 2009. – №1. – С.25-27. 

6. Дмитриева Л.Г., Черноваленко Н.М. Методика музикального 

воспитания в школе. Учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений. 

– 3-е изд.- М.:Издательский центр «Академія», 2000 

7. Дьюі Джон. Моральні принципи в освіті: Пер. з англ. – Л.: Освіта, 

літопис. – 2001. – 201 с. 

8. Дятчук В. В. Український тлумачний словник театральної лексики / В.В. 

Дятчук, Л.І. Барабан. – К. : Просвіта, 2002. – 150 с. 

9. Єсипенко Р. Погляд на історію українського театру / Р. Єсипенко // 

Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. – К. : Кий, 2006. – Вип. 5. – С.137-148. 
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10. История костюма. Стили и направления : учебное пособие / Є. Б. 

Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов, А. И. Цветкова. – М. : Издательский 

центр Академия, 2004. – 224 с. 

11. Клековкін О.Ю. Античний театр: навч. пос./ О.Ю. Клековкін – К. : 

Артек, 2004. – 208 с 

12. Кононенко С. В. Особливості роботи вихователя в умовах 

реабілітаційного центру: Дис. ... канд. пед. наук. – К., 2002. – 209 с. 

13. Кравчук П. Подвижник театрального мистецтва /П. Кравчук // 

Мистецькі обрії 2003: альманах: науково-теоретичні праці та публіцистика 

/Академія мистецтв України. – К. : КНВМП «Символ-Т»,- 2004. – С. 406-409. 

14. Кужельний О. П. Виявлення новітніх соціальних тенденцій світовою 

класичною драматургією / О. П. Кужельний // Культура і суспільство ХХІ 

століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : зб. матеріалів 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 27-28 травня 2010 р. / Міністерство 

культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 237-240 с. 

15. Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні 

виміри : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 27-28 травня 2010 

р. / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв. – К. : НАКККіМ, 2010. – 312 с. 

16. Мировая художественная культура : в 4 т. / Л. М. Баженова, Л. М. 

Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – М. : СПб. : Искусство, 2009 – Т. 4 

: XX век. Кино, театр, музыка. – 2009. – 432с. 

17. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / ред. В. 

Сидоренко; Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. 

– К. : Інтертехнологія, 2006. – 1054 с. 

18. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні / 

(Бех І., Алєксєєнко Т., Балл Г. та ін.) // Освіта України. − 2004. − №94. − С. 6-10. 

19. Нечипоренко В.В. Комплексна реабілітація дітей-інвалідів / 

Нечипоренко В.В. // Директор школи. – 2008. – №17-18. – С. 41-45. 

20.  Нечипоренко В.В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного 

центру як відкритої інноваційної соціально-освітньої інституції: монографія / 

В.В. Нечипоренко. – Запоріжжя: Видавництво Хортицького національного 

навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – 520 с. 

21. Нечипоренко В.В. Педагогіка життєтворчості в системі освіти 

Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру / Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 травня 2008 року. – 

Дніпропетровськ: «Інновація», 2008. – 368 с. – С. 117-123. 
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22.  Оніщенко О.І. Художня творчість: проект некласичної естетики: 

монографія / О.І. Онищенко. – К. : Ін-т культурології АМУ, 2008. – 232 с. 

23. Паламаренко О.А. Режисерська творчість у сценічному мистецтві 

українських театральних діячів ХІХ – початку ХХ століття / О.А. Паламаренко // 

Культура і сучасність: науковий альманах. – 2011. – №2. – С.208 – 211 с. 

24. Слоновська О. Таке звичайне театральне диво / О. Слоновська // 

Культура і життя. – 2012. – 10 лют. (№ 6). – С. 10. 

25. Станишевский Ю. Украинский балетный театр: история и 

современность / Ю.Станишевский. – К. : Музична Україна, 2008. – 411 с. 

26. Стрелер Дж. Искусство режиссуры. XX век / Дж. Стрелер, В. Э. 

Мейерхольд, К. С. Станиславский. – М. : Арт, 2008. – 768 с. 

27. Тоні Бут і МелЕйнскоу. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в 

життєдіяльності шкіл, пер. з англ. – К. : ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 

190. 

28.  Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-

психологічний аналіз): Навч. посібник // Міжрегіональна академія управ. 

персоналом. – К.: МАУП, – 2000. – 207 с. 

29. Яшук Т. П. Формування життєвої компетентності особистості у 

старшокласників загальноосвітніх шкіл України. – Дис. канд. пед. наук. – К., 

2002. – 197 с. 

Електронний ресурс 

1. Ільків В. Богдан Бенюк в ролі Герасима Калитки у виставі «Сто тисяч» в 

Київському театрі на Подолі [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дан. – 

Режим доступу : http : // teatral.org.ua/. – Заголовок з екрану. 

2. Шабалина Т. Балаган [Електронний ресурс] / Т. Шабалина // Онлайн 

Энциклопедия Кругосвет. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http : // 

www.krugosvet.ru. – Заголовок з екрану. 

3. Шевченківські каштани [Електронний ресурс] : українська класична 

музика / симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України дириг. О. 

Жигун; муз. М. Лисенко, Л. Ревуцький, М. М. Вериківський, К. Стеценко. – 

Електрон. дан. – К. : Хорова капела «Почайна», 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM). – Заголовок з етикетки диску. 

4. Романенко Ю.М. Шоуизация [Електронний ресурс] / Ю.М.Романенко // 

Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / [под ред. Г.Л. 

Тульчинского и М.Н.Эпштейна]. – СПб.: Алетейя, 2003. – 512 с. (Серия «Тела 

мысли»). – Режим доступу: http://ontoimago.spb.ru/article_139.html 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

«ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ» 

для учнів 9 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Майорчикова Вікторія Вікторівна,  

Мар’їнська ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 

Донецької області 

 

 

Анотація 

на авторську програму спецкурсу «Основи журналістики»  

 вчителя української мови та літератури 

Майорчикової Вікторії Вікторівни  

У наш час збільшується потік інформації, підвищується інтерес підлітків 

до інформаційних технологій і знижується інтерес до читання,  

 

Програма спецкурсу за вибором 

«Основи журналістики» 

 Пояснювальна записка 

У сучасному житті велику роль відіграють періодичні видання, радіо, 

телебачення, глобальна мережа INTERNET. Проте в шкільній програмі 

недостатньо відомостей про роль засобів масової інформації в суспільному 

житті. Учнівська молодь мало орієнтується в процесах, які відбуваються в 

суспільстві. Курс «Основи журналістики» дозволяє ліквідувати прогалини в цій 

сфері і дає можливість накопичувати досвід для подальшого життя. Навчає 

вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати й розуміти 

друкарське слово, самостійно розповідати про події, що відбуваються, 

висловлюватися щодо свого соціального та політичного оточення.  

 Програма курсу розрахована на учнів 9-11 класів загальноосвітніх 

закладів. На її засвоєння відводиться 36 навчальних годин на рік, 1 година на 

тиждень. 

 Програма курсу передбачає послідовне і докладне висвітлення 

найважливіших питань сучасної журналістики, зокрема від загальних 

стилістичних понять, особливостей публіцистичного стилю та жанрового 

розмаїття, основних вимог до складання й оформлення публікацій. Забезпечує 

вивчення обдарованими школярами структури найуживаніших статей, набуття 

навичок їх укладання, засвоєння етикету майбутнього журналіста. Оскільки 
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опанування даного матеріалу пов'язане з формуванням умінь та навичок не лише 

культури мовлення а й грамотного письма, пропонується повторення 

орфографічних і пунктуаційних правил. Отже, у процесі засвоєння особливостей 

основ журналістики учні оволодівають нормами української літературної мови: 

графічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, 

стилістичними, пунктуаційними. 

 Мета програми: ознайомити учнів з журналістикою як професією і 

галуззю літературної творчості, розвивати творчі здібності підлітків. 

Завдання програми 

Розвиваючі: 

- розвиток образного та логічного мислення; 

- розвиток уміння усного та писемного виступу. 

Навчальні: 

- формування вміння працювати в різних жанрах публіцистичного стилю; 

- оволодіння основними навичками журналістської майстерності. 

Виховні: 

- формування естетичного смаку як орієнтира в самостійному сприйнятті 

мистецтва; 

- формування моральних основ особистості майбутнього журналіста. 

Основними вимогами до учнів при вивченні основ журналістики є інтерес 

до журналістики як професії; бажання оволодівати навичками роботи юного 

кореспондента; активна позиція під час занять. 

Форми контролю: 

- самостійні роботи в різних жанрах журналістики; 

- участь у прес-конференціях; 

- презентації власних робіт; 

- публікації в районній газеті.  

Програма побудована у відповідності з основною поставленою метою – 

оволодіння навичками журналістської майстерності. Для досягнення мети і 

виконання завдань програмою використовуються сучасні методики навчання 

основам журналістики. Заняття проводиться з урахуванням вікових і 

психологічних особливостей на підставі диференційованого підходу. 

Основними формами, що сприяють розвитку виразності, образності 

усного й писемного мовлення, є різні тренувальні вправи, які враховують 

особливості різних жанрів журналістики. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

9 клас ( 36 годин, 1 год. на тиждень) 

№ 

з/п 
Зміст 

Теоретич

ні заняття 

Практичні 

заняття 
Усього 

1 Введення в історію журналістики. 1  1 

2 Знайомство з поняттям «журналістика». 1  1 

3 Історія журналістики в її найголовніших 

моментах. 

1  1 

4 Як і чому виникла журналістика. 1  1 

5-6 Газетний світ. 1 1 2 

7-8 Знайомство з дитячими та підлітковими засобами 

масової інформації. 

1 1 2 

9-10 З історії дитячої преси. 1 1 2 

11-12 Творча робота з обласними і районними 

газетними виданнями. Огляд. Класифікація за 

тематикою. 

 2 2 

13 Посвята в юнкори.  1 1 

14 Поняття про інформацію. Предметна орієнтація 

газетних жанрів. 

1  1 

15 Жанрова палітра публіцистики. Інформаційні 

жанри.  

1  1 

16 Публіцистичний стиль. Головне призначення, 

основні ознаки, мовні засоби. 

1  1 

17 Професійне мовлення. 1  1 

18-20 Стаття та її різновиди, стилі і типи, особливості 

написання. Аудіювання газетної статті. 

Визначення її стилю і типу. 

1 2 3 

21-23 Звіт як інформаційний жанр, його підвиди: 

прямий і тематичний. Схема звіту. Визначення 

структури. Попередній збір інформації. 

Складання звіту про виконану роботу. 

1 2 3 

24-26 Замітка. Структура, схема замітки. Попередній 

збір інформації. Складання замітки в газету типу 

роздуму. 

1 2 3 

27-29 Інтерв’ю як метод збору інформації і як 

літературний жанр. Як правильно брати інтерв'ю, 

тактика постановки питання, відмінності між 

інтерв'ю і коментарем. Види та специфіка. 

Телефонне інтерв'ю.  

1 2 3 

30-31 Репортаж. Види репортажів. Соціальне 

опитування. 

1 1 2 

32 Знайомство з основними законами про засоби 

масової інформації. 

Прес-конференція. 

1  1 

33 Прес-реліз. Опитування.  1 1 

34 Журналістські новини («свіжі» факти шкільного 

життя. 

 1 1 

35-36 Коментар як актуальний аналітичний жанр. 

Політінформація. Підсумкове заняття. 

 2 2 
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10 клас 

(36 годин, 1 год. на тиждень) 

№ Зміст 
Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Усього 

1 Повторення вивченого про публіцистичний стиль. 

Дотримання особливостей публіцистичного стилю. 

1  1 

2 Лабораторія творчої майстерні: «Перо надії». 

Види робіт у сфері публіцистики. 

1  1 

3 Висвітлення актуальних питань у газетах як основа 

популярності видання. Аналіз і коментар аргументів 

і фактів конкретного видання.  

 1 1 

4-5 Стаття (повторення) .Етапи написання статті 

(попередній збір інформації, формування тексту, 

визначення структури, написання статті). Категорія 

читачів( поверховий, пересічний, уважний.) 

1 1 2 

6-7 Нарис. Поняття про нарис. Які бувають нариси? 

Архітектура, побудова. Тематика нарисів. Складання 

нарисів про відому людину.  

1 1 2 

8-9 Фельєтон і памфлет, як види художньо-

публіцистичного стилю. Складання фельєтонів і 

памфлетів. 

1 1 2 

10-11 Стилі мовлення (вдосконалення знань, умінь та 

навичок). Робота з текстами. Визначення стилів 

мовлення текстів публіцистичного стилю.  

1 1 2 

12-13 Есе – короткий нарис вишуканої форми. Складання 

та оформлення есе.   

1 1 2 

14-15 Соціологія як складова частина журналістських 

знань. 

1 1 2 

16 Анкета. Робота з анкетами.  1 1 

17-18 Культура мовлення журналіста. Закони 

психологічного контакту зі співрозмовником. 

Оформлення стенду «Журналістська етика».  

1 1 2 

19 Презентація власних робіт (на основі вивченого 

матеріалу). 

 1 1 

20-21 Художньо-технічне оформлення видання.  1 1 2 

22-23 Структура видання.    1 1 2 

24-25 Хроніка як інформаційний жанр. Факти без 

подробиць. «Круглий стіл». Актуальна проблема та 

форма її подачі.  

 2 2 

26-27 Робимо газету. Організація випуску газети. Обробка 

зовнішньої інформації. Комп'ютерна верстка 

шкільної газети. Перегляд і відбір фотоматеріалів. 

 2 2 

28-29 Заголовки та ілюстрації.    2 2 

30-31 Типи і види шкільних газет.  1 1 2 

32-33 Редагування газетного матеріалу.   1 1 2 

34 Стилістика статті. 1  1 

35 Рецензія як жанр художньо-літературної критики. 

Замітка-порада. 

 1 1 

36 Підсумкове заняття. Прес-конференція.  1 1 
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11 клас 

( 36 годин, 1 год. на тиждень) 

№ 

п/п 
Зміст 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Усього 

1 Вступ до практичної журналістики. 1  1 

2 Медіа суспільство та його складові. 1  1 

3 Основні стандарти журналістики. 1  1 

4 Журналістська етика ( повторення ).  1 1 

5 Репортер ( ньюсмейкер) – першооснова 

журналістики. 

1  1 

6-7 Поняття «редакція» (організація, 

редакційний колектив). Редагування та 

стилістика (повторення ). 

1 1 2 

8-9 Радіомовлення. Підбір фактичних матеріалів. 

Випуск тематичної радіогазети. 

1 1 2 

10-11 Фотоматеріали, відео репортаж.  2 2 

12-13 Репортаж про спортивні досягнення учнів 

школи на рівні району. 

 2 2 

14 Засоби масової інформації та реклама. 1  1 

15-16 Робота з бібліотечним каталогом( як 

працювати в архівах). 

 2 2 

17 Поняття успішності журналістського 

матеріалу. 

1  1 

18-19 Вдалий заголовок – 50% успіху статті. 

Складання заголовків. 

1 1 2 

20 Жанри публіцистичного стилю (повторення). 

Художньо-публіцистичний стиль. Підбір 

текстів публіцистичного стилю. Основні 

мовні засоби. 

1  1 

21-22 Замальовка. Структура, тематика. Складання 

замальовок 

1 1 2 

23-24 Образок. Структура, тематика. Складання 

образків. 

1 1 2 

25-26 Етюд. Структура, тематика. Складання 

етюдів. 

1 1 2 

27 Науково-публіцистичний стиль  

(літературно-критичні статті, огляди, 

рецензії). 

1  1 

28-31 Рецензія як особливий жанр журналістики. 

Написання рецензій на театральну 

постановку, літературний твір, кінопрем’єру, 

телешоу, наукову роботу ). 

1 3 4 

32 Ведення особистого архіву фахового 

журналіста 

 1 1 

33-34 Творча презентація ( замальовки, образки, 

етюди, рецензії, фотоматеріали, репортажі). 

 2 2 

35-36 Підсумкове заняття. Нагородження «Пером 

надії» кращих робіт учнів. 

 2 2 
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Програма факультативного кусу 

«Основи журналістики» 

9 клас (36 годин, 1 год. на тиждень) 

Зміст навчального матеріалу з вимогами до навчальних досягнень учнів 

№ 

п/п 

К-сть 

год. 
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

1 1 Введення в історію журналістики. 

Передумови виникнення 

журналістики (технічні, економічні, 

культурні ). 

Роль і значення журналістики в 

суспільному житті  

 знає історію журналістики; 

 пояснює значимість професії 

журналіста; 

 визначає її необхідність для 

вмілого орієнтування в 

інформаційному соціумі: 

 *вміння самостійно навчатися. 

2 1 Знайомство з поняттям  

«журналістика». Національні 

джерела української журналістики. 

 знає визначення поняття 

«журналіст»; 

 вміє визначати особливості даного 

поняття з-поміж інших понять; 

 усвідомлює національні джерела 

української журналістики; 

 формує пізнавальну 

компетентність: 

 *оперує отриманими знаннями. 

3 1 Історія журналістики у її 

найголовніших моментах. 

Перші періодичні видання в Україні. 

 знає етапи розвитку журналістики; 

 розуміє специфіку курсу; 

 пояснює зв'язок з іншими засобами 

масової інформації; 

 формує пізнавальну 

компетентність: 

 *наводить приклади. 

4 1 Як і чому виникла журналістика. 

Повторення основних відомостей з 

журналістики 

 

 знає причини виникнення 

журналістики; пояснює чому виникла 

журналістика; 

 формує пізнавальну компетентність: 

*вміння спілкуватися 

5-6 2 Газетний світ.  

 Сучасні газети і журнали. 

Практичне заняття. Огляд, 

оформлення, тематика, заголовки. 

 знає види газет, їх призначення, 

назви; 

 вміє орієнтуватися в рубриках, 

колонках, заголовках; 

 бере до відома оформлення газет; 

 описує тематику і заголовки. 

7-8 2 Знайомство з дитячими та 

підлітковими засобами масової 

інформації. 

Сучасні газети і журнали для дітей. 

Практичне заняття. 

Огляд, створення списку дитячих 

видань. 

 знає назви дитячих та підліткових 

газет і журналів; 

 осмислює їх призначенням; 

 вміє користуватися засобами 

масової інформації для дітей і 

підлітків у пошукових цілях; 

 класифікує списки. 
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9-

10 

2 З історії дитячої преси. 

Перші періодичні видання для дітей. 

Практичне заняття. 

Огляд, жанрове розмаїття, заголовки, 

рубрики, тематика, актуальність. 

 узагальнює історію дитячої преси; 

 пояснює, як газета впливає на 

читача; 

 формує комунікативну 

компетентність:  

 *готовність до творчої діяльності. 

11-

12 

2 Творча робота з обласними і 

районними газетними виданнями. 

Огляд. Класифікація за тематикою. 

Практичне заняття. 

 Огляд, жанрове розмаїття, колонки, 

рубрики, тематика, актуальність, 

ілюстрації, фоторепортажі. 

 вміє працювати з виданнями; 

 пояснює їх основне призначення; 

 розрізняє інформаційно-

пропагандистські методи видань; 

 спонукає себе до діяльності; 

 змінює свої погляди чи формує 

нові; 

 формує самоосвітню 

компетентність: 

 *здібність до самоосвіти. 

13 1 Посвята у юнкори.  розуміє свій вибір;  

 осмислює обов'язки юнкора; 

 формує соціальну компетентність; 

 * вміння приймати рішення. 

14 1 Поняття про інформацію. 

Предметна орієнтація газетних 

жанрів. 

 Інформаційний довідник. 

 усвідомлює основне призначення 

журналістики: інформаційна 

пропаганда певних думок, 

переконань, теорій; 

 розуміє призначення активної 

агітації; 

 формує соціальну компетентність: 

 * вміння осмислювати та 

використовувати інформацію 

(комп'ютер, Інтернет, засоби 

масової інформації). 

15 1 Жанрова палітра публіцистики.  

Предметна орієнтація газетних 

жанрів. Інформаційні жанри, їх 

реквізити і способи подання. 

 вміє систематизувати жанри 

публіцистичного стилю, мовні 

особливості, способи подання 

інформації, вміє розрізняти такі 

підстилі: а) стиль засобів масової 

інформації – часописи, листівки, 

радіо, телебачення тощо; б) 

художньо-публіцистичний стиль – 

памфлети, фейлетони, політичні 

доповіді, нариси тощо; в)есе ; г) 

науково-публіцистичний стиль – 

літературно-критичні статті, огляди, 

рецензії тощо; 

 формує соціальну компетентність: 

 *вміння осмислювати інформацію. 
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16 1 Публіцистичний стиль. Головне 

призначення, основні ознаки, мовні 

засоби. Основне призначення, 

основні ознаки, мовні засоби. 

 пояснює основне призначення, 

основні ознаки, мовні засоби; 

 розрізняє і користується всіма 

жанрами цього стилю; 

 формує соціальну компетентність: 

 * вміння осмислювати інформацію. 

17 1 Професійне мовлення. 

Термінологія. 

Призначення мови. 

 

 розуміє призначення мови як 

інструменту здобуття знань, як 

засобу життєдіяльності людини; 

 знає спеціальну термінологію, 

особливості побудови синтаксичних 

конструкцій;  

 має сформовану компетенцію; 

 вміє доречно і правильно 

використовувати ці знання на 

практиці. 

18-

20 

3 Стаття та її різновиди, стилі і типи, 

особливості написання. Аудіювання 

газетної статті. Визначення її стилю і 

типу. 

Стаття – 1.Науковий або 

публіцистичний твір невеликого 

розміру в 

 газеті, журналі, збірнику тощо. 2. 

Самостійний розділ, параграф в 

юридичному документі, описі, 

словнику і т. п. 3. Розділ у документі, 

бюджеті. 4. Розряд, вид, галузь тощо. 

Практичне заняття. 

Складання статті для видання. 

 розуміє поняття, різновиди статей; 

називає їх; 

 визначає реквізити статей;  

 вміє складати статтю, 

дотримуючись орфографічних і 

пунктуаційних норм, правил 

побудови; 

 виявляє і виправляє допущені 

помилки; 

 формує соціальну компетентність: 

 *застосування знань і умінь при 

складанні статті; 

 *робить власні судження і висновки. 

21-

23 

3 Звіт як інформаційний жанр, його 

підвиди: прямий і тематичний. Схема 

звіту. Визначення структури. 

Попередній збір інформації. 

Складання звіту про виконану 

роботу. Звіт – письмове або усне 

повідомлення офіційній особі чи 

організації про якусь виконану 

роботу. Види звітів – творчий, 

фінансовий. 

Практичне заняття. 

1. Складання письмового творчого 

звіту: демонстрація успіхів, 

досягнень колективу чи окремої 

особи в літературі, кіно тощо. 

2. Проведення звіту. 

3. Документи встановленої форми 

для звітування.  

 розуміє термін і схему побудови 

звіту; визначає етапи написання 

статті (попередній збір інформації, 

формування тексту, визначення 

структури написання звіту); 

 виявляє і виправляє помилки, 

допущені в документі; 

 формує компетентність 

саморозвитку і самовдосконалення;  

 * потреба систематичного 

навчання; 

 *потреба в інформаційній 

зорієнтованості. 

24-

26 

3 Замітка. Поняття про замітку.   знає схему побудови замітки; 
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 Структура, схема замітки. 

Попередній збір інформації. 

Складання замітки в газету типу 

роздуму. Поняття про замітку. 

Структура.  

Замітка – 1. Жанр газетної 

публіцистики: стисла розповідь про 

суспільно-цікавий факт чи явище без 

докладного коментування. 

2. Короткий запис для збереження в 

пам'яті. Брати на замітку. 

Практичне заняття. 

1. Збір матеріалів. 

2. Складання замітки. 

 визначає етапи написання 

(попередній збір інформації, 

визначення теми і структури 

написання замітки); 

 виявляє і виправляє допущені 

помилки (орфографічні, пунктуаційні 

і стилістичні); 

 аналізує зібраний матеріал, 

класифікує; 

 виносить судження;  

 формує пізнавальну 

компетентність: 

 *добуває,осмислює,використовує 

певну інформацію ( Інтернет, засоби 

масової інформації ). 

27-

29 

3 Інтерв'ю. Поняття про інтерв'ю; 

структура. 

 Інтерв'ю – жанр публіцистики, 

бесіда журналіста у формі запитань і 

відповідей з політичним, 

громадським або іншим діячем з 

різних питань. 

Практичне заняття. 

1. Проведення інтерв'ю 

2. Оформлення. 

3. Складання (на основі проведеної 

бесіди з кимось). 

 розуміє дане поняття; 

 вміє розрізняти його з-поміж інших 

жанрів; знає структуру, тактику 

постановки питання; 

 виявляє відмінності між інтерв'ю і 

коментарем; 

 орієнтується у видах і специфіці 

інтерв'ю; складає інтерв'ю; 

 виявляє і виправляє допущені 

помилки (орфографічні, пунктуаційні 

та стилістичні). 

30-

31 

2 Репортаж. Поняття про репортаж. 

Структура. 

Репортаж – інформаційний жанр 

публіцистики, оперативне 

повідомлення кореспондента 

(репортера) з місця події в пресі, по 

радіо, телебаченню. 

Практичне заняття. 

1. Збір і подання інформації для 

преси про певні події повсякденного 

життя. 

 знає про репортаж, його види; 

 вміє проводити репортажі і 

правильно оформляти; 

 виявляє і виправляє допущені 

помилки; 

 формує соціальну компетентність: 

 * культуру міжособистісних 

стосунків. 

32 1 Знайомство з основними законами 

про засоби масової інформації. 

Практичне заняття. 

Прес-конференція «Закони сучасної 

преси». 

 осмислює основні закони про 

засоби масової інформації, його стилі 

(часописи, листівки, радіо, 

телебачення тощо) ; 

 використовує грунтовні знання ; 

 вміє спілкуватися в колективі, 

використовуючи знання із 

законодавства про засоби масової 

інформації. 
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33 1 Прес-реліз. Поняття про прес-реліз. 

Терміновість матеріалу. 

Прес-реліз – документ, який підлягає 

терміновому опублікуванню й 

поширенню в засобах масової 

інформації. 

 розуміє поняття; 

 вміє працювати з ним; 

 формує соціальну компетентність: 

 * вміння оперативно працювати. 

34 1 Журналістські новини («свіжі» факти 

шкільного життя). 
 вміє осмислювати інформаційний 

матеріал і готувати новини; 

 правильно використовує 

професійну 

 лексику, терміни, типові мовні 

звороти та фрази при складанні 

матеріалу; 

 аналізує і систематизує 

інформацію; 

 формує соціальну компетентність: 

 *застосування знань і вмінь у 

підготовці журналістських новин. 

35-

36 

2 Коментар як актуальний аналітичний 

жанр. Політінформація. Підсумкове 

заняття. 

 вміє робити коментар; 

 демонструє аналітичне мислення; 

 переконливо формулює зв'язний 

вислів інформаційного характеру; 

 показує набуті знання, вміння та 

навички, дотримуючись мовного 

етикету. 

 

Програма для 10, 11 класів, висновки і посилання на джерела інформації, 

презентація у супроводжуючих матеріалах. 

  

Програма факультативного курсу 

«Основи журналістики» 

10 клас ( 36 год. 1 год. на тиждень) 

Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів 

№ 

з/п 

К-сть 

год 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

 1 1 Повторення вивченого про 

публіцистичний стиль. Дотримання 

особливостей публіцистичного 

стилю, його підстилі та жанри. 

 розуміє основне призначення 

публіцистичного стилю, вживання 

(громадсько-політичне, суспільно-

виробниче, культурно- освітнє, 

наукове); 

 вміє розрізняти публіцистичний 

стиль 

 з-поміж інших стилів мовлення; 

 формує соціальну компетентність: 

* потреба систематичного 

навчання. 
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 2  1 Лабораторія творчої майстерні: 

«Перо надії». 

Види робіт у сфері публіцистики. 

 осмислює цілі та задачі 

журналістики; 

 показує набуті знання про жанри, 

професійне мовлення; 

 розрізняє підстилі публіцистичного 

стилю; 

 вміє складати звіти, замітки, 

репортажі, інтерв'ю. 

 3  1 Робота з виданнями. Висвітлення 

актуальних питань у газетах як 

основа популярності видання. Аналіз 

і коментар аргументів і фактів 

конкретного видання. Обласні 

газетні видання. Огляд, тематика, 

актуальність, жанрове розмаїття, 

влучні заголовки. 

 вміє працювати з періодичними 

виданням; 

 аналізує і конструює тексти різних 

жанрів публіцистичного стилю; 

 обробляє видавничу інформацію; 

 володіє сучасними інформаційними 

і комп'ютерними технологіями; 

 формує пізнавальну 

компетентність: 

* потреба саморозвитку. 

 4-

5 

2 Стаття. Етапи написання статті. 

Практичне заняття. 

Складання і первинне редагування 

статті. 

 вміє збирати певний матеріал; 

 знає етапи написання статті; 

 правильно формулює текст; 

 визначає структуру; 

 володіє методами впливу на 

читача. 

6-7  2 Нарис. Поняття про нарис. Які 

бувають нариси? Архітектура, 

побудова. Тематика нарисів. 

 Нарис – те, що написане, намічене, 

складене попередньо, в загальних 

рисах; проект; оповідний художньо-

публіцистичний твір про дійсні 

факти, події, конкретних людей; 

назва спеціальної наукової праці, до 

складу якої входять дослідження з 

низки питань. 

Практична робота. 

 Збір матеріалу. Складання нарисів 

про відому людину.  

 знає про нарис, його структурну 

схему, побудову; 

 вміє дотримуватись змісту обраної 

теми;  

 володіє методами впливу на 

читача; професійно конструює 

тексти даного жанру; 

 виявляє і виправляє допущені 

помилки; 

 аналізує інформацію; 

 формує особистісну 

комунікабельність: 

 * застосовування коректності ; 

 *володіння мовленнєвою культурою. 

 8-

9 

 2  Памфлет і фейлетон. Поняття про 

памфлет, його структуру. Памфлет – 

жанр публіцистики, для якого 

характерне різке, ніщівне викриття 

певного політичного явища чи 

особи; гостро сатиричний твір. 

Фейлетон – невеликий 

публіцистичний твір, у якому гостро 

висміюються та засуджуються якісь 

вади, потворні явища суспільного 

життя. 

 знає про памфлет і фейлетон, 

художньо-публіцистичний стиль; 

 здійснює синонімічні заміни в цих 

текстах ; 

 виявляє і виправляє помилки ;  

 засвоює стилістичні засоби 

образної мови; 

 розвиває вміння правильно 

відбирати цікавий матеріал з 

великого потоку інформації для 
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Практичне заняття. 

Збір правдивих фактів на злободенну 

тему. 

 Складання памфлетів і фейлетонів. 

сенсаційних, шокуючих статей у 

вигляді памфлетів і фейлетонів. 

10-

11 

 2 Стилі мовлення (вдосконалення 

знань, умінь та навичок). Практична 

робота. 

Робота з текстами. Визначення 

стилів . 

 засвоює стилі літературної мови, їх 

поширення й уживання, 

функціональне призначення, основні 

ознаки, систему мовних засобів і 

стилістичних норм, сферу вживання; 

 вміє добирати й аналізувати тексти 

різних стилів; 

 визначає їхні основні ознаки. 

12-

13 

 2 Есе. Поняття про есе. 

Есе – жанр художньо-публіцистичної, 

науково-популярної творчості, що 

характеризується вільним, але 

виразно суб'єктним вираженням 

власного розуміння теми. 

Практичне заняття. 

Обирання теми есе. 

 Написання есе. 

 розуміє, що есе – короткий нарис 

вишуканої форми; 

 вміє складати та оформляти есе; 

 виявляє та виправляє помилки; 

 формує особисту компетентність: 

 *здатність до самовираження. 

14-

15 

 2 Соціологія як складова частина 

журналістських знань. 
 правильно визначає поняття 

соціологія; 

 розуміє роль соціологічних 

досліджень та опитувань; 

 вміє підбивати підсумки таких 

опитувань; 

 будує діаграми соціологічних 

досліджень. 

 16  1 Анкета. Види анкет. 

Поняття про анкету. 

Анкета «Найуважніші читачі «.  

 виявляє структурні особливості 

анкетування, їх призначення; 

 вміє проводити анкетування для 

визначення достовірності фактичних 

матеріалів; 

 аналізує анкетні дані. 

17-

18 

 2 Культура мовлення журналіста. 
Закони психологічного контакту зі 

співрозмовником. Оформлення 

стенду «Журналістська етика».  

 засвоює основні правила культури 

мовлення журналіста, дотримується 

їх; 

 осмислено оформляє стенд 

«Журналістська етика»; 

 формує компетентність 

саморозвитку; 

 * спілкування – це мистецтво. 

 19  1 Презентація власних робіт (на основі 

вивченого матеріалу). 
 правильно використовує 

опрацьований матеріал; 

 конструює статті, нариси, 

фейлетони і памфлети, есе; 

 вміє проводити соціальне 

опитування, анкетування; 
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 формує особистісну 

компетентність: 

 * здатність спостерігати, 

виявляти, презентувати свій проект. 

20-

21 

 2 Художньо-технічне оформлення. 

Вимоги. 

 Практичне заняття. 

Робота над художнім оформленням 

газети на основі комп'ютерних 

технологій. 

 використовує вимоги щодо 

художньо-технічного оформлення 

видання, користується 

комп'ютерною версткою газети ; 

 формує компетентність 

самовираження: 

 * прийняття демократичних 

цінностей. 

 

22-

23 

 2 Структура видання. Схема. 

Практичне заняття. 

Огляд видань. Узагальнення й аналіз 

зразкових газет і журналів. 

 Визначення ознак видань з 

«родзинкою». 

 

 знає про структуру видань 

(заголовок, рубрика, колонка, назва 

видання, автор статті, хроніки); 

 використовує на практиці свої 

знання; 

 аналізує й систематизує кращі 

видання. 

24-

25 

 2 Хроніка як інформаційний жанр. 

Факти без подробиць. 

«Круглий стіл». Актуальна проблема 

та форма її подачі.  

 осмислює та узагальнює 

інформаційний матеріал; 

 розуміє актуальність фактів; 

 виявляє цікавий інтерес до 

ознайомлення з роботою над 

виданням. 

26-

27 

 2 Робимо газету. Організація випуску 

газети. Обробка зовнішньої 

інформації. Комп'ютерна верстка 

шкільної газети. Перегляд і відбір 

фотоматеріалів. 

Практичне заняття. 

 Визначення етапів підготовки до 

випуску газети. 

 знає послідовність роботи над 

випуском газети; 

 синтезує інформацію; 

 володіє комп'ютерною графікою; 

 відбирає фотоматеріали; 

 застосовує структуру видання. 

28-

29 

 2 Заголовки та ілюстрації. 

Про вміння підібрати влучний і 

сенсаційний заголовок та 

ілюстраційно його підтвердити. 

Практичне заняття. 

Аналіз змісту пропонованої статті 

без заголовка. 

Підбір влучного заголовку та 

ілюстрації по темі. 

 вміє точно і влучно добирати 

заголовки та ілюстративний 

матеріал, враховуючи інтереси 

читачів; 

 аналізує зміст статті; 

 узагальнює інформацію. 

30-

31 

 2 Типи й види шкільних газет. 

Газета як модель спілкування учнів і 

вчителів. 

Практичне заняття. 

 Класифікація шкільних газет. 

 знає основні типи й види шкільних 

газет; вміє добирати заголовки та 

інформаційний матеріал, враховуючи 

актуальність шкільних новин. 
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Робота в групах. Випуск різних за 

тематикою газет, листівок, 

«блискавок». 

32-

33 

 2 Редагування газетного матеріалу. 

Практичне заняття. 

Редагування шкільних газет, 

дотримуючись мовних засобів. 

 вміє редагувати газетний матеріал; 

 аналізує тексти, заголовки, 

рубрики, коментарі; 

 вміє робити нотатки, враховуючи 

мовні засоби публіцистичного 

стилю; 

 наводить достовірні факти. 

 34  1 Стилістика статті.  

Зв'язок стилістики з іншими 

розділами мовознавчої науки. 

 знає про стилістичну норму; 

 вміє відрізняти стилі мовлення та 

їх підстилі; 

 називає стилістичні можливості 

простих і складних речень при 

оформленні статті. 

 35  1  Рецензія як жанр художньо-

літературної критики. Замітка-

порада. 

Своя тема в журналістиці. 

Аналіз найкращих робіт. 

 правильно використовує 

напрацьований матеріал;  

 конструює рецензіі ; 

 оцінює наданий матеріал, вносить 

власні судження; 

 визначає актуальність роботи; 

 аналізує підбір заголовка та 

фотоматеріал.  

 36  1 Повторення матеріалу. 

Прес-конференція «Сенсації в 

шкільній пресі». 

 вміє спілкуватися в колективі, 

використовуючи набуті знання, 

дотримуючись мовного етикету; 

 володіє методами впливу на 

слухача (читача). 

 

 

Програма факультативного курсу 

«Основи журналістики» 

11 клас (36 год. 1 год. на тиждень) 

№ 

п\п 

К-сть 

годин 
Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

1 1 Вступ до практичної журналістики. 

Робота з першоджерелами про 

практичну журналістику. 

 засвоює відомості про практичну 

журналістику; 

 визначає стилістичну маркованість 

мовних одиниць; 

 знає основні поняття стилістики 

(стилістика мови і мовлення, 

стилістика художньої літератури, 

стилі мовлення, стилістичні засоби 

(ресурси) української мови). 

2 1 Медіа суспільство. 

Журналісти в епіцентрі подій. 
 розуміє складові суспільства; 

 враховує інтереси, захоплення, 

вподобання читачів. 
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Огляд тематичних журналів, їх 

оцінка учнями. 

3 1 Основні стандарти журналістики. 

Засоби впливу на читачів. 

Добір логічних засобів впливу на 

читачів. 

 розуміє основні стандарти 

журналістики; 

 застосовує їх практично; 

 оцінює випадки вдалого і 

невдалого використання засобів 

впливу . 

4 1 Журналістська етика (повторення). 

Практикум  

«Коректність, комунікабельність, 

компетентність юного журналіста». 

 систематизує основні правила 

журналістської етики; 

 вміє дотримуватись етичних норм; 

 формує соціальну компетентність: 

* вміння безконфліктного 

спілкування. 

5 1 Репортер – працівник газети, радіо, 

телебачення, який збирає і подає 

інформацію для преси про певні 

події повсякденного життя.  

Розповіді учнів про відомих 

репортерів. 

 визначає, що репортер – 

першооснова журналістики; 

 володіє основними вимогами щодо 

репортерської діяльності; 

 вдосконалює усне мовлення. 

6 -

7 

2 Редакція – опрацювання, підготовка 

тексту, рукопису до друку, 

організація, що здійснює підготовку і 

випуск у світ друкованих видань. 

Організація,редакційний колектив. 

Практичне заняття. 

 Екскурсія до редакції районної 

газети. 

 розуміє поняття « редакція», 

форми організації редакційного 

колективу; 

 вміє спостерігати за працею 

редакційних колективів, 

працівниками типографії; 

 виявляє цікавий інтерес до 

ознайомлення з роботою над 

виданнями;; 

 удосконалює знання про 

стилістику. 

8-9 2 Радіомовлення як засіб ефективного і 

швидкого інформування населення. 

Практичне заняття. 

Підбір фактичних матеріалів. 

Випуск шкільної радіогазети до 

Всесвітнього Дня рідної мови. 

 орієнтується у засобах масової 

інформації; 

 вміє підбирати фактичні матеріали;  

 випускає тематичну радіогазету. 

10-

11 

2  Фотоматеріали.  

Відео репортаж як основа 

достовірного підтвердження подій. 

Практичне заняття. 

Підбір фото, відеоматеріалів до 

репортажів про шкільне життя. 

 вміє підбирати і відбирати фото, 

відеоматеріали за тематичним 

напрямком для ілюстративного 

збагачення видання. 

12-

13 

2 Репортаж про спортивні досягнення 

учнів школи на рівні району. 
 вміє проводити репортажі; 

 правильно формулює питання; 

 контролює послідовність думки; 

 дотримується правил мистецтва 

спілкування; 
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 коментує та аналізує отриману 

інформацію; 

 проявляє власні здібності в 

опануванні журналістики. 

14 1 Засоби масової інформації та 

реклама. Значення реклами в 

популярності певного видання. 

 аналізує рекламу в засобах масової 

інформації; 

 визначає необхідність реклами для 

популярності видання. 

15-

16 

2 Робота з бібліотечним каталогом 
(як працювати в архівах).  

Практичне заняття. 

Класифікація каталогів. 

 знає як працювати з бібліотечним 

каталогом для підбірки тематичної 

статті, рецензії, відгуку, для 

підтвердження певних історичних 

фактів; 

 класифікує бібліотечний архів. 

17 1 Поняття успішності 
журналістського матеріалу. 

Роздуми учнів про успішність 

видання. 

 Обгрунтовує поняття успішності 

журналістського матеріалу для 

популярності видання. 

18-

19 

2 Вдалий заголовок статті – 50% 

успіху статті. 

Практичне заняття. 

Складання заголовків до публікацій. 

 вміє правильно і влучно добирати 

заголовки до статті; 

 аналізує заголовки щодо змісту 

статті; 

 розрізняє види заголовків. 

20 1 Жанри публіцистичного стилю ( 

вдосконалення знань). Підбір текстів 

публіцистичного стилю. Основні 

мовні засоби. 

 

 знає основні жанри 

публіцистичного стилю, їх функції та 

сферу вживання, мовні особливості; 

 визначає їх основні ознаки; 

 уміє читати тексти різних жанрів і 

робити нотатки. 

21-

22 

2 Замальовка – короткий текст про 

природу. 

Практичне заняття. 

 Добірка матеріалів. 

Складання замальовок. 

 розуміє поняття замальовка, 

структуру і тематику замальовок; 

 вміє складати й оформляти таку 

роботу; 

 виявляє і виправляє помилки.  

23-

24 

2 Образок – невеликий художній твір, 

що ґрунтується на якомусь 

конкретному життєвому факті чи 

події, який формує образи. 

Практичне заняття. 

Добірка нотатків. 

Складання образків. 

 знає про образок, структуру і 

тематику; 

 вміє складати і оформляти 

образок; виявляє і виправляє 

помилки. 

25-

26 

2  Етюд – невеликий літературний 

твір, присвячений окремому аспекту. 

Практичне заняття. 

 Складання етюду. 

 знає про етюд, структуру і 

тематику; 

 вміє складати і оформляти етюди; 

  виявляє і виправляє помилки. 

27 1 Науково-публіцистичний стиль 

(літературно-критичні статті, огляди, 

рецензії). 

 розуміє жанри науково-

публіцистичного стилю 

(літературно-критичні статті, огляди, 

рецензії); 
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 аналізує стилі. 

28-

31 

4 Рецензія як особливий жанр 

журналістики. 

Рецензія – стаття з оцінкою 

художнього, наукового або іншого 

твору, збірника, журналу, 

кінофільму, вистави із 

зауваженнями,пропозиціями та 

порадами. 

Практичне заняття. 

Написання рецензій на театральну 

виставу, літературний твір, 

кінопрем'єру, телешоу, наукову 

роботу. 

 знає про рецензію як особливий 

жанр журналістики; 

 вміє писати й оформляти рецензії 

на театральну виставу, літературний 

твір, кіноафішу, телешоу, наукову 

роботу); 

 орієнтується у видах рецензій; 

 виявляє і виправляє лексичні 

помилки. 

32 1 Ведення особового архіву. 

Необхідність ведення особового 

архіву. 

 вміє вести особовий архів для 

переліку опублікованих статей. 

33-

34 

2 Практичне заняття. 

Творча презентація (замальовки, 

образки, етюди, рецензії, 

фотоматеріали, репортажі). 

 вміє правильно оформляти і писати 

статті з урахуванням отриманих 

знань, умінь та навичок. 

35-

36 

2 Підсумкове заняття. Своя тема в 

журналістиці. 

«Перо надії». Нагородження учнів за 

кращу роботу. 

 здійснює повну журналістську 

роботу, виявляє і виправляє 

стилістичні, лексичні, морфологічні 

помилки; 

 володіє певним багажем знань у 

сфері журналістики; 

 вміє орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 

  

Висновки. 

Цінним у програмі є систематичність і послідовність викладу змісту 

занять, відповідність завданням розвитку, навчання й виховання підростаючого 

покоління, простежується постійний міжпредметний зв'язок; чіткість у роботі 

над теоретичним матеріалом у сфері журналістики. Засвоєнню програми 

сприяють різноманітні форми роботи з учнями: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими 

людьми, огляди, екскурсії, інтерв’ю, прес-конференції тощо. Також дуже 

корисним для учнів є проведення екскурсій до редакції районної газети 

«Мар’їнська нива», під час яких пропонується ознайомлення з роботою 

журналістів, редакторів.  

Тема факультативного курсу «Основи журналістики» має велику 

актуальність й практичну значимість для учнів і для вчителів української мови 

та літератури. Програма курсу може стати інструментом для роботи по 

формуванню стилістичних вмінь і навичок, детально ознайомити учнів із 

технологією конструювання текстів, сприяти розвитку мовленнєвих і 
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креативних здібностей обдарованих школярів, упровадженню в шкільне життя 

нової моделі спілкування учнів і вчителів. 

Програму можна рекомендувати для використання іншими вчителями за 

умови внесення певних корективів. 

 

Список використаної літератури: 

1. Баранник Д. Мовна структура публіцистичного стилю// Укр. мова і л-

ра в школі. – 1997.-№ 6 

2. Білецький А. Про мову і мовознавство.- К., 1997. 

3. Горбачук В. Барви української мови. – К., 1997 

4. Етимологічний словник української мови: у 7 т. – К., 2982 – 2006.-Т.1 

– 5. 

5. Караванський С.Пошук українського слова… – К., 2001. 

6. Михайлик І. Г. Історія журналістики. – Харків: Прапор, 2004. 

7. Партико З. Загальне редагування. – Л., 2004. 

8. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. – К.,1994. 

9. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль, 

2000. 

10. Систеров В. М. Методические рекомендации: « Дизайн газетного 

издания молодежи». – Запорожье, 2007. 

11. Систеров В. М. Методичні рекомендації в рамках обласної програми: 

«Школа молодіжного редактора», «Жанри журналістики». – Запоріжжя, 2007. 

12. Систеров В. М. Методичні рекомендації: «Газетне видання молоді: 

створення, напрями діяльності, форма реалізації, упровадження». – Запоріжжя, 

2006. 

13. Ющук І. Практичний довідник з української мови. – К., 2000. 

14. Ярема С. Технічне редагування. – К., 2003. 

 

Список літератури, рекомендованої для учнів: 

1. Партико З. Загальне редагування. – Л., 2004. 

2. Пономарів О. Культура слова. – К, 2001. 

3. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/За заг. Ред. 

д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.:ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с. 

4. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1996. 

5. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. 

6. Чмут Т. Етика спілкування. – К., 1999. Ярема С. Технічне редагування 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОКУЛЯРІВ ВІРТУАЛЬНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Пічкур Богдан Анатолійович 

с. Сигнал,Козятинський район, 

Вінницька область 

ЗНВК І-ІІІ ступенів  

«Школа-гімназія-дитячий садок» 

ім. В.М.Підгорбунського 

 

Багато людей уже неодноразово чули термін «віртуальна реальність», але 

мало хто дійсно знає про велику кількість можливостей практичного 

використання цієї технології в різних сферах. Хоча окуляри віртуальної 

реальності, зазвичай, асоціюють саме з відеоіграми та розвагами, насправді їх 

застосовують навіть для лікування людей, а також на уроках у школі.  

VR – окуляри, або шоло54м віртуальної 

реальності, – це тривимірний пристрій, що дозволяє не 

просто переглядати зображення (відео), а й поринути 

в події за допомогою 3D – картинки (Рис.1). Завдання 

цих окулярів – перехитрити мозок таким чином, щоб 

він сприймав видиме за реальне за допомогою 

спеціальних технологій. Такі девайси мають вигляд 

коробки з лінзами або пластикового корпусу, у 

вигляді екрану з перегородкою. На нього подається 

зображення, окреме для кожного ока, що і дозволяє насолодитися 

«перебуванням» у віртуальній реальності. 

Під час дослідження учень бачить зображення, яке поділене на дві частини, 

– принцип простих окулярів ( Рис.2.). Учневі надано незвіданий світ, у якому він 

зможе почерпнути багато цікавого та корисного. Для цього потрібно мати 

хороший Інтернет, відео з YouTube або програму Mozaweb та сучасний 

смартфон, не більше 7 дюймів. Знайти відео на майже будь – яку тематику зараз 

дуже просто, головне, щоб у пошуку було присутнє значення розширення відео 

360°. У програмі Mozaweb також можна помандрувати світом шкільних тем та 

предметів, але треба брати до уваги, що сервіс діє з 2017 року, так що інформація 

постійно оновлюється і додається. 

Процес отримання нових знань змінюється від простого «вивчення» теми 

до її «переживання наживо». Йдеться не лише про інтерактивні вправи, для яких 

не потрібно віртуальної реальності. VR дає змогу «перебувати у місці», знання 

Рис.1. Загальний вигляд 

VR- окулярів 
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про яке учні здобувають під час уроку. Іноді легше зрозуміти матеріал, коли його 

одночасно можна почути й побачити, а не просто прослухати абстрактне 

пояснення викладача. Так, учнів іноді вивозять на екскурсії для того, щоб 

продемонструвати у реальному житті ті процеси, про які йшлося у підручниках. 

За допомогою віртуальної реальності учні змогли би, наприклад, побачити 

динозаврів, або побувати у Віденській опері, не покидаючи власного класу, або 

побувати на Гладіаторській арені. 

При використанні віртуальної реальності відбувається задіяння всіх 

рецепторів організму – зору та слуху. Також розвивається увага, пам'ять. Тому 

учневі вже не потрібно в уяві малювати картинки з уроку, а насправді -

зануритися у цікаві світи наук і, майже, доторкнутися до незвіданих світів, не 

виходячи навіть із класу, не встаючи з місця. Позитивним моментом є те, що при 

поясненні нової теми, оцінки в учнів різняться. Загальна якість відтворення 

матеріалу при поясненні з використанням окулярів віртуальної реальності зросла 

на 30%. У дослідженні даного експерименту було відібрано двоє учнів, з 

порівняно однаковим рівнем знань. Одному учневі матеріал на уроці був 

поданий вербальним способом, а іншому – тим самим способом, але з 

використанням окулярів віртуальної реальності.  

Як наслідок, ми отримали такі 

результати: при контрольній перевірці знань 

учень, який використовував окуляри 

віртуальної реальності на 30% показав кращі 

знання, ніж другий учень.  

Позитивні особливості використання 

окулярів віртуальної реальності: 

1. ефективність навчання; 

2. бажання дітей навчатися; 

3. інноваційність; 

4. якість вивченого матеріалу; 

5. яскравість та цікавість. 

Недоліки: 

1. через 20-25 хвилин потрібно робити перерву після використання 

окулярів; 

2. затратність у придбанні; 

3. у кожного учня має бути сучасний смартфон. 

Виходячи з вищеподаного матеріалу, можна стверджувати, що окуляри 

віртуальної реальності – це справжнє майбутнє новітніх технологій у авчальному 



 

103 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

процесі, це пристосування до учнів сучасного навчального закладу України 

(Рис.3.).  

 

 

Рис.3. Використання VR - окулярів у навчальному процесі 

 

Додаток 1 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОКУЛЯРІВ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА УРОЦІ 

 

ТЕМА: Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння 

материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.  

Практична робота  

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів 

Австралії 
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7 клас  

Урок з географії №31  

Дата: 

Мета: сприяти формуванню понять про фізико-географічне положення 

взагалі і Австралії, зокрема. Закріпити уміння учнів визначати географічні 

координати крайніх точок материка та його протяжність вздовж меридіанів та 

паралелей. Закріпити вміння робити висновки про особливості природи 

материка, що залежать від його ФГП, розвивати вміння орієнтуватися по карті; 

виховувати пізнавальну активність, інтерес до вивчення теми, ініціативність. 

Обладнання: Комп′ютер, сенсорна панель, електронна фізична карта 

світу. Глобус. Фізична карта Австралії. Зошити для практичних робіт. Атлас, 

окуляри віртуальної реальності.. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Очікувані результати: учні зможуть орієнтуватися на карті світу та 

назвати характерні ознаки географічного положення Австралії, вдосконалити 

свої знання ознайомившись із дослідниками Австралії; орієнтуватися на 

тектонічні карті Австралії, чітко вказувати на основні форми рельєфу материка; 

вказувати на якісні та кількісні особливості порівняльної характеристика 

Австралії, порівняно з іншими материками. 

 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

(Привітання з класом, перевірка присутніх, настрій класу на сприймання 

нового матеріалу) 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Прийом «Кросворд + Ребус» (Слайд 3) 
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1. Друга за розміром країна в Південній Америці? (Аргентина) 

2. Як називається пустеля в горах? (Атакама) 

3. Який найвищий водоспад світу, який розташований в Південній 

Америці? (Анхель) 

4. Отрута цього плазуна може як вбити так і вилікувати? (Змія) 

5. Річка, яка протікає на півночі Південної Америки? (Оріноко) 

6. Найбільша гірська система в Південній Америці? (Анди) 

7. Велика рептилія, що мешкає в річці Амазонка? (Крокодил) 

8. Найяскравіший приклад того, що святкують в Бразилії кожного року? 

(Карнавал) 

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прийом «Дивуй!» ( Слайд 4) 

Сьогодні, діти, ми з Вами вирушимо в чарівну подорож до цікавого, 

невідомого материка – Terra Incognita. Наша подорож буде тривати від материка 

Південної Америки, який ми уже познайомилися на попередніх уроках, до 

цікавих, ще не звіданих земель. Понесе нас течія Західних Вітрів, до 

прохолодних вод Атлантичного океану, потеплішає тільки біля берегів Африки, 

це буде нашою проміжною точкою у маршруті, де ми зможемо відпочити, і далі 

продовжити свою дивовижну подорож. Далі нашу подорож буде гріти 

Індійський океан, з найкращими у світі краєвидам. 

Вже ми не далеко, от і невідома земля.  

Нас зустрічають тварини які мешкають на материку, але нам спочатку 

потрібно з′ясувати та відгадати їх. Тварини закодовані у ребусах, давайте 

спробуємо. 

 
Акула Коала 

 

Прийом «Пазли» ( Слайд 5) 

(До дошки викликаються діти, які найбільше слів відгадали у кросворді, 

їхня задача скласти пазл на сенсорній дошці) ( Картинка пазлу-КЕНГУРУ) 

http://three.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=4180756&k=30894282 

* Дане посилання потрібно скопіювати і вставити у пошукову строку 

Google 

 

http://three.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=4180756&k=30894282
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IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1. Характеристика географічного положення материка ( слайд 7-15) 

Робота з мультимедійною презентацією, фізичною картою Австралії, 

планом географічного положення материка, позначення у практичних 

зошитах номенклатури. 

- 7,7 млн км² (VІ місце у світі, в 4 рази менше за площу Африки і в 7,5 

разів менше за площу Євразії) 

- Австралія повністю лежить у Південній та Східній півкулях. Південний 

тропік перетинає Австралію майже посередині, тому значна частина материка 

отримує велику кількість сонячного тепла. 

Північна – мис Йорк (11° пд. ш.; 142° сх. д.)  

південна – мис Південно-Східний (39° пд. ш.; 146° сх. д.), 

західна – мис Стип-Пойнт (26° пд. ш. 113° сх. д.), 

східна – мис Байрон (29° пд. ш.; 154° сх. д.) 

- Із заходу й півдня Австралія омивається водами Індійського океану, зі 

сходу – Тихого; з півночі омивається морями Тіморським і Арафурським, 

Торресовою протокою відокремлюється від Нової Гвінеї. На сході Австралію 

омивають моря Коралове і Тасманове. Від острова Тасманія Австралію 

відокремлює Бассова протока. Берегова лінія Австралії, порівняно з іншими 

материками, має доволі прості обриси, на узбережжі мало бухт для зручної гавані 

морських суден. На півночі глибоко вдається в суходіл затока Карпентарія, на 

півдні – Велика Австралійська. 

Австралія займає відокремлене положення відносно інших материків та 

частин світу. Порівняно близько до Австралії розташовані острови Південно-

Східної Азії. 

Історія відкриття Австралії. 

Коли і як було відкрито цей дивовижний материк? У 1606 р. Австралію 

відкрив голландець Віллєм Янсзон, який назвав її Новою Голландією. Сучасна 

назва материка, яку йому дав супутник уславленого Джеймса Кука натураліст 

Форстер, закріпилася у XIX ст. У 1642-1643 рр. голландець Абель Тасман 

знайшов на південь від материка землю, яка пізніше була названа на його честь,- 

це острів Тасманія. Східних берегів материка у 1770 р. досяг Джеймс Кук, 

експедиція якого пливла з боку Нової Зеландії. 

Практична робота (робота у практичних зошитах).Позначити на 

контурній карті назви крайніх точок Австралії, океани, які омивають материк, 

елементи берегової лінії: великі острови, півострови, моря, затоки, протоки; 

форми рельєфу. 
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Висновок 1. Австралія – найменший материк на Землі, віддалений від усіх 

інших континентів, повністю розташований у Південній півкулі, значна частина 

материка лежить у тропічних широтах. 

Тектонічна будова та рельєф (слайд 16-18) 

Робота з фізичною та тектонічною картами 

Прийом «Слухай уважно» 

В основі значної частини Австралії лежить давня Австралійська 

платформа. На сході до давньої платформи приєдналася область герцинської 

складчастості. Платформі відповідають рівнини: Західно-Австралійське 

плоскогір’я на заході і Центральна низовина на сході і південному сході. Області 

складчастості відповідають Східно-Австралійські 

гори, які в Австралії називають Великий 

Вододільний хребет. На південному сході гори 

досягають найбільшої висоти і називаються 

Австралійськими Альпами (середня висота близько 

2000 м, найвища точка – гора Костюшко, 2228 м). В 

Австралії немає активних сейсмічних зон та активних 

вулканів, у зв’язку з чим її називають 

найспокійнішим у геологічному відношенні 

материком. Австралія – найнижчий материк нашої 

планети. Середня висота материка – близько 300 м. 

Висновок 2. В основі материка лежить давня платформа, на схід від якої 

простягнулися області герцинської складчастості. Геологічною будовою 

обумовлено переважання рівнинного рельєфу. 

Прийом «Активно подорожуй світом 3-D» 

В основі прийому полягає віртуальна подорож материком. 

Найактивніші діти на уроці отримують можливість побачити світ Австралії 

на 360 градусів. Усі інші діти бачать подорож на екрані та телевізорі, окуляри 

синхронізовані з комп’ютером, томі кожний рух он-лайн екскурсовода бачать 

однаково, як і учні з окулярами так і усі присутні на уроці. 
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V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

Прийом «Чи пам′ятаєш ти?» (слайд 19) 

Учні показують об’єкти на настінній контурній карті Австралії біля дошки.  

 1.Крайні точки материка. 

 2.Шлях першого мореплавця який відкрив Австралію. 

3.Основні родовища корисних копалин материка. 

4. Показати всі водні структури, які омивають материк. 

5.Найвища гора на материка. 

 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ 

Прийом « Цікавинка» 

5 учнів отримують qr-коди, де при зчитувані телефоном з’являються цікаві 

факти про Австралію. Учні зачитують їх.  

1. Найбільше у світі пасовище. 

У Південній Австралії знаходиться найбільше в світі 

пасовище. Воно називається Анна Крик і площа займає 34 

квадратних кілометри. Вражаюче, але площа пасовища здатна 

покрити всю території Бельгії. Така територія здатна випасати 

приблизно 16000 голів великої рогатої худоби. Однак, в даний час ця кількість 

скоротилася всього до 2 тисяч голів у зв’язку з посухою. 

2. Найбільший риф на землі. 

Найбільшим на землі кораловим рифом вважається 

великою Бар’єрний риф. Він же саме велике органічне 

формування на Землі, так як його довжина досягає 2000 

кілометрів. Цей риф знаходиться біля берегів Квінсленда, в 

Кораловому морі. 

3. У Австралійських Альпах випадає більше снігу, ніж у Швейцарських . 

З півночі на південь, через Квінсленд, Південний Уельс і 

Вікторію, на 3500 кілометрів розтягнувся великий вододільний 

хребет. Австралійські Альпи є його частиною. Взимку тут 

випадає дуже багато снігу, і ця кількість перевищує навіть 

кількість опадів, які випадають в Швейцарських Альпах. 

4. В Австралії існує служба під назвою «Літаючий 

доктор». 

Ця служба призначена для того, щоб надавати невідкладну 

допомогу жителям, які проживають у віддалених регіонах. 

«Літаючий доктор» – організація некомерційна, часто рятує 

життя людям, які не мають можливості дістатися до лікарні. 
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5. Австралії є домом для 100 мільйонів овець. 

120 мільйонів цих тварин налічувалося в Австралії в 2000 

році. Однак посуха і падаючий попит на шерсть знизив їх 

кількість до 100 мільйонів. Дивно, що овець в цій стані в 5 разів 

більше, ніж жителів. А проживає не території Австралії всього 

20 мільйонів громадян. 

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Опрацювати відповідний параграф підручника. 

2. Опишіть нашу подорож десятьма реченнями. 

3. Випереджальне завдання закодовано на дошці. 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ З ТЕМИ:  

«THE CLEVEREST. STEAM COMPETITION» 

 

Шийка Наталія Олександрівна 

Рибенцева Альона Геннадіївна 

опорний заклад Барвінківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Барвінківської районної ради 

Харківської області 

 

Анотація роботи 

Актуальність роботи: здобувачі освіти в 7 класі тільки розпочали вивчати 

предмет «фізика», хоча деякі знання в них закладені з предмету 

«природознавство», і не всі учні до кінця розуміють що це за предмет і навіщо 

він вивчається. На жаль програма предметів фізики і математики не співпадає в 

7 класі при вивченні теми «Механічний рух» графіки вже вивчаються в фізиці, а 

в математиці через декілька уроків. Також складно здобувачам освіти 

розв’язувати задачі на пошук невідомої третьої величини при двох відомих 

величинах, як пояснюють учні у математиці з Х їм все зрозуміло, а у фізиці ні, 

так як у рівнянні кілька букв, які здаються невідомими. Тому виникла ідея разом 

з вчителем математики розробити та провести даний позакласний захід з теми: 

«The Cleverest. Steam Competition» з використанням елементів STREAM-освіти 

(Science, Technology, Reading + WRiting, Engineering, Arts and Mathematics) – 

інтегрованого підходу до освіти, який передбачає формування уявлень та вмінь 
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здобувачів освіти у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, 

інженерії, мистецтва, математики.  

Мета роботи: сформувати предметні, міжпредметні та ключові 

(спілкування державною та іноземною мовами, комунікативну) компетентності 

в здобувачів освіти. 

Інноваційність роботи полягає в тому що захід розроблений та 

проведений з використанням різних методів та форм до раніше вивчених 

здобувачами освіти тем з математики та фізики.  

Практична значимість роботи складається в тому, що розроблений 

захід дозволяє здобувачам освіти в доступній формі зрозуміти важливість 

вивчення предметів природничо-математичного циклу та державної і іноземної 

мов.  

Зміст роботи 

Тема: «The Cleverest. Steam Competition» 

Мета заходу: формувати предметні, міжпредметні та ключові 

(спілкування державною та іноземною мовами, комунікативну) компетентності 

в здобувачів освіти. 

Предметні компетентності: сформувати у здобувачів освіти вміння 

використовувати набуті знання до пояснювання перебігу фізичних явищ і 

процесів та з’ясовувати їхні закономірності в повсякденній практичній 

діяльності; навчити здобувачів освіти оцінювати межі застосування фізичних 

законів і теорій. 

Міжпредметні компетентності: сформувати у здобувачів освіти вміння 

використовувати набуті знання з математики при розв’язуванні фізичних 

завдань. 

Ключові компетентності: 

Спілкування державною та іноземною мовами: підвищити рівень 

зацікавленості здобувачів освіти, розвинути їхні пізнавальні інтереси, 

стимулювати до вивчення матеріалу, вдосконалювати мовлення і мислення, 

збагатити словниковий склад, а також, створюючи відповідні асоціації, 

запам’ятати терміни, поняття. 

Комунікативна компетентність: сформувати у здобувачів освіти 

способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички 

роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі.  

Форма організації освітнього процесу: інтегрований позакласний захід. 

Обладнання: телевізор, ноутбук, проектор, мультимедійна презентація, 

планшетки, ручки, аркуші паперу, динамометр, чорна скриня, відео фрагмент 

«Вітя прийшов на обід до друга», кульки, сода, оцет, пляшки, чайні ложки, 
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мензурки, склянки, вода, мандарини, молоко 3,5% жирності, пензлики, фен, 

тарілки, харчові барвники, рідке мило чи миючий засіб, ватні палички, свічка, 

сірники, картки з буквами А, Б, В, Г, картки з написами «Фейк» та «Правда», 

картки з назвами команд. 

Наочності: мультимедійна презентація «The Cleverest 

Stem Cоmpetations». 

Демонстрації: «Самонадувна куля»; «Цитрус-мореплавець»; «Секретний 

шпигунський лист»; «Танець молока»; «Вогнетривкова кулька». 

Ведучий 1. Всім добрий день, друзі,- 

Дівчата й хлоп’ята 

Ми раді сьогодні у нас 

Вас вітати. 

Ведуча 2. Покликала гра 

Нас сюди на змагання. 

Знавцям й глядачам - 

Особливі вітання! 

Ведучий 1. «The Cleverest. Steam Competition». Щось я не зовсім розумію, 

ти не могла б мені допомогти?  

Ведуча 2. Yes! Competation у перекладі на українську означає «змагання», 

а The Cleverest – «найрозумніший». Все просто. На цих змаганнях перемагає 

сьогодні найрозумніший. 

Ведучий 1. Почекай, а Steam… Що означає це слово? 

Ведуча 2. Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), 

Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). 

Саме за такими напрямками сучасні діти вивчають сьогодні точні науки. 

Ведучий 1. Це що ж за науки такі, а...? 

Ведуча 2. Сучасні і давні 

Науки чудові 

Сьогодні у дії побачимо знову 

Поєднують гарно теорію з практикою 

Їх величність фізика із математикою 

Ведучий 1. Да-а... На всіх гравців чекають складні випробування. Давайте 

привітаємо наших учасників. 

Ведуча 2. Сьогодні у грі приймають участь здобувачі освіти 7-х класів 

опорного закладу Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 та 

Барвінківської і Подолівської філій опорного закладу Барвінківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1. 
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Ведучий 1. Нехай пані Фортуна визначить сьогодні найрозумнішого і 

найкомпетентнішого. А щоб їй допомогти, представляємо наше журі Олена 

Черна, Олена Ігнатенко, Галина Щолок, Анна Лисиця та Христина Садова.  

Ведуча 2. А нам будуть допомагати вчитель математики пані Наталія 

Шийка. 

Ведучий 1. Та вчитель фізики Альона Рибенцева. 

Ведуча 2. Отже, розпочинаємо І тур «Розминку». 

І тур »Розминка» 

Вчитель математики ознайомлює здобувачів освіти з 

умовами конкурсу. Задає учасникам змагання запитання, по 

закінченню часу (20 секунд), здобувачі освіти підіймають 

вірну на їх погляд картку з буквою, кожна правильна 

відповідь оцінюється в 1 бал. 

Запитання до конкурсу:  

1. Які числа з'явилися першими?  

А. Натуральні (Очікувана відповідь) 

Б. Цілі 

В. Дробові 

Г. Ірраціональні  

2. Які числа у давні часи називали БОРГОМ?  

А. Натуральні 

Б. Дробові 

В. Від’ємні (Очікувана відповідь) 

Г. Додатні 

3. Хто в даному списку зайвий? 

А. Піфагор 

Б. Лобачевський 

В. Менделєєв (Очікувана відповідь) 

Г. Ковалевська 

4. Як називали перший обчислювальний прилад? 

А. Рахівниця 

Б. Арифмометр 

В. Калькулятор 

Г. Абак (Очікувана відповідь) 

5. З якої мови походять слова ГЕОМЕТРІЯ, ФІЗИКА, ДІАМЕТР? 

А. Англійської 

Б. Грецької (Очікувана відповідь) 

В. Німецької 
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Г. Латинської 

6. Слово, що в перекладі з грецької мови означає поперечник? 

А. Діаметр (Очікувана відповідь) 

Б. Січна 

В. Ребро 

Г. Дерев'яний брусок 

7. Діячам якої науки не присвоюється Нобелівська премія? 

А. Біології 

Б. Фізики 

В. Математики (Очікувана відповідь) 

Г. Хімії 

8. Яка національність Піфагора? 

А. Єгиптянин 

Б. Грек (Очікувана відповідь) 

В. Вірменин 

Г. Індус 

9. Який учений жив у бочці? 

А. Фалес 

Б. Декарт 

В. Діофант 

Г. Діоген (Очікувана відповідь) 

10. «Та хто ходить по кутам і ділить кут навпіл» 

А. Бісектриса (Очікувана відповідь) 

Б. Діагональ 

В. Доріжка 

Г. Висота 

11. Хто винайшов закон, купаючись у ванні? 

А. Кельбас 

Б. Архімед (Очікувана відповідь) 

В. Піфагор 

Г. Галілей 

12. Якою цифрою закінчується сума 12510+1?  

А. 0. 

Б. 5. 

В. 6. (Очікувана відповідь) 

Г. 2.  

13. Що міряли в гривнях в давні часи? 

А. Тиск 
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Б. Силу 

В. Довжину 

Г. Масу (Очікувана відповідь) 

14. Як називають прилад для вимірювання кутів на місцевості? 

А. Транспортир 

Б. Термометр 

В. Астролябія (Очікувана відповідь) 

Г. Арифмометр 

15. Яка основна професія Льюїса Керролла, автора повісті-казки 

«Аліса в країні чудес»? 

А. Лікар 

Б. Учитель 

В. Математик (Очікувана відповідь) 

Г. Письменник 

16. Що таке барель? 

А. Міра довжини 

Б. Міра об'єму (Очікувана відповідь) 

В. Місто в Іспанії 

Г. Папуга 

Ведуча 2. Цікаві запитання, правда? 

Ведучий 1. Так. Те що перший обчислювальний прилад називається абак 

я знаю, а от що прилад для вимірювання кутів на місцевості – це астролябія, чую 

вперше. 

Ведуча 2. А знаєш як називається прилад, який використовується для 

вимірювання довжини маршруту на карті. 

Ведучий 1. Ні 

Ведуча 2. Курвіметр, з його допомогою можна знайти довжину будь-якої 

кривої, його ще називають кривометр, він оснащений невеликим зубчастим 

колесом, яке необхідно вести по лінії, яку потрібно виміряти.  

Ведучий 1. Цікаво, а я можу сказати як називається прилад для 

вимірювання вологості повітря і його температури. 

Ведуча 2. Як?  

Ведучий 1. Психрометр. Я, правда, не можу розповісти, як він працює, але 

назва мені подобається. 

Ведуча 2. А як ти думаєш наші гравці вміють користуватися 

вимірювальними приладами? 

Ведучий 1. Зараз перевіримо. Я оголошую наступний тур змагання – 

«Вимірювальні прилади». 
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ІІ тур  

Вимірювальні прилади 

Вчитель фізики ознайомлює здобувачів 

освіти з умовами конкурсу. Задає учасникам 

змагання запитання, по закінченню часу (40 

секунд), здобувачі освіти записують на планшетці 

свою відповідь, кожна вірна відповідь оцінюється 

в 1 бал. 

Запитання до конкурсу: 

1. Яка ціна поділки термометра? (Очікувана відповідь: Так 

як від 20°С до 30°С 5 поділок, ціна 1 поділки (30°С-20°С)/5 =2°С). 

2. Який діаметр кулі? (Очікувана 

відповідь: 1,9 см.) 

 

 

3. Яка ціна поділки динамометра?   

(Очікувана відповідь: Так як від 4 Н до 3Н 10 

поділок, ціна 1 поділки (4Н-3Н)/10 =0,1Н) 

 

4. Кількість води в мензурках однакова. 

Який об’єм має куля? 

(Очікувана відповідь: Щоб знайти об’єм кулі, 

потрібно від сумарного об’єму води і кулі відняти об’єм води. 

Так як в мензурці з водою 55 мл (ціна поділки 5 мл), а в 

мензурці з кулею 75 мл, то V=75-55=20мл. Вважають, що цей 

спосіб визначення об’єму тіл відкрив Архімед, приймаючи 

ванну.)  

5. Виразіть час, використовуючи різні одиниці: 2 доби = … год= … хв 

= … с (Очікувана відповідь: 2 доби = 48 год= 2880 хв.= 172800 с.) 

6. Виразіть масу, використовуючи різні одиниці: 10 г = … кг= … т 

(Очікувана відповідь: 10 г = 0,01кг= 0,00001т, так як 10 г = 10/1000=0,01кг 

0,01 кг = 0,01/1000=0,00001т) 

Ведучий 1. Я прочитав в Інтернеті, що висота Ейфелевої вежі коливається 

більше ніж на десять сантиметрів. Як ти думаєш, це правда чи фейк? 

Ведуча 2. Так, це правда. 

Ведучий 1. Як так може бути? 

Ведуча 2. Все просто. В сонячну погоду балки з яких складається вежа 

можуть нагріватись більш ніж на сорок градусів і через це під впливом 
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температури вони розширюються і висота збільшується. Отже, це не фейк, а 

правда. Треба вчити фізику...  

Ведучий 1. А давай перевіримо, наші учасники можуть відрізнити фейк 

від правди? 

Ведуча 2. Давай! Розпочинаємо ІІІ тур «Фейк чи правда». 

ІІІ тур Фейк чи правда 

Вчитель математики 

ознайомлює здобувачів освіти з 

умовами конкурсу. З кожної 

команди запрошуються три 

капітани команди, яким 

роздаються дві картки з написами «Фейк» та «Правда». Задає учасникам 

змагання запитання-твердження, якщо твердження вірне, то здобувачі освіти 

показують зелену картку, якщо, твердження не вірне – червону картку. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Запитання до конкурсу: 

1. Сила вимірюється терезами? (Очікувана відповідь: Фейк) 

2. 20% від 5 кг дорівнює 1 кг? (Очікувана відповідь: Правда) 

3. Квадрат від’ємного числа є числом від’ємним. (Очікувана відповідь: 

Фейк) 

4. Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону навпіл? 

(Очікувана відповідь: Фейк) 

5. Лев Толстой, автор «Війни і миру», був автором підручника з 

математики. (Очікувана відповідь: Правда) 

6. Лінійне рівняння має завжди лише один корінь. (Очікувана 

відповідь: Фейк) 

7. Людина, автомобіль, літак, підручник – фізичне тіло. (Очікувана 

відповідь: Правда) 

8. Дерево, пластик, метал називається речовиною. (Очікувана 

відповідь: Правда) 

9. Все, що оточує фізичне тіло називається фізичним явищем. 

(Очікувана відповідь: Фейк) 

10. Швидкість, сила – скалярні величини. (Очікувана відповідь: Фейк) 

Ведучий 1. Де фейк, а де ні вже з’ясували, а от чи вміють вони працювати 

з анаграмами? До речі, ти знаєш що це таке? 

Ведуча 2. Так, анаграма – це переставлення літер у слові, завдяки чому 

створюється нове значення, яке можна прочитати у зворотньому напрямку. 
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Ведучий 1. Тоді відгадай які назви тварин приховані у наступних словах. 

Ось, наприклад, село … 

Ведуча 2. Осел. 

Ведучий 1. Банка… 

Ведуча 2. Кабан. 

Ведучий1. Шкала… 

Ведуча 2. Шакал. 

Ведучий 1. Досить, все правильно. А тепер давай запропонуємо нашим 

командам правильно прочитати слова на фізичну та математичну тематику. Я 

оголошую наступний конкурс «Анаграми». За одну хвилину ви повинні 

відгадати запропоновані слова, які записуєте на листочках з назвою команди. 

Кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал. Увага на екран. 

 

ІV тур 

Анаграми 

Запитання до конкурсу: 

 

№ 

з/п 

Анаграми Вірне 

слово 

1. Сама  Маса 

2. Лиса  Сила 

3. Ноказ  Закон 

4. Тавоси  Висота 

5. Діамена Медіана 

6. Суріда Радіус 

Ведуча 2. А поки журі рахує правильні відповіді і підсумовує загальну 

кількість балів, які є у команд на даний момент змагання ми відпочинемо і 

послухаємо як рахують наші уболівальники. 

 

Конкурс уболівальників «Рахівник» 

На сцену запрошуються 4 уболівальники. Кожному по 

черзі задаються запитання. Проводить конкурс вчитель 

математики, якщо уболівальники відповідають вірно на 

запитання, то 1 бал зараховується команді, за яку вболіває 

учасник. 
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Запитання до конкурсу: 

1. Працює відмінно твоя голова: п’ять плюс один буде ... (Очікувана 

відповідь: шість, а не два) 

2. Вийшов заєць погуляти, лап у зайця рівно ... (Очікувана відповідь: 

чотири, а не п’ять) 

3. Росте на городі зелена трава: шість мінус три буде ... (Очікувана 

відповідь: три, а не два) 

4. Колись казав учитель Ірині, що два більше ніж … (Очікувана відповідь: 

один, а не чотири) 

5. Менше в десять раз, ніж метр, всім відомо … (Очікувана відповідь: 

дециметр) 

6. Очі ти свої протри: лап у пташки рівно … (Очікувана відповідь: дві, а не 

три) 

7. Собака м'ясо в мене їсть, хвостів у неї цілих … (Очікувана відповідь: 

один, а не шість) 

8. Скільки палку не крути, кінців у неї буде… (Очікувана відповідь: два, а 

не три) 

9. Відмінник зошитом своїм гордиться: внизу, під диктантом, стоїть… 

(Очікувана відповідь: дванадцять, а не одиниця) 

10. На уроках будеш спати, а за відповідь отримаєш … (Очікувана 

відповідь: одиницю, а не дванадцять) 

11. Ось п’ять ягід на траві. З’їв одну, залишив … (Очікувана відповідь: 

чотири, а не дві) 

12. Миша рахує дірки в сирі: три плюс дві – всього … (Очікувана відповідь: 

п’ять, а не чотири) 

Ведучий 1. Слухай, …, можеш мені пояснити таку ситуацію. Чотирирічна 

Маша підкралася у мами за спиною до дзеркала і, діючи абсолютно тихо, вилила 

собі на голову три флакони французьких парфумів. Мама нічого не бачила, але 

здогадалася, що сталося. Яке фізичне явище допомогло їй здогадатися? 

Ведуча 2. Дифузія – це всі знають. Дуже просте питання. Краще давай я 

тобі задам задачу. Ситуація така: Тіло, кинуте під кутом до горизонту, розбило 

вікно і приземлилося в учительській. Як ти думаєш до чийого кабінету здійснить 

переміщення юний футболіст? 

Ведучий 1. Зрозуміло, до кабінету директора. І ні фізика, ні математика тут 

не допоможе. 

Ведуча 2. Згодна, а тепер давай дамо можливість нашим командам з 

наукової точки зору пояснити наступні життєві ситуації. 
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V тур 

Життєві ситуації 

Вчитель фізики ознайомлює здобувачів освіти 

з умовами конкурсу. Задає учасникам змагання 

запитання, хто швидше з учасників команд підіймає 

руку, та команда має право надати відповідь, якщо 

команда помиляється, то передається право 

відповіді наступній команді. Кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал. 

 

Запитання до конкурсу: 

1. На уроці математики поки Петя відповідав на запитання вчителя, Коля 

відсунув стілець. Під дією якої сили Петя впав на підлогу? (Очікувана відповідь: 

Сили тяжіння). 

2. Вася приніс на урок хімії сніжку і поклав її Іванкові в кишеню. В якому 

агрегатному стані буде речовина, з якої зроблена сніжка до кінця уроку? 

(Очікувана відповідь: Рідкому) 

3. Байка. Лебідь, Щука і Рак  

У товаристві лад – усяк тому радіє. 

Дурне безладдя лихо діє, 

І діло, як на гріх, 

Не діло – тільки сміх. 

Колись-то Лебідь, Рак та Щука 

Приставить хуру узялись. 

От троє разом запряглись, 

Смикнули – катма ходу… 

Що? за морока? Що? робить? 

А й не велика, бач, ця штука, - 

Так Лебідь рветься підлетіть, 

Рак упирається, а Щука тягне в воду. 

Хто винен з них, хто ні – судить не нам, 

Та тільки хура й досі там. 

Чому хура й досі там? Поясніть дане явище. 

(Очікувана відповідь: F1-F2+F3=R, R=0, Рівнодійна всіх сил з якими 

тягнуть хуру лебідь, рак і щука=0) 

4. Іван завітав на обід до друга і здивував його своїми знаннями з фізики 

Яке фізичне явище пояснює фокус Івана? Перегляд відео фрагмента без звуку. 

(Очікувана відповідь: Інерція) 
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ЧОРНА СКРИНЯ 

Ведучий 1. В скрині знаходиться прилад для 

вимірювання фізичної величини. По підказкам відгадайте, що 

це за прилад і яку величину ним вимірюють. 

Ведуча 2. Першими приладами для вимірювання цієї 

величини стали терези. Близько 1830 року Сальтєр 

запропонував більш зручний пристрій: для вимірювання фізичної величини в 

ньому застосовувалась пружина, яка розтягувалась вантажем. Ще раніше Реньє 

винайшов прилад з циферблатом, в якому застосовувалась колоподібна замкнена 

пружина. (Очікувана відповідь: динамометр) 

 

VІ тур 

Демонстраційний 

Вчитель фізики ознайомлює здобувачів освіти з 

умовами конкурсу. Пропонує учасникам змагання 

виконати нескладні експерименти та пояснити їх, хто 

швидше з учасників команд підіймає руку, та команда має 

право надати відповідь, якщо команда помиляється, то 

передається право відповіді наступній команді. Кожний проведений 

експеримент оцінюється в 1 бал, пояснення досліду також оцінюється в 1 бал. За 

тур можна отримати 2 бали. 

 
Пояснення досліду: при додаванні соди в оцет (гасіння соди) виділяється 

вуглекислий газ, який надуває повітряну кульку. 
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Пояснення досліду: шкірка мандарина менш щільна, ніж сам фрукт 

всередині, вона містить багато часток повітря, котрі й підтримують його на 

поверхні. Знявши пористу шкірку, ми збільшуємо густину нашого «фруктового 

суденця», тому воно стає важчим і тоне. 

 

 
 

Пояснення досліду: молоко є органічною речовиною і здатне 

окислюватися, тобто вступати в реакцію з киснем. При нагріванні феном, такі 

чорнила стають коричневими, бо «горять» швидше, ніж папір. Такий же ефект 

дає оцет, лимонний, апельсиновий і цибульний сік, мед. 

«Молоком писати» – спосіб таємного листа молоком між рядків: при 

підігріві такого листка рядки, написані молоком «проявляються». Звідси і 

з’явився образний вислів «Читати між рядків», що означає, проникати в саму 

суть тексту, в його глибинний сенс, вміти осягати його таємниці. 
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Пояснення досліду: кольори приходять у рух із-за взаємодії молекул 

миючого засобу з молекулами молока, миючий засіб руйнує жир в молоці. 

 
Пояснення досліду: 1. У різних речовин різна теплопровідність. Вода 

проводить тепло в 24 рази швидше, ніж повітря. Тому вона відбирає тепло на 

себе і не дає плавитися кульці. Це явище можна спостерігати на кухні – якщо не 

налити в чайник води, він може згоріти. 

2. Вода в кульці забирає частину тепла від свічки і не дає стінкам кульки 

розплавитися, тому він не лопається. 

Слово журі… 

Вчитель математики. Діти ви молодці! Незалежно від того, хто скільки 

набрав балів, ви всі сьогодні виграли. Ви всі здобули перемогу. Це головне!  

Вчитель фізики. Спасибі вам за свято науки, що ви нам подарували. 

 

Висновки 

В результаті розробленого та проведеного позакласного заходу були 

отримані такі очікувані результати: 

- сформовані предметні, міжпредметні та ключові (спілкування 

державною та іноземною мовами, комунікативну) компетентності в здобувачів 

освіти;  
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- учні зрозуміли і змогли пояснити виконані ними експерименти; 

- у здобувачів освіти з’явилася мотивація вивчати фізику, математику, 

державну та іноземні мови; 

- здобувачі освіти навчилися застосовувати набуті знання на практиці та 

оцінювати результати своїй діяльності. 

 

Список використаних джерел 

1. В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. 

Ненашев, О. О. Кірюхіна «Фізика» підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів (За редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого, Видавництво 

«Ранок», 2017) 

2. Посилання на фото звіт про проведений захід 

https://www.facebook.com/groups/242653646575957/permalink/610585016449483/

?app=fbl 

 

 
  

https://www.facebook.com/groups/242653646575957/permalink/610585016449483/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/242653646575957/permalink/610585016449483/?app=fbl
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РАЙОННОЇ 

ЛІТНЬОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ 

 

Здор Сергій Вікторович,  

Піщанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  

Куп’янської районної ради 

Харківської області,  

 

АНОТАЦІЯ 

Сучасний світ стоїть на порозі глобальної екологічної кризи, серед 

багатьох чинників якої першочерговим є ставлення людини до довкілля, 

нерозуміння наслідків її втручання в навколишнє природне середовище. 

Вирішення екологічних проблем можливе тільки через екологічну освіту 

населення і в першу чергу підростаючого покоління. 

В закладах загальної середньої освіти екологічна освіта здійснюється 

переважно через вивчення предметів природничого циклу інваріативної 

складової освітніх програм, що не забезпечує в повній мірі системності процесу 

засвоєння екологічних знань. Тому, для забезпечення повноцінної екологічної 

грамотності дітей, заклади освіти мають сформувати для здобувачів освіти 

еколого-орієнтоване освітнє середовище застосовуючи з цією метою сучасні 

продуктивні форми та методи навчання. 

Одним із ефективних шляхів формування такого освітнього середовища є 

здійснення екологічної освіти через організацію роботи літніх екологічних шкіл 

різних рівнів. Робота таких шкіл не тільки є ефективним засобом формування 

еколого-орієнтованого освітнього середовища для здобувачів освіти, а й вирішує 

ряд важливих завдань в процесі забезпечення їх екологічної освіти: 

- набуття індивідуального досвіду практичної діяльності; 

- забезпечення досягнення особистісно цінних освітніх результатів; 

- самостійне здобування знань та створення власної системи знань; 

- розкриття провідних природничо-наукових ідей, інтегративний 

характер знань і формування наукової картини світу;  

- розвиток пізнавальної діяльності, мотивованої власними життєвими 

потребами;  

- цікавістю до пізнання світу і себе в цьому світі;  

- навчання як розв’язування проблемних ситуацій;  
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- ситуативні завдання, наближені до реальних умов та творче 

застосування набутих знань. 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 

Екологічна освіта – це організований, планово і систематично 

здійснюваний процес засвоєння екологічних знань, умінь і навичок, який 

спрямований на формування системи наукових та практичних знань, цінностей, 

поведінки та діяльності, що забезпечують відповідальне ставлення людини до 

довкілля. 

 Не зважаючи на численні наукові дослідження, широке впровадження 

екологічної освіти та виховання в практику закладів освіти, гострота екологічної 

ситуації не тільки не знижується, а й постійно зростає. Чинники екологічної 

кризи слід шукати, насамперед, у сфері світогляду людини, її розуміння свого 

місця на Землі [1, 3, 5].  

 Вирішення екологічних проблем можливе тільки на основі принципової 

зміни пануючої технократичної і антропоцентричної парадигми екологічної 

культури на природоцентричну. У наш час науковці намагаються вирішити 

суперечність, що виникає між рівнем екологічної грамотності, екологічної 

вихованості підростаючого покоління з одного боку, та сучасною необхідністю 

бачення ними взаємовідносин між природою і людиною, вміннями оцінювати і 

прогнозувати наслідки втручання людини в навколишнє природне середовище 

та вміннями здійснювати необхідні дії з оздоровлення природи та самої людини, 

з другого боку [5]. 

 В закладах загальної середньої освіти екологічна освіта здійснюється через 

вивчення предметів природничого циклу інваріативної складової, а також за 

рахунок викладання курсів за вибором та факультативних занять варіативної 

складової освітніх програм. На вивчення екології як окремого предмета у 

освітніх програмах передбачається переважно мінімальна кількість годин, а 

реалізація екологічної освіти через варіативну складову залежить від профілю 

навчання та допрофільної підготовки. Тому екологічні знання здобувачі освіти 

одержують переважно в ході вивчення окремих розділів предметів природничого 

циклу, що не забезпечує системності процесу засвоєння екологічних знань і 

більш нагадує елементи екологічного виховання ніж освіти [1, 3]. 

Однією з 10 ключових компетентностей Нової української школи є 

формування у школярів екологічної грамотності і здорового способу життя. У 

кожній темі оновлених навчальних програм визначено предметний зміст, що 

розкриває спільні для всіх навчальних предметів наскрізні змістові лінії, однією 

з яких є: «Екологічна безпека і сталий розвиток» [2]. 
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З метою створення інноваційного освітнього простору у контексті Нової 

української школи, формування екологічної компетентності учнів відповідно до 

Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, в межах 

реалізації спільного регіонального освітнього проекту «Освітньо-екологічний 

центр «Екологічна освіта майбутнього», на підставі наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Куп’янської районної державної адміністрації від 17.05.2017 № 181 

«Про організацію роботи районної літньої екологічної школи для учнів 7-10-их 

класів» на базі Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської 

районної ради організовано роботу районної літньої екологічної школи «Екос» 

для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Куп’янського району 

[4]. 

Літня екологічна школа працює три роки поспіль протягом семи 

навчальних днів у травні та червні 2017 – 2019 років, де в середньому навчається 

30 учнів із закладів загальної середньої освіти району. 

З метою забезпечення ефективної і організованої роботи екологічної 

школи було створено та затверджено навчальну програму, режим роботи і 

розклад занять літньої школи (додатки 1, 2, 3).  

В межах реалізації районної програми «Обдарована молодь Куп’янщини 

на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії Куп’янської районної 

ради Харківської області VІІ скликання від 06.03.2018 № 445-VІІ було 

організовано підвезення і харчування учнів та вчителів літньої екологічної 

школи. 

Також організовано співпрацю з вищими навчальними закладами міста 

Харкова. Науково-методичну та практичну допомогу в організації роботи 

районної літньої екологічної школи надавали Маркіна Тетяна Юріївна, декан 

природничого факультету, доктор біологічних наук, доцент кафедри зоології і 

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди, Задорожній Костянтин Миколайович, доцент кафедри інженерної 

екології міст, факультету інженерних мереж та екології міст Харківського 

національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Височин 

Максим Олегович, директор національного природного парку «Дворічанський».  

З метою збереження життя і здоров’я учнів літньої екологічної школи було 

організовано проведення первинного та цільових інструктажів під час екскурсій 

в природу, практичних робіт і підвезення, організовано супровід та розроблено 

пам’ятку для учнів літньої школи. 

До проведення занять в літній екологічній школі було залучено кращих 

вчителів біології закладів освіти району та науковців вищих навчальних закладів 
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і установ міста Харкова і області. Заняття проводились із застосуванням 

інтерактивних технологій навчання в контексті створення інноваційного 

освітнього простору – це проведення навчально-польових занять, групових 

практичних досліджень, виконання індивідуальних та групових науково-

дослідних завдань, захист екологічних дослідницьких мініпроєктів, виконання 

конкурсних робіт на основі педагогіки партнерства, орієнтації на учня як 

суб’єкта навчання, виховання на цінностях та формування ключових 

компетентностей для життя. 

За період навчання у літній школі учні розробили і захистили 32 

індивідуальних та групових науково-дослідницьких екологічних мініпроєктів. В 

ході підготовки проєктів учням було надано орієнтовний перелік тем 

досліджень, методичні рекомендації щодо розробки, впровадження і захисту 

проєктів та практичну допомогу під час їх виконання. Для об’єктивності оцінки 

проєктів було розроблено критерії їх оцінювання за 50-ти бальною шкалою; 

оцінювали результати захисту всі учасники літньої школи, а на основі оцінок 

визначався середній бал результатів захисту кожного проєкту. 

Окрім того учні екологічної школи взяли участь у конкурсах на кращі: 

- знання екологічних законів і правил; 

- екологічну фотографію чи серію фото;  

- слайд-фільм чи відеофільм; 

- літературний твір; 

- електронний щоденник про роботу РЛЕШ. 

По завершенню роботи літньої екологічної школи учні одержали 

сертифікати відділу освіти, молоді та спорту Куп’янської районної державної 

адміністрації про закінчення районної літньої екологічної школи, а також були 

нагороджені грамотами адміністрації літньої школи за перемоги у захисті 

екологічних проєктів та різних конкурсах. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, робота літньої екологічної школи дає змогу створити 

педагогам такі умови під час освітнього процесу, за яких його результатом є 

індивідуальний досвід практичної діяльності учня. Забезпечує досягнення 

особистісно цінних освітніх результатів; формування особистісних цінностей і 

ставлень; самостійне здобування знань, створення власної системи знань; 

розкриття провідних природничо-наукових ідей; інтегративний характер знань і 

формування наукової картини світу; пізнавальну діяльність, мотивовану 

власними життєвими потребами, цікавістю до пізнання світу і себе в цьому світі; 

навчання як розв’язування проблемних ситуацій; ситуативні завдання, 
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наближені до реальних умов; творче застосування знань; самоконтроль, 

самооцінювання і рефлексію. 

Продуктивна діяльність є індивідуальною дією, результатом якої може 

бути корисний матеріал або нематеріальний продукт, отже вона має практичну 

цінність. Оскільки таке навчання розвивається у продуктивній діяльності, вона 

розширює сферу суб’єктивності в процесі самовизначеності, творчості і 

конкретної участі. 
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Додаток 1 

Навчальний план районної літньої екологічної школи 

 

 Поняття екології як науки. Екологічні фактори. Основні типи 

природних і антропогенних ландшафтів. Види біоценозів, сукцесії. Агроценози. 

Ланцюги живлення в біоценозах, їх типи. Трофічна сітка біоценозу (екскурсія в 

природу). 

 Складання найпростіших ланцюгів живлення різних типів. Рішення 

екологічних задач із використанням ланцюгів живлення. Типи екологічних 

пірамід (практична робота). 

 Основні середовища існування організмів. Екологічні групи біонтів в 

різних середовищах існування (екскурсія в природу). 

 Методи визначення екологічних груп рослин на прикладі листяного 

лісового фітоценозу (практична робота в природі). 
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 Екологічні групи біонтів на прикладі орнітофауни місцевих 

орнітокомплексів. Визначення видів. Робота з визначниками (екскурсія в 

природу). 

 Методи статистичної обробки даних. Аналіз результатів та 

обґрунтування висновків. Науково-дослідницька робота та екологічний проект 

як результат досліджень. Види екологічних проектів (практична робота). 

 Типи відносин між організмами в екології. Симбіоз, нейтралізм, 

антибіоз та їх види. Живі організми як середовище існування (екскурсія в 

природу). 

 Визначення основних типів відносин між організмами на прикладі 

місцевих видів (практична робота). 

 Екологія та охорона природи. Види рослин і тварин Куп’янського 

району, що потребують охорони. Ендемічні та реліктові види. Інвазійні та 

інтродуковані види Куп’янського району, реінтродкуція. Проблема збереження 

біотичного і ландшафтного різноманіть (екскурсія в природу). 

 Основні заходи щодо охорони рослин і тварин в природних біоценозах 

(практичне заняття). 

 Основні методи польових досліджень. Методи обліку чисельності 

організмів різних видів та різних екологічних груп. Планування експерименту, 

поняття контрольних та експериментальних ділянок (екскурсія в природу).  

 Захист екологічних дослідницьких міні-проектів. 

 

Додаток 2 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 

районної літньої екологічної школи 

 

830 – 845 – заїзд учнів  

845 – 900 – сніданок  

900 – 1200 – навчально-польові заняття та екскурсії  

1200 – 1230 – обід 

1230 – 1300 – перерва 

1300 – 1500 – стаціонарні практичні заняття 

1500 – від’їзд учнів 
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Додаток 3 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

районної літньої екологічної школи 

 

Дата 

прове-

дення 

Час  

прове-

дення 

Тема заняття Хто проводить 

29.05 

з 900 до 

1000 

Урочисте відкриття роботи 

районної літньої екологічної 

школи 

Білогурова Наталія Анатоліївна, 

заступник начальника відділу 

освіти. 

Здор Сергій Вікторович, 

директор Піщанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

з 1000 до 

1200 

Поняття екології як науки. 

Екологічні фактори. Основні 

типи природних і 

антропогенних ландшафтів. 

Види біоценозів, сукцесії. 

Агроценози. Ланцюги живлення 

в біоценозах, їх типи. Трофічна 

сітка біоценозу (екскурсія в 

природу) 

Олійник Ніна Олексіївна, 

вчитель хімії та біології 

Сеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

з 1300до 

1500 

Складання найпростіших 

ланцюгів живлення різних 

типів. Рішення екологічних 

задач із використанням 

ланцюгів живлення. Типи 

екологічних пірамід (практична 

робота) 

Здор Сергій Вікторович, вчитель 

хімії Піщанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

30.05 

з 900 до 

1200 

Основні середовища існування 

організмів. Екологічні групи 

біонтів в різних середовищах 

існування (екскурсія в природу) 

Донцова Зоя Леонідівна, 

вчитель біології 

Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

з 1300до 

1500 

Методи визначення екологічних 

груп рослин на прикладі 

листяного лісового фітоценозу 

(практична робота в природі) 

Самойлова Маргарита 

Валеріївна, студентка 

природничого факультету 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 

31.05 

з 900 до 

1200 

Екологічні групи біонтів на 

прикладі орнітофауни місцевих 

орнітокомплексів. Визначення 

видів. Робота з визначниками. 

(екскурсія в природу) 

Чаплигіна Анжела Борисівна, 

д.б.н., професор кафедри 

зоології ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди 

з 1300до 

1500 

Методи статистичної обробки 

даних. Аналіз результатів та 

обґрунтування висновків. 

Науково-дослідницька робота та 

екологічний проект як результат 

досліджень. Види екологічних 

проектів (практична робота) 

Чаплигіна Анжела Борисівна, 

д.б.н., професор кафедри 

зоології ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди. 

Пісоцька Валерія Валеріївна, 

вчитель біології Піщанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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01.06 

з 900 до 

1200 

Типи відносин між організмами 

в екології. Симбіоз, нейтралізм, 

антибіоз та їх види. Живі 

організми як середовище 

існування (екскурсія в природу) 

Мотонаха Галина 

Володимирівна, вчитель біології 

Подолянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

з 1300до 

1500 

Визначення основних типів 

відносин між організмами на 

прикладі місцевих видів 

(практична робота) 

Шаповалова Наталія Вікторівна, 

вчитель біології та хімії 

Курилівського ліцею. 

Здор Сергій Вікторович, вчитель 

хімії Піщанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

04.06 

з 900 до 

1200 

Екологія та охорона природи. 

Види рослин і тварин 

Куп’янського району, що 

потребують охорони. Ендемічні 

та реліктові види. Інвазійні та 

інтродуковані види 

Куп’янського району, 

реінтродкуція. Проблема 

збереження біотичного і 

ландшафтного різноманіть 

(екскурсія в природу) 

Височин Максим Олегович, 

директор національного 

природного парку 

«Дворічанський» 

з 1300до 

1500 

Основні заходи щодо охорони 

рослин і тварин в природних 

біоценозах (практичне заняття) 

Фоменко Алла Миколаївна, 

вчитель біології 

Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

05.06 

з 900до 

1100 

Основні методи польових 

досліджень. Методи обліку 

чисельності організмів різних 

видів та різних екологічних 

груп. Планування експерименту, 

поняття контрольних та 

експериментальних ділянок 

(екскурсія в природу)  

Кириленко Оксана Михайлівна, 

вчитель біології Глушківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

з 1100до 

1500 

Захист екологічних 

дослідницьких мініпроєктів 

 

Здор Сергій Вікторович, вчитель 

хімії Піщанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

Пісоцька Валерія Валеріївна, 

вчитель біології Піщанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

06.06 

з 900до 

1200 

Підсумки роботи літньої 

екологічної школи. Урочисте 

закриття 

 

Фоменко Алла Миколаївна, 

керівник РМО вчителів біології 

та екології.  

Здор Сергій Вікторович, 

директор Піщанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР» 

 

Антонь Марина Юріївна  

Загальноосвітня санаторна  

школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

КЗВО «Хортицька національна  

навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради 

 

ЗМІСТ 

1. Анкетні дані автора 

2. Основна частина 

2.1. Анотація до роботи 

2.2. Змістовна частина 

3. Висновки 

4. Використані джерела інформації 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Анотація 

Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою 

стадією мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і 

складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розвиток логічного мислення 

вимагає не лише високої розумової активності, але й передбачає наявність у 

людини певної суми знань про спільні і суттєві ознаки предметів та явищ 

навколишнього світу. Дослідження психологів свідчать про те, що лише на 14 

році життя дитина досягає стадії формально-логічних операцій, після чого її 

мислення стає все більш схожим на мислення дорослої людини. 

Проте основи розвитку логічного мислення закладаються в дошкільному і 

молодшому шкільному віці. Молодші школярі здатні оволодіти на 

елементарному рівні такими способами логічного мислення, як порівняння, 

узагальнення, класифікація, систематизація і змістове співвідношення. 

Повноцінна реалізація цих можливостей вимагає від педагогів проведення 

систематичної роботи, спрямованої на розвиток логічного мислення молодших 

школярів. 

Сучасні педагоги дотримуються думки, що розвиток у дітей логічного 

мислення – це одне із найважливіших завдань початкового навчання. Уміння 
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мислити логічно, формувати висновки без наочної опори, зіставляти судження за 

визначеними правилами – необхідна умова успішного засвоєння навчального 

матеріалу. 

Основна робота для розвитку логічного мислення повинна вестися з 

використанням різнопланових задач. Адже в будь-якій задачі закладені великі 

можливості для розвитку логічного мислення. Нестандартні логічні задачі – 

відмінний інструмент для такого розвитку. 

Метою корекційно-розвивальної програми «Розвиток логічного мислення 

молодших школярів засобами інтелектуальних ігор» є стимулювання розвитку 

логічного мислення учнів. Завдяки даній програмі можна розвивати у молодшого 

школяра наступні вміння: диференціювати істотні ознаки предметів і явищ; 

узагальнювати, виділяти істотні ознаки предметів і явищ;встановлювати логічні 

зв'язки і відношення між поняттями. 

Запропоновані в програмі вправи повинні проводитися з молодшими 

школярами після попереднього діагностування. До занять залучаються учні, в 

яких за даними діагностики рівень сформованості логічного мислення низький 

та середній. Програма розрахована на 10 занять. Періодичність їх проведення – 

2 рази на тиждень. Тривалість занять – 30-45 хвилин залежно від кількості учнів 

у групі (12 молодших школярів). 

Програма містить курс, що складається з чотирьох частин (модулів): 

І. «У країні обізнаності». 

ІІ. «Кмітливість та ерудованість». 

ІІІ. «Країна прислів’їв». 

ІV. «Логічні операції». 

Зміст роботи 

Тематичний план 

№ з/п Назва модуля, теми Кількість годин 

 

1. 

2. 

3. 

Модуль І. «У країні обізнаності». 

Тема «Інтелектуальна культурамолодшого школяра». 

Тема «Розвиваємо уміння аналізувати». 

Тема «Зв’язки між словами». 

3 

1 

1 

1 

 

4. 

5. 

Модуль ІІ. «Кмітливість та ерудованість». 

Тема «Задачі на порівняння, виключення та узагальнення». 

Тема «Вчимося швидко відповідати на питання». 

2 

1 

1 

 

6. 

7. 

Модуль ІІІ. «Країна прислів’їв». 

Тема «Вчимося пояснювати зміст прислів’їв». 

Тема «Розвиваємо кмітливість». 

2 

1 

1 

 

8. 

9. 

10. 

Модуль ІV. «Логічні операції» 

Тема «Цікаві задачки». 

Тема «Розвиваємо мислення». 

Тема «Зв’язки між словами». 

3 

1 

1 

1 
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Зміст програми 

Модуль І. «У країні обізнаності» 

Тема 1. «Інтелектуальна культура молодшого школяра» 

Мета: сприяти розвитку у молодших школярів умінь аналізувати, 

порівнювати, зосереджуватися на пізнавальному завданні.. 

 

Хід заняття: 

1) Вправа «Придумай слова». 

Інструкція: Діти, вам необхідно придумати слова, що починаються на 

певну букву або склад, наприклад, «А».  

2) Вправа «Вибери головне» [26, 5]. 

Мета: розвиток уміння встановлювати зв’язки між поняттями. 

Матеріал до завдання. На дошці заздалегідь написати ряди слів: перші 

слова заголовними буквами, інші слова – рядковими і в дужках.  

Учнів просять дібрати до слова, написаного заголовними буквами, два 

слова із дужок, що знаходяться в найтіснішому зв’язку з ним. 

САД (рослини, садівник, собака, тин, земля). 

РІКА (берег, риба, рибалка, вода). 

МІСТО (автомобіль, будинки, юрба, вулиця, велосипедист). 

РОЗПОДІЛ (клас, ділене, олівець, дільник, папір). 

КІЛЬЦЕ (діаметр, алмаз, проба, округлість, печатка). 

ГРА (карти, гравці, штрафи, покарання, правила). 

ЛІКАРНЯ (приміщення, операція, лікар, радіо, хворі). 

БІБЛІОТЕКА (місто, книги, полиці, читачі, бібліотекар). 

3) Вправа «Склади речення» [26, 5]. 

Мета: розвивати здатність швидко встановлювати логічні зв’язки між 

звичайними предметами. 

Завдання: вибираються навмання три слова, не пов’язані за змістом 

(наприклад, озеро, олівець, ведмідь). Необхідно скласти якнайбільше речень, 

включивши всі три слова (відмінок можна змінювати). 

4) Заключна частина. Підбиття підсумків. 

- Що сподобалося на занятті? 

- Які завдання було важко виконати? [26, 5]. 

Тема 2. «Розвиваємо уміння аналізувати» 

Мета: розвивати логічне мислення і уміння аналізувати. 

Хід заняття: 

1) Вправа «Придумай слова»[26, 5]. 
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Інструкція: Діти, вам необхідно придумати слова, що починаються на 

певну буквуабо склад, наприклад, «бо».  

2) Вправа «Зв’яжи слова» [26, 5]. 

Мета: розвиток асоціативного мислення. 

Завдання:На дошці записують два стовпчики з 4 слів, які називають діти 

(назви будь-яких предметів, явищ, тварин, імена людей тощо). До кожної з 4 пар 

слів (по одному із кожного стовпчика) потрібно запропонувати якнайбільше 

єднальних асоціацій. 

Наприклад, «слива» – «лампа»: слива лежить під лампою, форма абажура 

схожа на сливу. 

3) Вправа «Четвертий зайвий» [26, 5]. 

Мета: розвиток уміння класифікувати об’єкти. 

Завдання: учнів просять розглянути групи картинок і визначити, яка 

«зайва». Дати пояснення. Назвати інші три предмети одним (узагальнюючим ) 

словом. 

Зображення на картинках: 

- Мак, ромашка, троянда, цибуля 

- Чашка, блюдце, суп, тарілка 

- Яблуко, персик, огірок, груша 

- Чашка, тарілка, каструля, склянка 

- Молоко, сметана, каша, сир 

- Коза, курка, корова, вівця 

- Чайник, стілець, стіл, шафа 

- Машина, літак, автобус, тролейбус 

- Олівець, портфель, зошит, капелюх 

- Помідор, баклажан, перець, слива 

4) Заключна частина. Підбиття підсумків. 

- Що сподобалося на занятті? 

- Які завдання було важко виконати? [26, 5]. 

 

Тема 3. «Зв’язки між словами» 

Мета: розвивати логічне мислення молодших школярів і уміння 

аналізувати. 

Хід заняття: 

1) Вправа «Добери потрібне слово» [26, 5]. 

Мета: розвиток здатності встановлювати аналогію між предметами. 
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Завдання:Учням називають пари слів, між якими є певні зв’язки. Потім 

називається третє слово, й потрібно здогадатися, яким буде четверте слово, щоб 

ряд був продовжений. Наприклад, олівець – папір, крейда – … (дошка). 

1. Цвях – молоток, шуруп – … (викрутка). 

2. Будинок – цвях, книга – … (обкладинка). 

3. Птах – яйце, рослина – … (насіння). 

4. Квадрат – куб, коло – … (куля). 

5. Добре – краще, повільно – … (швидше). 

6. Вогонь – пожежа, вода – … (потоп). 

7. Зерно – комора, гроші – … (банк). 

8. Електрика – вимикач, вода – (кран). 

9. Одяг – голий, взуття – …(босий). 

10. Школа – навчання, лікарня – … (лікування). 

11. Людина – дитина, собака – … (щеня). 

12. Гума – шина, сталь – … (обід). 

13. Птах – гніздо, людина – … (будинок). 

14. Пальто – ґудзик, черевик – … (шнурок). 

15. Ранок – ніч, зима – … (осінь). 

2) Вправа «Я знаю …» [26, 5]. 

Мета: розвиток здатності конкретизувати поняття. 

Дітям по черзі необхідно назвати 5 предметів, які відносяться до 

загального поняття. Наприклад: «Я знаю 5 рослин…». 

Загальні поняття: фрукти, овочі, ягоди, дерева, квіти, звірі, продукти, одяг, 

взуття, головні убори, транспорт, дерева, птахи, імена. 

3) Заключна частина. Підбиття підсумків. 

- Що сподобалося на занятті? 

- Які завдання було важко виконати? [26, 5]. 

 

Модуль ІІ. «Кмітливість та ерудованість» 

Тема 4. «Задачі на порівняння, виключення та узагальнення» 

Мета: сприяти розвитку швидкості мислення учнів, здатності 

порівнювати предмети та явища. 

Матеріали: папір, ручка. 

Хід заняття: 

1) Задачі на порівняння: 

1. Галя на зріст не нижча за Оленку. Чи правда, що Оленка нижча за Галю? 

2. Серед трьох братів Юрко вищий, ніж Андрійко, а Андрійко вищий за 

Дмитрика. Хто з них найвищий? 
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3. Якщо синій олівець товстіший, ніж червоний, а червоний – товстіший, 

ніж голубий, то який олівець товстіший: голубий чи синій? 

4. Андрій бігає швидше від Сергія, але повільніше від Юрка. Хто бігає 

найшвидше, а хто – найповільніше? 

5. Через 5 років Володі буде стільки років, скільки Надійці тепер. Хто з них 

молодший? 

2) Задачі на виключення: 

1. Надійка, Анничка і Марійка бавилися м’ячами. Двоє дівчаток бавилися 

великими м’ячами, а третя – маленьким. У Надійки та Марійки м’ячі однакового 

розміру. Якого розміру м’яч у Надійки? 

2. Михайлик, Андрійко та Остап малювали. Двоє хлопчиків малювали 

червоною фарбою, а третій – зеленою. Андрійко та Остап малювали однаковою 

фарбою. Якою фарбою малював Михайлик? 

3. Зоряна, Оля та Роксолана шили. Двоє дівчаток шили спіднички, а третя 

– штанці. Зоряна і Оля шили різне, Оля та Роксолана – також різне. Що шила 

Зоряна? 

4. Ігор, Петрик, Олесь та Богдан вчилися писати літери. Один хлопчик 

писав літеру А, інші – літеру О. Петрик та Олесь писали різні літери, Петрик та 

Ігор – також різні. Яку літеру писав Богдан? 

5. Юрко, Олег, Миколка та Андрійко збирали ягоди. Два хлопчики збирали 

малину, один – чорницю, а один – брусницю. Олег та Миколка збирали різні 

ягоди. Миколка та Андрій також збирали різні ягоди. Олег збирав чорницю. Що 

збирав Юрко? 

3) Арифметичні задачі: 

1. На одній тарілці три пари яблук, а на другій – на одне більше. Скільки 

яблук на обох тарілках? 

2. У бджоли очей стільки, скільки у тебе, та ще стільки, та ще півстільки, 

як у тебе. Скільки ж очей у бджоли? 

3. На гілці сиділо кілька пташок. Після того, як чотири пташки полетіло, 

на гілці залишилось на дві пташки більше, ніж полетіло. Скільки пташок сиділо 

на гілці спочатку? 

4. Йшли гуси – двоє та ще троє, та без двох вісім. Скільки гусей йшло 

пастися? 

4) Задачі на визначення та порівняння віку: 

1. Леся старша за Максима на три роки. На скільки років Леся буде старша 

за Максима через п’ять років? 

2. Сестра старша за брата на п’ять років. На скільки років вона буде старша 

за брата через шість років? 
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3. Я молодша за свою маму на 20 років, а мій брат – на 22 роки. Хто 

старший – я чи мій брат? 

4. Мамі та доньці разом 28 років. Мама старша за доньку на 22 роки. 

Скільки років доньці? 

5. Бабуся старша за батька на 20 років, а дідусь – на 18 років. Хто старший 

– бабуся чи дідусь? [14,17]. 

 

Тема 5. «Вчимося швидко відповідати на питання» 

Мета:Формувати здатність у дітей до узагальнення, аналізу, розвивати 

кмітливість.  

Обладнання: аркуші паперу А4; олівці або ручки, палички або сірники.  

 

Хід заняття: 

Вправа «Розв’яжи завдання»[18, 21]. 

Завдання «Вершник». 

Інструкція: Темної ночі їхав вершник на коні і дуже боявся, аби коня злодії 

не вкрали, всю дорогу мацає коня, чи є він ще чи вже вкрали. Чи правильно 

робить вершник? 

Завдання «Півень». 

Інструкція:Залетів півень у сусідній двір. Між сусідами виникла 

суперечка: чиє яйце? Що ви думаєте з цього приводу? 

Завдання «Що важче». 

Інструкція: Що важче: 1 кг тополиного пуху чи 1 кг картоплі? 

Завдання «В кого волосся темніше». 

Інструкція:У Марії волосся світліше, ніж у Софії, і темніше, ніж у Надії. В 

кого найтемніше волосся? 

Завдання «Геометричні фігури». 

Інструкція:Учням пропонують з сірників чи паличок скласти різні 

геометричні фігури: 

- 2 трикутники з 5 паличок; 

- 2 квадрати з 7 паличок; 

- 3 трикутники з 7 паличок. 

2) Вправа «Порядок»[18, 21]. 

Інструкція: Учням пропонують намалювати крапку і коло, коло і крапку, 

крапку всередині кола. Далі учні продовжують самостійно до кінця рядка.  

Пропонують намалювати трикутник, коло, два трикутники, крапку, три 

трикутники та продовжити далі, встановивши закономірність. 
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Обговорення: 

- Навіщо людині мислення? 

- Як можна розвивати мислення? 

- Яку людину можна назвати розумною? 

 

Модуль ІІІ. «Країна прислів’я» 

Тема 6. «Розвиваємо кмітливість» 

Мета: активізувати розумову діяльність молодших школярів.  

Хід заняття: 

1) Вправа «Придумай слова»[33, 17]. 

Інструкція: за 5 хв ви повинні записати 4-8 слів, які починаються на: «ма-

», «со-», «гу-», «ко-», «шу-», «па-, потім ви повинні їх зачитати. 

2) Вправа «Об’єднай»[33, 17]. 

Інструкція: Назвіть одним узагальнювальним словом чи 

словосполученням ряди слів. 

Наприклад: сталь, бронза, латунь – метали. 

1. Суп, каша, гуляш – ... 

2. Штани, піжама, сорочка, светр – ... 

3. Британія, Франція, Румунія, Болгарія – ... 

4. Дніпро, Волга, Дон, Десна – … 

5. Яблуко, груша, слива, вишня – ... 

6. Курка, гусак, качка, індичка – … 

7. Береза, осика, дуб, верба – … 

8. Корова, кінь, осел, свиня – ... 

3) Вправа «Напиши протилежне» [33, 17]. 

Інструкція: Назвіть до кожного слова протилежне:  

1. Брудний – … 

2. Зникнення – … 

3. Чуйний – … 

4. Низ – … 

5. Великий – … 

6. Ворог – … 

7. Молодший – … 

8. Відштовхувати – … 

9. Видалення – … 

10. Високий – … 

11. Зовнішній – … 

12. Твердий – … 
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13. Сухий – … 

14. Красивий – … 

15. Подібність – … 

 

Вправа «Буря»[33, 17]. 

Вступне слово педагога:  

- Діти, допоможіть повернути слова на свої місця. 

Розігралася буря, книги розсипалися, і з одного вірша зникли слова: 

«серпень», «апетит», «айстри», «апельсин». 

Спробуйте повернути їх на місце: 

… випав, ой, спекотний. 

Як задушливо в зоопарку! 

… пропав у поні 

… в’януть на газоні, 

Мавпенятко не страждає –  

… уплітає! 

Обговорення: 

- Навіщо людині мислення? 

- Як можна розвивати мислення? 

- Яку людину можна назвати розумною? 

 

Тема 7. «Вчимося пояснювати зміст прислів’їв» 

Мета: активізувати мислення молодших школярів, розвивати здатність 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, процесами. 

Обладнання:прислів’я для дітей. 

Вступне слово педагога: діти, вам роздаються аркуші з прислів’ями. 

Потрібно їх продовжити і пояснити їх зміст. 

Хід заняття: 

1. Під лежачий камінь ... (вода не тече). 

2.  Ніколи не кажи не вмію, а завжди говори... (навчуся). 

3. Хто багато говорить, той... (мало творить). 

4.  Краще синиця в руках... (ніж журавель у небі). 

5. Мала крапля великий... (камінь точить). 

6. Хто не знає – нехай... (людей спитає). 

7. Не спитавши броду... (не лізь у воду). 

8. Добре тому жити, хто вміє... (говорити). 

9. Без відваги зазнаєш... (зневаги). 

10. Шабля ранить тіло, а слово... (душу). 



 

141 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

11. Мовчи язичку... (дістанеш паляничку). 

12. З ним говорити, що... (решетом воду носити). 

13. Добрим словом мур проб’єш, а лихим і... (в воду не ввійдеш) [35, 21]. 

2) Вправа «Поясніть прислів’я» [26, 7]. 

Мета: розвиток уміння логічного інтерпретувати смисл прислів’їв. 

Завдання: поясніть прихований зміст прислів’їв. 

- Без труда немає плода. 

- Зароблена копійка краща за карбованець. 

- Наполеглива праця все переможе.  

 

Модуль ІV. «Логічні операції» 

Тема 8. «Цікаві задачки» 

Мета: спонукати дитину міркувати самостійно, використовувати свою 

кмітливість . 

Вступне слово педагога: 

- Добрий день, діти!Сьогодні ви будете розв’язувати цікаві завдання, 

зможете продемонструвати здібності, самостійність, кмітливість, ерудованість. 

Хiд заняття: 

1) Вправа «Цікаві задачки». 

Мета: Формувати здатність у дітей до узагальнення та аналізу. 

 1. Скажiть, чим вiдрiзняєть ся тарілка вiд човна? 

2. З трьох названих слів знайдiть два, що мають спільну ознаку: собака, 

помiдор, сонце. 

3. Доберiть якомога більше аналогiв до слова вертоліт (що найбiльше 

схоже на вертолiт). 

4. Якi слова є протилежними слову «дім»? 

5. Назвiть предмети, якi можуть виконувати одночасно протилежнi функції 

(наприклад, двері: можуть закриватися i відчинятися). 

6. Яким словом можна поєднати два слова: лопата i автомобіль; книжка i 

подорож? 

7. Якi iснують способи використання таких предметів, як книга, цвяхи, 

пляшка? 

8. Як можна iншими словами сказати: «Нинішнє літо було дуже теплим»? 

9. Зробiть перелiк можливих причин названої нижче ситуації: 

Я повернувся додому з магазину і побачив, що двері моєї квартири 

відчинені. Що сталося? 
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Тема 9.»Розвиваємо мислення» 

Мета: вдосконалити логічне мислення молодших школярів. 

Хід заняття 

1) Вправа «Склади слова». 

Мета: розвиток у школярів логічної операції синтезу. 

Вступне слово педагога: 

- Діти, вам необхідно, використовуючи всі запропоновані букви, скласти 

якнайбільше слів: 

ТУ, ЩАД; ДО; 

ПРО, ДО, Т; 

У, Р, Д, А; 

А, О, ДО, Н, Б; 

ПРО, ПРО, Е, Л, З, К. 

2) Вправа «Чим схожі й чим відрізняються». 

Мета: розвиток вміння виділяти у порівнювальних об’єктах ознаки 

подібності й відмінності. 

Завдання: вказати якнайбільше ознак чи властивостей, відмінності й 

подібності. 

- Сукня й босоніжки 

- Троянда й тюльпан 

- Заєць і вовк 

- Сосна й каштан 

- Холодильник й пилосос 

- Зошит і книга 

- Риба і птах 

- Море й океан 

- Людина й мавпа 

3) Вправа «Придумай слова». 

Придумати слова, що починаються на певну букву або склад, наприклад, 

«ду».  

4) Заключна частина. Підбиття підсумків. 

- Що сподобалося на занятті? 

- Які завдання було важко виконати? 

 

Тема 10. «Зв’язки між словами» 

Мета:активізувати мислення, спонукати дітей виділяти істотні ознаки 

предметів і явищ;встановлювати логічні зв'язки і стосунки між поняттями. 

Матеріали: папір, ручка. 
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Хід заняття 

1) Вправа «Спробуй, розв’яжи задачі!»[2, 192] . 

1. Мене звуть Олег. У моєї сестри тільки один брат. Як звати брата моєї 

сестри?            

2. Яка буква в ряду зайва?  

Р, А, Б, М, Ж, Щ. 

3. Щоб зварити 1 кг м’яса, потрібна 1 година. За скільки годин зваряться 2 

кг м’яса? 

4. Яке число зайве?          

  9, 7, 4, 1, 3, 7. 

5. На столі стояли 3 стакани з вишнею. Костя з’їв один стакан вишні. 

Скільки стаканів залишилось? 

6. Олексій на дорогу до школи витрачає 5 хвилин. Скільки хвилин він 

витратить, якщо піде разом із сестрою? 

7. Два хлопчика грали в шахи дві години. Скільки грав кожен з них? 

8. Ви зайшли в темну кімнату, де є свічка і газова плита. Що ви запалите в 

першу чергу? 

9. Запалили 7 свічок, 2 з них погасли. Скільки залишилось свічок? 

10. Що важче, кілограм вати чи півкілограма заліза? 

11. Коли гусак стоїть на одній нозі, він важить 2 кг. Скільки буде важити 

гусак, якщо він встане на дві ноги? 

12. Іван Петрович – батько Ніни Іванівни, а Толя – син Ніни Іванівни. Ким 

Толя доводиться Івану Петровичу? 

13. Термометр показує 3 градуси морозу. Скільки градусів покажуть 2 

таких термометра?  

14. Коля і Саша носять прізвища Шилов і Гвоздєв. Яке прізвище носить 

кожен з них, якщо Саша з Шиловим живуть в сусідніх будинках? 

2) Вправа «Знайди правильну відповідь» [14, 17]. 

1. Аня жила ближче до школи, ніж Валя. Хто з них жив від школи далі? 

А) Валя Г) Аня 

Б) Катя Д) Віра 

В) Світлана Є) Лізa 

2. Андрій – син Володимира. Хто Володимир Андрію? 

А) Дядько Г) Онук 

Б) Батько Д) Племінник 

В) Син Є) Дід 

3. Лара зараз молодша за Люду. Хто буде старше через рік? 

А) Люда Г) Ліда 
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Б) Лара Д)Галя 

В) Аня  Є)Соня 

4. Ліза сміялася гучніше за Машу. Хто з них сміявся тихіше? 

А) Соня  Г) Інна 

Б) Маша Д) Рая 

В) Настя Є) Рита 

5. Коля – батько Борі. Хто з них молодший? 

А) Юра. Г) Коля. 

Б) Ігор Д) Боря 

В) Петро Є) Вітя 

6. Прокинутися – заснути, згадати – ? 

А) Слова Г) Узнати 

Б) Пісні Д) Голос 

В) Обличчя Є) Забути 

7. Середина – край, закрив – ? 

А) Око Г) Відкрив 

Б) Рот Д) Зняв 

В) Убрав Є) Завісив 

8. Ранок – вечір, зима – ?  

А) Холод Г) Літо 

Б) Весна Д)Лижі 

В) Сніг Є)Санки 

 

ВИСНОВОК 

1. У психології проблема мислення – одна з найактуальніших. Вона 

органічно пов'язана з проблемою засвоєння і застосування учнями знань. 

Педагоги стверджують, що причиною низки навчальних проблем учнів є 

несформованість у них логічного мислення. Низький рівень логічного мислення 

утруднює розуміння школярами наукових закономірностей, заважає 

встановлювати структурно-логічні зв’язки у вивченому навчальному матеріалі. 

Для попередження виникнення цієї проблеми педагогам слід вже з перших років 

навчання дитини в школі (тобто в початкових класах) проводити цілеспрямовану 

роботу, спрямовану на розвиток логічного мислення школярів. 

Саме молодший вік є продуктивним у розвитку логічного мислення. Це 

пов’язано з тим, що діти включені в нові для них види діяльності і системи 

міжособистісних відносин, що вимагають від них нових психологічних якостей. 

Тому проблема формування і розвитку мислення молодших школярів є 

актуальною.  
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2. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку 

логічного мислення молодших школярів дозволив з’ясувати, що логічне 

мислення лежить в основі пізнавальної діяльності людини та забезпечує 

успішність її орієнтації в навколишньому світі. Провідні педагоги та психологи 

стверджують, що інтелектуальні ігри є особливим різновидом ігор, які 

забезпечують прискорений розвиток пізнавальних здібностей взагалі та 

логічного мислення – зокрема. Педагогічні можливості таких ігор пов’язані з їх 

позитивним впливом на мотивацію та рівень психологічного комфорту дитини в 

ситуації навчання. 

5. Ефективність застосування програми дослідження доведена 

результатами первинної та повторної діагностики. ЇЇ можуть використовувати в 

практичній роботі психологи, вихователі і вчителі з метою розвитку логічного 

мислення молодших школярів засобами інтелектуальних ігор. 
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ENGLISH IS FUN 

(ЗБІРКА АДАПТИВНИХ ТА РОЗВИВАЮЧИХ ІГОР ДЛЯ ШКІЛЬНОГО 

АНГЛОМОВНОГО ТАБОРУ) 

 

Борцова Олена Юріївна, 

Раленко Анна Юріївна, 

Білозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №14  

Добропільської міської ради  

Донецької області 

 

У збірці представлено комплекс сучасних, цікавих, адаптивних та 

розвиваючих ігор, які можна використовувати для організації змістовної роботи 

та дозвілля шкільного англомовного табору. 

Збірка призначена для педагогів іноземної мови освітніх закладів. 

 

Зміст 

English is fun – адаптивні та пізнавальні ігри 

Game 1. «Magic balloon»  

Game 2. «My Flag»  

Game 3. «Make a bridge»  

Game 4. «Captain’s calling»  

Game 5. «Superfight»  

Висновки  
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Пояснювальна записка 

Актуальність. Сучасність диктує свої рамки цікавості та пізнавальності. 

Освітній процес трансформується в умовах сучасного розвитку суспільства та 

освіти. Одна із найголовніших компетенцій Нової української школи – це 

володіння іноземними мовами. Іноземні мови відкривають людині безліч 

можливостей те механізмів досягнення поставлених цілей. Розповсюдженим 

явищем стало створення літніх англомовних пришкільних таборів для того, щоб 

урізноманітнити процес вивчення іноземної мови. У таких таборах діти 

почувають себе більш розкуто, вільно та, завдяки використанню різноманітних 

ігрових технологій, швидше засвоюють необхідні знання. Ми пропонуємо вам 

комплекс ігор, які ви зможете використовувати у процесі вивчення англійської 

мови.  

Мета: урізноманітнення та осучаснення процесу вивчення англійської 

мови. 

Завдання:  

 мотивація дітей до вивчення іноземних мов; 

 розвиток навичок «skills», які сприятимуть становленню особистості 

(комунікація, адаптивність, сприятливість, кмітливість, креативність) 

 подолання «мовного бар’єру» 

 розкриття творчого потенціалу. 

Очікувані результати: використання ігрових технологій у мовних 

таборах створить веселу, комфортну атмосферу,у якій діти швидко та весело 

будуть вивчати іноземну мову.  

Цільова аудиторія : діти від 6 до 18 років. 

 

Game 1. «Magic balloon» 

Кількість гравців: беруть участь всі учасники, кількість необмежена. 

Хід гри. Обирається один ведучий, інші 

учні створюють велике коло. Ведучий стає у 

центрі кола та готує 4 повітряні кульки різних 

кольорів із написами, які допомагають 

учасникам гри більше дізнатися один про 

одного. Наприклад: червона кулька із написом 

«name», жовта – «age», зелена – «favorite food», 

блакитна – «mood». Ведучий називає власне 

ім’я, підкидує червону повітряну кульку. Людина, яка спіймає червону кулю, 

повинна назвати своє ім’я та передати або кинути кульку іншому. Ведучий через 
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деякий час починає вводити до гри інші кульки, пояснюючи, що учасники 

повинні казати, впіймавши ту чи іншу кулю.  

 Ця весела гра допомагає учасникам познайомитися та дізнатися багато 

цікавого про своїх друзів, адже кількість кульок та написів на них може 

варіюватися за бажанням гравців. 

  

Game 2. «My Flag» 

Кількість гравців: гра, де кожен виконує індивідуальне завдання, кількість 

гравців необмежена. 

Хід гри. Ця індивідуальна гра направлена 

на розвиток усного мовлення та творчих навичок. 

Вчитель роздає учням аркуші білого паперу та 

різнокольорові олівці або фломастери. Аркуш 

треба розкреслити на 4 рівні частини: перша 

частина – «I want you call me…», друга частина – 

«My logo», третя частина – «When I have free 

time», четверта частина – «Best of all I like…»  

 Кожен учасник повинен заповнити ці частини малюнками (дозволяється 

невелика кількість написів), таким чином створивши власну презентаційну 

картку – прапор. Коли творча частина буде завершена, учні повинні 

презентувати себе за допомогою цих прапорів. Після цього вчитель збирає всі 

прапори, заклеює імена – і тепер учні повинні за малюнками відгадати та 

пояснити кому, який прапор належить.  

 Творча складова цієї гри – створення малюнків, допомагає розвивати та 

використовувати просторове мислення, логіку, пам’ять та навички говоріння і 

презентації себе як особистості.  

 

Game 3. «Make a bridge» 

Кількість гравців: 2 команди по 11 гравців. 

Хід гри. Діти об’єднуються у дві команди, 

кожна команда обирає капітана. Капітани 

отримують у вчителя по вісім «цеглин» ( їх 

можна виготовити із картону або паперу) та 

повертаються до команди. Задання кожної 

команди: перейти за допомогою збудованого 

«мосту» на інший бік «річки», межи якої 

встановлює вчитель та позначає так, щоб кожна 

команда бачила, де повинен завершуватися «міст». За сигналом капітани 
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починають «будувати міст» та переправлятися та інший біг уявної річки: класти 

«цеглину», та ставати на неї. Таким чином капітан будує міст, за допомогою 

якого всі інші члени команди, по черзі, переходять «річку». Якщо один учасник 

не може втриматися на «цеглині» і наступає на землю – вся команда починає 

будувати міст із самого початку. Перемагає та команда, яка першою дістанеться 

іншого берега. 

 Гру можна ускладнити, залишивши капітана із цеглинами стояти першим, 

а інших учасників об’єднати у пари, де один буде із зав’язаними очима, а інший 

буде йому пояснювати, куди треба ступати, щоб стати на «цеглину» та перейти 

річку.  

 Ця гра основана на взаємній підтримці, довірі та допомозі одне одному. 

Діти розуміють, як важливо співпрацювати у команді, щоб досягти бажаного 

результату. Гравці набувають навичок адаптації та прийняття швидких рішень. 

  

Game 4. «Captain’s calling» 

Кількість гравців: грає вся група дітей, кількість необмежена 

Хід гри. Обирається один гравець капітаном, 

та один гравець – суддя – judge. Всі інші хаотично 

ходять біля капітана. За сигналом капітан дає 

гравцям команду, за лічені секунди всі повинні 

виконати команду. 

Суддя пильно слідкує 

за тим, щоб всі 

учасники правильно 

та чітко виконували 

накази капітана.Тих, хто допускає помилки, суддя 

виводить із гри. Перемагають ті, хто останніми 

залишаються у команді капітана.  

Орієнтовані команди: 

 octopus – діти сідають у коло та створюють фігуру восьминога;  

 dance – учасники зупиняються і танцюють джигу; 

 stand like a tree – учасники повинні стати із піднятими догори руками; 

 go like a zombie – учасники тримають руки перед собою та йдуть, як 

зомбі. 

Перелік команд може варіюватися за бажанням вчителя та дітей. Головне: 

перед початком гри обов’язково обговорити всі команди та показати дії, які 

потрібно виконувати. 
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Game 5. «Superfight» 

Кількість гравців: парна кількість учнів, 

ця гра орієнтована на роботу у парах. 

Хід гри. Ця цікава гра належить до виду 

дебатів, за допомогою принципу ARER ( 

твердження, причина, приклад, результат) діти 

будуть аргументувати власну думку та 

доводити, що саме вони є найкращими. 

 Перед початком 

гри учитель повинен підготувати три колоди карт із 

розрахунку кількості учнів ( 16 учнів – 3 колоди карт по 15 

карт у кожній колоді). Перша колода карт – герої, 

персонажі ( Cinderella, Watermelon, Captain America), друга 

колода – важливі здібності ( superfast, can feed everyone, 

bring happiness), третя колода – здібності, які вам не 

потрібні та заважають ( always laugh, afraid to talk to people, 

can’t be in the sun). Кожен учень підходить до вчителя та 

витягає із кожної колоди карт по одній. Таким чином у 

гравця буде набір із трьох карт: назва героя, суперздібність 

та непотрібна якість. Коли всі учасники отримають свої карти, учитель дає їм час 

на підготовку свого виступу. Після цього влаштовуються парні дебати – 

викликаються два учні, які повинні довести, що саме їх герої кращі та 

допоможуть врятувати світ. У виступі гравець повинен довести, що його герой 

кращий, наголосивши на його гарних якостях та змоделювати ситуацію, де 

непотрібна якість перетвориться на суперздібність.  

 

Приклад дебатів: 

- I am a Watermelon that can feed everyone but always laughs. 

I will be able to save the world, because I’m always positive, with a smile in any 

situation, I will be able to feed and make everyone happy. 

- I am a super-fast Cinderella who is afraid to talk to people. Watermelon said 

that with a smile accepts any situation, and I am sure that people will not be able to 

take seriously the always smiling hero and will not be able to trust him. Instead, I will 

be able to help every person using super speed, and I do not need to talk to them. 

 Переможець дебатів визначається за кількістю оплесків слухачів. Виступи 

та кількість реплік регулюється вчителем – модератором. Важливо пояснити, що 

дебати – це спосіб аргументовано та чемно довести власну думку, у жодному разі 

не ображаючи опонента.  
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Висновки 

 Дитина із перших років життя пізнає навколишній світ через гру. Подібне 

«ігрове» сприйняття всього нового залишається незмінною складовою дитячої 

психології. Бажаєте, щоб ваш учень швидше засвоїв той чи інший матеріал – 

пограйте з ним. Повноцінно реалізувати стратегію навчання через гру можна у 

літніх пришкільних мовних таборах. Як показала практика, такі ігри зближують 

учнів, мотивують їх розмовляти англійської мовою, розвивають критичне 

мислення, навички адаптації, якості підтримки та взаємодопомоги. Організація 

мовного табору у школі потребує комплексного підходу, який буде об’єднувати 

навчання із дозвіллям та робити ці дві частини цікавими і змістовними. 

Запропонований комплекс англомовних ігор допоможе вам весело, сучасно, 

цікаво та незабутньо провести час в мовному таборі.  

 

  

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ «СУЗІР’Я ОБДАРОВАНОСТІ» 

 

Сапальова Наталія Григорівна,  

Крохмаль Наталія Борисівна, 

Драєвська Світлана Анатоліївна  

Комунальний заклад «Запорізька 

спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат «Джерело» 

м.Запоріжжя 

 

Обдарованість – це маленький паросток, ледь 

проклюнувся із землі і вимагає до себе величезної уваги. 

Необхідно пестити і плекати, доглядати за ним, 

зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід.  

В.Сухомлинський 

 

І. Вступ 

 Проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами набуває 

сьогодні широкої актуальності. Поняття «діти з особливими освітніми 

потребами» широко охоплює всіх учнів, освітні проблеми яких виходять за межі 

загальноприйнятої норми. Логічно обґрунтованим є визначення, яке дає 

французький вчений Г.Лефрансуа: «Особливі потреби – це термін, який 
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використовується стосовно осіб, чия соціальна, фізична або емоційна 

особливість потребує спеціальної уваги та послуг, яким надається можливість 

розвинути свій потенціал». Найбільш поширене стандартне визначення 

«особливих потреб» подано в Міжнародній класифікації стандартів освіти: 

«Особливі освітні потреби мають особи, навчання яких потребує додаткових 

ресурсів, а саме кадрових, матеріальних та фінансових».  

У сучасному українському суспільстві зростає потреба в творчих, 

активних громадянах, з неординарним мисленням, нестандартним підходом до 

вирішення поставлених задач та здатністю формувати нові перспективні цілі. 

Сьогодення вимагає інтелектуально розвинених особистостей, які в 

майбутньому зможуть визначати шляхи економічного та політичного розвитку 

країни. Відповідно, суспільство потребує такої школи, що зможе підготувати 

ділову людину, яка відрізнятиметься високим рівнем творчих здібностей, 

професійної компетентності та моральних позицій. І саме обдаровані діти здатні 

забезпечити нашій країні соціальне, культурне та духовне перевтілення. Адже 

обдаровані діти – це потужний ресурс суспільного розвитку. наше завдання 

полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ. 

 Система роботи з обдарованими дітьми у школі-інтернаті «Джерело» за 

умов реформи освіти набула значної актуальності.  

 Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого 

середовища. Насамперед, це удосконалення системи виявлення та відбору 

обдарованих дітей та визначення стратегії щодо їх підтримки. 

З метою підтримки обдарованих і здібних дітей та молоді і стимулювання 

розвитку їх творчого потенціалу, 30 вересня 2010 року вийшов «Указ Президента 

України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді»«, який є чинним і сьогодні. 

 У Законі України «Про освіту» зазначається, що «особа з особливими 

освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту», а 

оскільки до такої категорії належать і обдаровані діти, то, як зазначається в 

Законі, пріоритетним для освіти даної категорії дітей є вільний розвиток 

особистості, свобода і плюралізм, варіативність та відкритість освіти. Ці 

принципи є головною запорукою формування і подальшого прояву здібностей і 

талантів у дітей та молоді, адже дають можливість гармонійно розвиватися 

нестандартним особистостям в умовах Державного стандарту освіти. 

Основним документом, що визначає і закладає основу для пошуку, 

навчання і виховання творчої особистості у школі-інтернаті «Джерело» є 

програма розвитку обдарованості на 2019-2024 рр., яка спрямована на 
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забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення 

оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, 

самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.  

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, 

орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-

практичних заходів.  

Одним із основних її положень є орієнтація практично на всі вікові рівні: 

дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, старшокласників.  

Програма роботи з обдарованими дітьми є логічним впровадженням 

науково-методичної проблеми закладу «Організаційно-педагогічні умови 

модифікації корекційно-реабілітаційного простору спеціального освітнього 

закладу». 

Актуальність програми 

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі 

творчої особистості в суспільстві проблема розвитку обдарованих дітей є 

значною і актуальною, тому і визначається соціальними чинниками, за яких 

необхідно подбати про збереження та розвиток «золотого фонду» країни, який у 

майбутньому державотворчому процесі українського суспільства займе місце 

духовної еліти. 

Мета програми: 

 удосконалювати та розвивати системи пошуку, підтримки обдарованих 

учнів з метою забезпечення умов становлення особистості, здатної до креативної 

та дослідницької діяльності як важливого чинника розвитку суспільства і 

держави з урахуванням потенціалу кожного учня; 

 створити умови для надання системної підтримки обдарованим та 

здібним дітям, їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; 

 забезпечувати координацію дій школи, сім’ї у створенні оптимальних 

умов для виявлення, розвитку та реалізації задумів учнівської молоді; 

 задовольняти освітні та національно-культурні запити обдарованих 

учнів, ураховуючи рівень знань, умінь і навичок кожного учня з усіх 

навчальних предметів; 

 сприяти підготовці обдарованих учнів до подальшого навчання і 

самостійного життя.  

Завдання програми: 

Найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми є створення 

загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, 

учителів і адміністрації. Виходячи з цього, у закладі визначені головні завдання 

роботи з обдарованими дітьми; 
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 забезпечення максимально сприятливих умов для роботи вчителів з 

обдарованими дітьми; 

 оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми; 

 активізування пошуку шляхів поліпшення якості навчання, через 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, що передбачають 

розвиток творчих здібностей учнів; 

 визначення основних напрямів упровадження інноваційних методів 

роботи із здібними, талановитими та обдарованими учнями; 

 створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого 

потенціалу вчителів; 

 підвищення ефективності науково-методичного супроводу роботи зі 

здібною та обдарованою учнівською молоддю; 

 сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та 

вчителів, які працюють з даною категорією учнів; 

 активізування пізнавально-дослідницької діяльності вчителів, їх 

творчого потенціалу; 

 розроблення інструментарію моніторингу якості роботи з 

обдарованими учнями. 

   Умови реалізації програми: 

 Умови реалізації програми «Сузір’я обдарованості» в Запорізькій 

спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Джерело»« на 2019-2024 роки 

забезпечується: 

 1. Вчителями-предметниками через: 

 збір первинної інформації про дітей з інтелектуальними, художньо-

естетичними та спортивними здібностями, які можуть бути рекомендовані для 

внесення в резерв шкільного банку обдарованих дітей; 

 коректування бази даних на обдарованих дітей закладу; 

 підготовку пакету документації про обдарованих учнів; 

 відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення 

в базу даних (в паспорт); 

 планування та впровадження в педагогічну роботу зі здібними дітьми 

різноманітних проектів, залучення дітей до створення власних проектів та 

реалізації творчих задумів; 

 залучення здібних дітей до участі у різних заходах та святах з метою 

розвитку та презентації власних здібностей;  

 створення та впровадження на уроках завдань підвищеної складності, 

створення ситуації успіху; 

 розвинення критичного сприйняття дійсності. 
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2. Методичними об’єднаннями через: 

 координацію роботи вчителів-предметників щодо удосконалення 

педагогічного супроводу обдарованих дітей;  

 організацію та участь у створенні командою вчителів сучасних 

проектів спрямованих на розвиток ключових компетентностей /НУШ/ 

обдарованих дітей та їх самореалізацію; 

 відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення 

в базу даних (в паспорт). 

3. Адміністрацією школи-інтернату через: 

 видання наказу «Про організацію роботи з обдарованими учнями»; 

 корегування бази даних на обдарованих дітей та затвердження банку 

обдарованих дітей; 

 координацію дій різноманітних структур освітнього закладу з 

реалізації програми «Сузір’я обдарованості» (психологічна служба, шкільні МО, 

класні керівники, гуртки, консультпункти і т. ін.); 

 забезпечення умов для проведення заходів з реалізації програми 

«Сузір’я обдарованості» в усіх напрямках навчальної та виховної роботи; 

 створення умов для участі обдарованих дітей у спеціальних 

розвивальних програмах; 

 підсумковий аналіз результативності участі обдарованих учнів у 

запланованих заходах (наказ); 

 аналіз виконання планів роботи з основних напрямків реалізації 

програми «Сузір’я обдарованості». 

4. Методичною радою через: 

 проведення семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого 

потенціалу педагогів та школярів; 

 упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій 

навчання і виховання; 

 організацію презентації ефективного педагогічного досвіду вчителів, 

психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей. 

 5. Педагогічною радою через: 

 визначення цілей, завдань, пріоритетів, напрямків роботи з 

обдарованою та талановитою молоддю в школі-інтернаті «Джерело»; 

 затвердження планів роботи з основних напрямків реалізації програми 

«Сузір’я обдарованості»: інтелектуального, духовного, спортивного. 

 6. Психологічною службою школи через: 

 діагностування учнів з потенційно високими досягненнями в силу 

видатних здібностей; 
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 моніторинг психологічного стану обдарованих учнів; 

 підготовку пакету документації про обдарованих учнів; 

 відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення 

в базу даних (в паспорт); 

 підтримку в створенні умов для повноцінного фізичного, 

інтелектуального, духовного та соціального розвитку обдарованих дітей; 

 здійснення просвітницької та корекційно-розвивальної роботи. 

Виконавці та учасники програми – педагогічний колектив КЗ 

«Загальноосвітня спеціальна школа-інтернат «Джерело» ЗОР 

Термін реалізації програми – 2019-2024 роки. 

Шляхи реалізації програми: 

 діагностика та створення умов для навчання й розвитку обдарованих та 

здібних учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій; 

 створення банку даних про обдарованих та здібних учнів;  

 випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання 

та виховання дітей з особливими освітніми проблемами та надання їм соціально-

педагогічної підтримки;  

 активне залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької, 

творчої діяльності в гуртках тощо;  

 впровадження в освітній процес проектних технологій; 

 популяризація здобутків обдарованих учнів, кращого педагогічного 

досвіду роботи з ними;  

 розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих учнів та їх 

наставників.  

 

ІІ. Етапи організаційної роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Підготовчий етап (1 рік) 

Завдання 

 Створення ТГ задля удосконалення процесу реалізації програми. 

 Вивчення нормативної бази, підзаконних актів. 

 Розробка моделі з роботи зі здібними та обдарованими дітьми. 

 Розробка концептуального підґрунтя щодо моніторингового супроводу 

відстеження, виявлення та розвитку учнівської креативної та інтелектуальної 

молоді. 

 Комплексна діагностика щодо виявлення обдарованості. 

 Створення постійно-діючої системи перепідготовки психолого-

педагогічних кадрів для роботи з обдарованими дітьми (семінари, тренувально-

психологічні збори, курси підвищення кваліфікації з даної проблеми). 
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2. Діагностично-прогностичний етап (1 рік) 

Завдання 

 Проведення моніторингових досліджень з метою виявлення динаміки 

розвитку когнітивної, особистісної сфер та інтересів та схильностей учнів; 

відстеження провідних інтересів. 

 Розробка методичних рекомендацій щодо роботи з обдарованими 

дітьми, основам наукового дослідження, матеріалів для проведення класних 

годин, вікторин, свят. 

 Створення у шкільній бібліотеці інформаційного простору для 

розширення та поглиблення знань щодо формування навчальних 

компетентностей обдарованих. 

 Адаптація навчальних програм спецкурсів, факультативів, курсів за 

вибором. 

 Підвищення кваліфікації педагогів через участь у ТГ при ЗОІППО, 

заходах, курсах, тренінгах, семінарах з даної проблеми; використання у 

практичній діяльності інтерактивних технологій SMART, веб-квестів тощо. 

3. Організаційно-виконавчий етап (2 роки) 

Завдання 

 Індивідуальна оцінка пізнавальних, творчих можливостей та здібностей 

дитини через різні види діяльності: навчальну і позанавчальну. 

 Проведення групових форм роботи: спецкурси, мінікурси, «мозкові 

штурми», рольові тренінги, науково-практичні роботи, заліки, проектні 

завдання і т. д. 

 Залучення обдарованих до участі у конкурсах. 

 Формування відділу методичної бібліотеки школи по роботі з 

талановитими учнями. 

 Просвітницька робота з батьками. 

 Впровадження системи наставництва над кожною обдарованою 

особистістю. 

 Проведення діагностики обдарованої дитини. 

 Створення банку даних обдарованих учнів. 

 Створення банку навчальних програм і методичних матеріалів для 

роботи з обдарованими. 

 Здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної та 

учнівської діяльності. 

 Сприяння педагогічним працівникам у залученні їх до участі у 

професійних конкурсах, форумах, проектах. 
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 Забезпечення на партнерських умовах участі батьків у різних 

конкурсах, тренінгах. 

 Організація оздоровлення та відпочинку обдарованих дітей під час 

літніх канікул. 

4. Підсумковий етап (1 рік) 

Завдання 

 Презентація результатів роботи перед педагогічною спільнотою 

(семінари, конференції, круглі столи, майстер-класи). 

 Визначення проблем, що виникли в ході реалізації проекту та шляхів їх 

вирішення. 

 Узагальнення отриманих результатів. 

 Складання перспективного плану подальшої роботи в даному 

напрямку. 

 Розробка методичних рекомендацій та підготовка навчально-

методичних, дидактичних матеріалів для вчителів. 

 Аналіз розкриття здібностей дитини, навчальних досягнень учнів та 

особистісного розвитку. 

 

 ІІІ. Реалізація основних положень програми 

Програма «Сузір’я обдарованості» має бути реалізована через міні-

проекти, які реалізують вищезазначені завдання, враховуючи види 

обдарованості учнів: 

1) обдарована дитина дошкільного навчального закладу «Сходинки до 

обдарованості» 

2) академічну; 

3) творчу; 

4) спортивну; 

5) соціалізацію (спрямованість на розвиток соціокомунікативних навичок, 

обдарованості лідера). 

Міні-проект «Сходинки до обдарованості» 

Модель обдарованої дитини дошкільного навчального закладу 

Мета:  

 сприяти розвитку здібних та обдарованих дітей; 

 сприяти формуванню творчої особистості; 

 створити єдиний інформаційно-освітній простір для розвитку й 

підтримки обдарованих дошкільників. 
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Обдаро

ваність 
Очікувані компетентності 

Засоби, методи, зміст 

роботи 
А

к
а
д

ем
іч

н
а
  

 чудова пам'ять; 

 допитливі; 

 добре розвинуте почуття гумору; 

 характерні перебільшені страхи; 

 схильні до немовних проявів почуттів, емоцій до 

людей, які їх оточують; 

 наявність власної думки; 

 тривалий час концентрують свою увагу на одній 

справі; 

 займаються кількома справами відразу; 

 у ранньому віці здатні простежувати причинно-

наслідкові зв'язки; 

 активно досліджують навколишній світ; 

 не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову 

відповідь; 

 любить, коли їй читають і розповідають 

оповідання, історії, казки, билини;  

 ставить багато питань, добре запам'ятовує події і 

їх учасників;  

 здатна довго утримувати в пам'яті почуті образи 

і прагне, використовувати їх в нових сюжетах 

історій;  

 любить фантазувати; 

 розповідаючи про що-небудь, уміє 

дотримуватися сюжету, не втрачає основну думку;  

 зображує персонажів своїх фантазій емоційними 

одушевленими, олюдненими; 

 вибирає у своїх оповіданнях слова, які 

передають емоційний стан героїв;  

 має багатий словниковий запас.  

 не знаходячи слів, малює або ліпить, щоб 

виразити свої емоції; 

 краще всього сприймає саме візуальну 

інформацію;  

 висловлює свою думку про побачене з позиції 

краси, з естетичних позицій. Охоче ліпить, малює, 

креслить, комбінує фарби і матеріали; 

 малюнки не однотипні, а різноманітні. 

• створення 

стимулювального і 

розвивального середовища; 

• проведення предметних 

тижнів, проекти, свята; 

• участь в іграх 

драматизація, 

театралізованої діяльності; 

• завдання проблемно-

творчого характеру, вправи 

для розвитку логічного 

мислення та вміння 

поводитися в 

нестандартних ситуаціях; 

• творчі конкурси, вистави, 

концерти за участю 

обдарованих дошкільників. 

 

Т
в

о
р

ч
а

 

 з легкістю спілкується з іншими дітьми і 

дорослими;  

 з великим бажанням виступає перед аудиторією; 

 уміє добре викладати свої думки; 

 прагне викликати емоційні реакції у інших, коли 

із захопленням щось розповідає;  

 часто виражає свої почуття мімікою, жестами, 

рухами;  

 змінює тональність і вираження голосу, 

мимоволі наслідуючи людину, про яку розповідає;  

 спостереження за 

життєдіяльністю дітей 

протягом дня; 

 конкурси у групах, в 

ЗДО; 

 організація благодійних 

акцій дітей з батьками; 

 створення умов для 

саморозвитку дітей: ігрова 
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 легко копіює чиїсь пози, вираз обличчя і тому 

подібне;  

 пластично і органічно рухається;  

 любить і розуміє значення красивого одягу, 

вбрання для створення образу;  

 упізнає мелодії;  

 почувши музику, із задоволення підспівує або 

поспішає танцювати під неї;  

 при співі або грі вкладає у виконання почуття і 

емоції; 

 розуміє і може описати словами характер і 

настрій музики;  

 наспівує почуті мелодії;  

 швидко і легко повторює ритм і мелодію;  

 вигадує власні мелодії; 

 грає на якому-небудь музичному інструменті;  

 має музичні переваги щодо вибору діяльності. 

діяльність, самостійно-

художня діяльність. 
С

п
о
р

т
и

в
н

а
 

 дуже енергійна, увесь час хоче рухатися;  

 смілива; 

 краще за багатьох однолітків розвинена фізично; 

 майже завжди прагне виграти в спортивних 

іграх;  

 має широкий діапазон рухів (від повільного до 

швидкого, від плавного до різкого);  

 прекрасно утримує рівновагу; 

 демонструє хороший рівень розвитку основних 

рухових навичок (ходьба, біг, лазіння, стрибки, 

уміння кидати і ловити предмети). 

 проведення спортивних 

свят, розваг, днів здоров’я;  

 рекомендації батькам про 

відвідування дітьми 

позашкільних секцій, 

центрів дитячої творчості. 

 

Міні-проект «Академічна обдарованість» 

Модель обдарованого учня 

Мета: 

 залучення обдарованої дитини до неперервного процесу 

самовдосконалення – самовиховання, саморозвитку, самонавчання; 

 виявлення академічно обдарованої дитини; 

 розвиток академічних здібностей у дітей; 

 створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня; 

 покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної 

та середньої освіти; 

 підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів; 

 створення умов для ранньої профілізації учнів; 

 підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності 

вчителів школи. 
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Очікувані компетентності 
Засоби, методи, зміст 

роботи 

• легкість у навчанні; 

• стійка допитливості. Школяр ставить багато запитань різного 

рівня складності, причому формулює їх правильно (грамотно); 
• систематичний прояв пізнавальної активності; 

• гарний виклад власної думки, демонстрування здібностей до 

практичного здобуття знань; 

• виняткові здібності до розв'язування задач; 

• постійна оперативна готовність до відповіді, зацікавленість у 

дослідницькій діяльності, прагнення до наукового пошуку; 
• глибоке захоплення предметом пізнання, аналітичний підхід до його 

дослідження; 

• значне наповнення словниковникового 

• запасу, прояв високої культури спілкування; 

• гострота мислення, спостережливість; 

• повна віддача сил, енергії для досягнення високих результатів у 

галузі свого наукового інтересу; 

• бажання поповнити недостачу інформації шляхом спілкування із 

кваліфікованими у галузі інтересу людьми або в процесі роботи з 

навчальною чи науково-популярною літературою, відео-

матеріалами, Інтернет-ресурсами тощо; 

• потяг до логічних висновків, абстрактних понять, класифікацій, 

колекціонування; 

• прояв інтересу до розгадування кросвордів, головоломок, 

завдань із логічним навантаженням тощо, які потребують 

напруження пам'яті. 

• інтелектуальні 

конкурси та турніри; 

• розвивальні 

комп'ютерні ігри;  

• дослідницька 

робота на уроках; 

• проекти; 

• олімпіади; 

• інноваційні 

технології навчання 

на уроках; 

• інтелектуальні ігри; 

• індивідуальні 

консультації; 

• самоосвіта. 

 

Міні-проект «Творча обдарованість» 

Модель обдарованого учня 

Мета проекту: 

 Виявлення творчообдарованих дітей.  

 Створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей. 

 

Очікувані компетентності 
Засоби, методи, зміст 

роботи 

• продукування великої кількості ідей (інколи – фантастичних); 

• здатність запропонувати велику кількість різноманітних власних 

варіантів виконання певного завдання; 

• уміння психологічно пристосовуватися до зміни умов 

діяльності; 

• проникнення в сутність речей та явищ під час ознайомлення із 

новою інформацією; 

• прагнення дослідити, опанувати нове; 

• захоплення загадками, ребусами, головоломками; 

• інтерес до розумової діяльності вищого рівня, ніж та, що 

пропонується навчальною програмою; 

• драматичний 

гурток; 

•  гурток юних 

художників; 

•  гурток юних 

хореографів; 

•  конкурси; 

•  концерти. 
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• тяжіння до винахідливості, імпровізації, внесення нового, що 

супроводжується допущенням помилок; 

• бажання брати участь у заходах, які дають можливість 

самоствердитися;  

• демонстрування високого рівня ерудиції на уроці; 

• не заучування фактів, а користування довідниками; 

• спрямування інтенсивної розумової праці на інтерпретацію 

інформації, продукування нових ідей і варіантів; 

• виявлення прагнення до пошуку причин і їх пояснення, 

класифікації та систематизації лише тоді, коли завдання має 

характер головоломок; 

• філософствування, допускання під час виконання дослідницької 

роботи багатьох помилок за недостатності інформації; 

• дивергентність мислення, завдяки чому продукуються 

оригінальні ідеї (але при цьому дитина швидко переключається на 

іншу діяльність). 
• схильність до винахідництва у різних ситуаціях, при цьому 

застосування власного оригінального підходу; 

• проявляє обдарованість у галузях акторської майстерності, 

літератури, музики, вокалу, живопису; 

• проявляє тяжіння до імпровізації, внесення нового, що 

супроводжується допущенням помилок (тут дитина потребує 

допомоги); 

• здібність створювати щось нове у різних сферах людської 

життєдіяльності. 

 

Міні-проект «Спортивна обдарованість» 

Модель обдарованого учня 

Мета проекту:  

 Виявлення спортивно обдарованих дітей.  

 Створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей. 

 

Очікувані компетентності 
Засоби, методи, зміст 

роботи 

• наявність фізичного, психічного та морального здоров’я; 

• здатність до виконання понаднормових навантажень; 

• наявність виняткових здібностей до певної спортивної ігрової 

діяльності, прагнення досягти рекордних спортивних результатів; 

• наявність навичок безпечної життєдіяльності; 

• енергійний, потребує якомога більше рухів, щоб почуватися 

щасливим; 

• сильно розвинена координація рухів; 

• бажання ходити в походи, займатися на спортивних 

майданчиках; 

• вільний час проводить у рухливих іграх. 

• спортивні секції та 

гуртки; 

• спортивні змагання 

та конкурси. 
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Міні-проект «Соціальна обдарованість» 

Модель обдарованого учня  

Мета проекту:  

 організація та створення сприятливих умов для творчого розвитку дітей; 

 підвищення самооцінки дитини з особливими потребами; 

 формування активної життєвої позиції, впевненості у своїх силах; 

 розвиток самостійності та життєтворчості; 

 передбачення можливості актуалізації психічних резервних 

можливостей; формування на їх основі адекватної поведінки за рахунок творчої 

діяльності; 

 налагодження нових комунікативних зв’язків; 

  розширення світогляду учнів в культурному напрямку; 

  покращення психологічного та емоційного стану обдарованої дитини; 

  соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей на базі Запорізької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело». 

 

Компо-

ненти 
Очікувані компетентності Засоби, методи, зміст роботи 

К
о
г
н

іт
и

в
н

и
й

 

• знання про себе та інших, про 

лідерство і лідерів, про лідерські 

вміння, навички, переконання; 

• оригінальне, творче мислення; 

• системне та прогностичне мислення:  

•  визначення та дотримання 

оптимальної стратегії поведінки задля 

досягнення мети, вміння планувати 

свою діяльність та діяльність інших, 

інтуїція, передбачливість. 

• моніторинг інтелектуального 

розвитку та пізнавальної активності 

обдарованих дітей; 

• корекційно – розвивальні  

заняття з обдарованими дітьми; 

• «Хто такий лідер?» – організація 

тематичних занять; 

•  «Якби я був мером», «Лідер», 

«Словесний волейбол» – ділові й 

рольові ігри; 

• «Розумники і розумниці» – 

інтелектуальний марафон. 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 

• мотиви та потреби лідерства, 

прагнення зайняти провідну позицію у 

відносинах з оточуючими, отримати їх 

підтримку, заслужити авторитет; 

• прагнення до самоствердження і 

самореалізації; 

• творче спілкування і прагнення до 

партнерської взаємодії з однолітками. 

• включення в колективні форми 

діяльності: класні та загальношкільні 

заходи, зайнятість у спортивних 

секціях; 

• організація шефства над молодшими 

школярами; 

• створення стимулювального і 

розвивального середовища у школі; 

• робота консультаційного центру 

психологічної служби школи. 
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 • урівноваженість, емоційно-позитивне 

самопочуття, вольові якості (рішучість, 

цілеспрямованість, наполегливість, 

ініціативність, самовладання). 

• корекційно – розвивальні заняття з 

обдарованими дітьми; 

• зайнятість обдарованих учнів у 

гуртках; 

• надання доручень класними 

керівниками, вчителями-

предметниками; 

• співпраця з позашкільними 

установами. 

О
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

• комунікативні й організаторські 

здібності; 

• громадська активність; 

• адекватна самооцінка; 

• просоціальний вплив на інших 

самостійність, упевненість в собі; 

• здатність вибудовувати довготривалі 

конструктивні взаємовідносини з 

іншими людьми. 

• участь у спортивних секціях; 

• залучення до Школи волонтерів 

МЦСССДМ; 

• «Будуємо шлях до самопізнання» – 

заняття з питання формування 

адекватної самооцінки. 

Д
іл

о
в

и
й

 

• готовність брати на себе 

відповідальність; 

• вміння приймати правильні рішення в 

непередбачуваних ситуаціях. 

• участь в учнівському самоврядуванні. 

 

 

V. Психодіагностичний інструментарій щодо виявлення та психологічного 

вивчення обдарованих та здібний дітей 

1. Методики визначення особистісних рис обдарованої дитини 

 

№ Назва методики Мета, завдання 
Вік 

досліджуваних 

1 
Тест Кеттелла 16-PF 

(форма, А) 

Вимірювання 16 факторів 

особистості – особистісних рис, 

властивостей, що відображають 

відносно стійкі способи 

взаємодії людини з 

навколишнім світом і з собою. 

Виявлення емоційних, 

комунікативних, 

інтелектуальних властивостей, а 

також властивостей 

саморегуляції.  

З 14 років (учні 8 

класу) 

2 Тест «Акцентуації характеру» 

Виявлення типу акцентуації 

характеру, тобто певного 

напряму характеру. 

З 12 років 

3 

Характерологічний 

опитувальник Айзенка 

(варіант В – підлітковий) 

Вивчення і корекція 

індивідуально-психологічних 

особливостей 

і характерологічних проявів 

підлітків. 

З 12 років 
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4 

Опитувальник САН 

(самопочуття, активність, 

настрій)  

В.А. Доскіна, 

Н.О. Лаврентьєвої, 

В.Б. Шарай, 

М.П. Мірошникова 

Оперативна оцінка самопочуття, 

активності та настрою. 

 

З 10 років 

5 

Тест «Шкала соціально-

психологічної адаптованості» 

К. Роджерса і Р. Даймонд (в 

адаптації Т.Снєгірьової) 

Виявлення особливостей 

адаптаційного періоду 

особистості через інтегральні 

показники «адаптація», 

«самосприйняття», «прийняття 

інших», «емоційна 

комфортність», 

«інтернальність», «прагнення до 

домінування». 

 

З 14 років 

6 

Опитувальник «Який ваш 

творчий потенціал?» 

 

Діагностика творчого 

потенціалу, креативності. За 

допомогою запитань 

діагностують межі допитливості 

респондента, упевненість у собі, 

сталість, зорову і слухову 

пам’ять, прагнення до 

незалежності, здатність 

абстрагуватися і 

зосереджуватися. 

З 10 років 

7 

Тест «Дослідження 

самооцінки» Дембо-

Рубінштейна. 

Самооцінка (шкалювання) таких 

особистих якостей, як здоров’я, 

здібності, характер тощо. 

З 8 років 

8 

Тест-опитувальник для 

визначення рівня самооцінки 

обдарованого школяра. 

Самостійне визначення 

школярем рівня самооцінки. 

 

З 10 років 

9 
Проективна методика 

«Неіснуюча тварина». 

Діагностика особистісних 

особливостей. 
З 5 років 

10 
Проективна методика 

«Пальцем фарбування тест». 

Виявлення значущих 

характеристик особистості. 
З 7 років 

11 
«Завершення речення» 

(варіант В. Міхала). 

Діагностика ставлення дитини 

до батьків, братів, сестер, до 

дитячої неформальної і 

формальної груп, учителів, 

школи, власних здібностей; 

виявлення цілей, цінностей, 

конфліктів і значущих 

переживань. 

З 7 років 
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2. Діагностика когнітивної сфери 

№ Назва методики Мета, завдання 
Вік 

досліджуваних 

1 
«Заучування 

10 слів» О. Р. Лурії 

Оцінювання стану пам’яті, стомлюваності, 

активності уваги. 
З 5 років 

2 «Виключення слів» Оцінювання вербально-логічного мислення. З 5 років 

3 Тест «Куб Лінка». 

Оцінювання спостережливості, просторових 

уявлень, здібностей до аналізу і синтезу 

матеріалу, уміння знаходити і формулювати 

закономірності (прийоми складання куба), 

психомоторики респондента. Визначення 

ступеня кмітливості під час вирішення 

найпростішого конструктивного завдання. 

З 10 років 

4 
Тест на механічну 

тямущість Беннета 
Виявлення технічних здібностей. З 14 років 

5 

Тест інтелекту 

«Намалюй людину» 

Ф. Гудинаф. 

Оцінювання рівня інтелектуального розвитку. З 7 років 

6 
Тест на сприйняття 

Мюнстерберга. 
Визначення вибірковості уваги. З 7 років 

7 

Тест «Провідна 

репрезентативна 

система». 

Визначення провідної репрезентативної 

системи. 
З 7 років 

 

3. Методики діагностування інтелектуальної обдарованості 

№ Назва методики Мета, завдання 
Вік 

досліджуваних 

1 

Тест 

прогресивних 

матриць Равена. 

Оцінювання наочно-образного мислення у 

молодшого школяра, пов’язаного з 

оперуванням різними образами і наочними 

уявленнями під час розв’язання задач. 

З 5 років 

2 Тест Д. Векслера. Вимірювання рівня інтелектуального розвитку. З 5 років 

3 
Тест 

Р. Амтхауера. 

Визначення коефіцієнта інтелекту 

Вибудовування профілю інтелекту за такими 

критеріями: доповнення пропозицій, 

виключення слова, аналогії, пам’ять, мнестичні 

здібності, арифметичні задачі, числові ряди, 

просторову уяву, просторове узагальнення. 

З 12 років 

4 

Тест 

«Інтелектуальна 

лабільність» 

Експрес-діагностика лабільності мислительних 

процесів – здатність до переключення уваги, 

уміння швидко переходити з виконання одних 

завдань на виконання других, не допускаючи 

при цьому помилок. Прогнозування успішності 

під час професійного навчання, освоєння 

нового виду діяльності, оцінювання якості 

трудової практики 

З 12 років 
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4. Методики діагностування творчого потенціалу 

№ Назва методики Мета, завдання 
Вік 

досліджуваних 

1 

Тест «Вивчення 

особистісних 

креативних 

здібностей» О. 

Є. Тунік. 

Визначення особливостей творчої 

особистості: допитливості, уяви, 

складності, схильності до ризику. З 14 років 

2 

Тест Медника для 

дітей від 12 років 

(адаптація Л. 

Г. Алексєєвої, Т. 

В. Галкіної). 

Перевірка параметрів вербальної 

креативності: швидкості придумування 

вербальних асоціацій, оригінальності, 

незвичайності асоціювання, 

цілеспрямованості асоціацій. 

З 12 років 

3 

Фігурна форма тесту 

творчого мислення 

Торренса. 

О Комплексна діагностика креативності в 

дітей і підлітків від 5 до 17 років 

цінювання невербальної креативності.  

 

З 5 років 

 

 

 

 

Модифіковані 

креативні тести 

Вільямса (САР). 

Комплексна діагностика креативності в 

дітей і підлітків від 5 до 17 років. 

4 
Методика 

«Речення». 

Вивчення дивергентної продуктивності під 

час операцій із символічним матеріалом. 
З 10 років 

5 
Методика 

«Класифікація». 

Вивчення дивергентної продуктивності на 

семантичному матеріалі. 
З 5 років 

6 
Методика «Дві 

лінії». 

Вивчення дивергентної продуктивності на 

образному матеріалі. 
З 5 років 

7 
Методика «Кола» 

Вартега. 

Вивчення індивідуальних особливостей 

невербальних компонентів творчої уяви. 
З 8 років 

8 

Опитувальник для 

визначення творчих 

нахилів у школярів. 

Визначення творчих нахилів у школярів. 

З 7 років 

9 

Вербальний тест 

творчого мислення 

«Незвичайне 

використання»  

(К. А. Хеллер та ін.). 

Дослідження творчої обдарованості дітей 

з 10 до 18 років. 

З 10 років 

 

5. Соціальні умови реалізації обдарованості 

№ Назва методики Мета, завдання 
Вік 

досліджуваних 

1 

Тест «Чи вмієте ви 

говорити й 

слухати?» 

В. Маклені. 

Визначення особливостей комунікації. 

З 12 років 

2 
Методика вивчення 

комунікативних і 

Виявлення комунікативних і 

організаторських схильностей 

особистості – уміння швидко і чітко 

З 12 років 
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організаторських 

умінь. 

 

встановлювати ділові й товариські 

контакти з людьми, прагнення до 

розширення сфери контактів, участь у 

громадських і групових заходах, уміння 

впливати на людей, прагнення проявляти 

ініціативу тощо. 

3 

Метод дослідження 

рівня суб’єктивного 

контролю психічної 

стабільності (РСК) 

(розробка Є. Бажина 

на основі шкали 

локусу контролю 

Дж. Роттера). 

Оцінювання рівня суб’єктивного 

контролю над різними життєвими 

ситуаціями. 

  

З 14 років 

4 

Методика «Q-

сортування» 

В. Стефансона 

дозволу редакції 

сайту. 

Вивчення уявлень про себе Визначення 

основних тенденцій поведінки людини в 

реальній групі: залежність, незалежність, 

товариськість, нетовариськість, 

прийняття боротьби та уникнення 

боротьби. 

З 14 років 

5 

Тест 

інтерперсональної 

діагностики Т. Лірі. 

Діагностика міжособистісних взаємин і 

властивостей особистості, істотних під 

час взаємодії з іншими людьми. 

З 14 років 

6 

Методика оцінки 

взаємин підлітка з 

класом. 

Виявлення можливих «типів» сприйняття 

індивідом групи. 
 

З 10 років 

 

VІ. Творчий вчитель – обдарована дитина  

Для формування творчого потенціалу учня, вчитель сам має бути 

неординарною творчою особистістю, а задля цього потрібні бути всі умови щодо 

забезпечення можливостей учителя для реалізації власних творчих здібностей: 

 Створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного 

клімату в колективі; 

 утвердження демократичного стилю спілкування, творчих дискусій; 

 своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього 

почуття задоволення; 

 забезпечення соціального захисту вчителя, естетичних умов його праці. 

Риси, які мають бути притаманні вчителю для роботи з обдарованими 

дітьми: 

 бути доброзичливим і чуйним; 

 розумітися на особливостях психології обдарованих дітей, відчувати 

їхні потреби та інтереси;  

 мати високий рівень інтелектуального розвитку;  

 мати широке коло інтересів;  
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 мати педагогічну і спеціальну освіту;  

 мати жвавий та активний характер;  

 володіти почуттям гумору;  

 виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і 

постійного самовдосконалення;  

 мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд;  

 бути цілеспрямованим і наполегливим;  

 володіти емоційною стабільністю;  

 уміти переконувати;  

 мати схильність до самоанал 

Формуємо креативну особистість 
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Система роботи вчителя з розвитку творчої особистості 

 

 
 

Організація роботи на уроках  
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VІІ. Взаємодія педагогів щодо індивідуального супроводу здібних та 

обдарованих дітей 

 

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) обдарованої дитини 

 

Карта обдарованого учня 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові учня:_________________________________ 

2. Рік народження________________________________________________ 

3. Стан здоров’я дитини___________________________________________ 

4.Склад сім'ї (ПІБ батьків, повна, не повна, багатодітна):_______________ 

_______________________________________________________________ 

5. Взаємовідносини в сім'ї (довірчі, засновані на взаєморозумінні): ______ 

_______________________________________________________________ 

6. Культурний рівень сім'ї (високий, середній, ін.)_____________________ 

7. Виховний потенціал сім'ї (високий, приділяють велику увагу навчанню,  

розвитку дитини як в школі так і вдома і т. д.)________________________ 

8. Характер дитини: (перерахувати якості особистості)________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Положення дитини в колективі (користується авторитетом, лідер, 

інтроверт і т. д.) ________________________________________________ 

10. Навчальна діяльність (успішність, рівень навченості)______________ 

_______________________________________________________________ 

11. Мотивація навчання__________________________________________ 

12. Участь у справах класу________________________________________ 

13. Отримання додаткової освіти (перерахувати, якщо має схильності до 

інших видів діяльності (спортивна, художня і ін.))____________________ 

_______________________________________________________________ 
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Поточний рівень знань та вмінь 

На цій сторінці фіксуються відомості про рівень розвитку дитини, 

виявлені під час спостережень і досліджень: її вміння, сильні якості, стиль 

навчання, що дитина не вміє робити, у чому їй потрібна допомога тощо. 

 

Педагог  

Психолог 

 

 

Логопед 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ДІАГНОСТИЧНА КАРТА УЧНЯ 

Результати індивідуальної або групової психодіагностики: 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Назва методики, 

автор, спрямованість 

методики 

Короткий результат, 

висновки та рекомендації 

    

    

    

    

 

 

Загальні висновки (прогноз): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендації: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Психолог ____________________ 
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Індивідуальний план психолого-педагогічного супроводу обдарованої 

дитини 

 

Заходи, 

додаткові 

заняття 

Кількість 

годин на 

тиждень 

Місце 

проведення 
Розклад Відповідальний 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Індивідуальна навчальна програма 

 

Навчальний предмет:_____________________________________________ 

Тема:__________________________________________________________ 

Довгострокова мета:_____________________________________________ 

 

Короткострокові завдання 
Методи оцінювання. 

Дата і прогрес 

   

 

Умовні позначення: 

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети; 

СП – спостерігається суттєвий прогрес; 

НП – спостерігається незначний прогрес; 

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає 

 

Портфоліо 

 

№ Назва конкурсу, олімпіади Дата Результат 

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

174 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Розвиваємо здібності обдарованих та здібних дітей 

 

Рекомендації вчителям щодо роботи з обдарованими дітьми  

1. Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід 

виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохоти спільні 

заняття з іншими дітьми.  

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами 

змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може 

викликати до неї неприязнь.  

3. Учителю не слід робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне 

випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, 

однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних 

можливостей і навіть сарказм із боку вчителя, звичайно, недопустимі.  

4. Учителеві треба пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти 

погано сприймають чітко регламентовані заняття, які повторюються.  

5. Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих 

і чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я». 

 6. Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну «Я-концепцію» і 

самооцінку, розвивати емпатію.  

7. Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває 

емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.  

8. Дотримуйтеся порядку та дисципліни; обдаровані діти, як і інші, мають 

знати межу допустимої поведінки.  

9. Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб 

їхня праця приносила користь.  

10. У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод 

– це активізує їхню роботу.  

11. Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод 

самостійного набуття знань.  

12. Привчайте обдарованих дітей працювати разом – це допоможе їм легше 

адаптуватися до соціальних умов.  

13. Заохочуйте дітей – це стимулює їх.  

14. Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути 

здібності кожної дитини. 

15. Під час опрацювання програмового матеріалу залучайте дітей до 

творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, 

створюйте розвивальні ситуації. 
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16. Залучайте до роботи розробки і впровадження власних творчих задумів 

та ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору й відповідальності за обране 

рішення. 

17. Пам’ятайте, що учень – «… це не посудина, яку потрібно наповнити, а 

факел, який потрібно запалити» (К.Ушинський). 

 

Поради вихователям, які працюють з обдарованими та здібними 

дітьми 

1. Постійно працюйте над вихованням дітей, особливо обдарованих та 

здібних – вразливих і чутливих до всього. 

2. Допомагайте здібним дітям виробити адекватну «Я-концепцію» й 

самооцінку, розвивайте в них емпатію. 

3. Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває 

емоційного досвіду шляхом взаємодії з людьми. 

4. Дотримуйтеся порядку й дисципліни: обдаровані та здібні діти, як і всі 

інші, мають знати межу допустимої поведінки. 

5. Скеровуйте енергію і творчість обдарованих та здібних дітей у потрібне 

русло, що їхня праця приносила користь. 

6. У роботі з обдарованими та здібними дітьми використовуйте 

дослідницький метод, це активізує їхню роботу. 

7. Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного 

набуття знань. 

8. Привчайте обдарованих та здібних дітей працювати разом, це допоможе 

їм адаптуватися до соціальних умов. 

9. Заохочуйте дітей – це стимулює їхній розвиток. 

10. Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей. 

 

 Поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей 

 Створіть безпечну психологічну атмосферу дитині в її пошуках, де вона 

могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач. 

 Будьте чесними. Всі діти дуже чутливі до брехні, а до обдарованих та 

здібних дітей це стосується більшою мірою.  

 Уникайте довгих пояснень або бесід. 

 Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до 

ранніх невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини. 
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 Будьте терплячими до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї 

дитини. Намагайтесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони, на ваш 

погляд, виходять замежі дозволеного. 

 Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій 

займатися своїми справами. Надлишок опіки може обмежити творчість. 

Запам’ятайте: «Якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без 

вас». 

 Не стримуйте розкриття потенціальних можливостей психіки. 

 Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов’язково 

засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд 

з іншими ідеями та їх носіями. 

 Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки 

людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у 

самовираженні. 

 Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона 

залишається сама в процесі не зрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай 

дитина збереже свій творчий імпульс. 

 Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти 

однозначно. Для цього потрібен час, а з боку дитини – терпіння. Вона має 

навчитися жити в інтелектуальному напруженні, не відкидаючи своїх ідей. 

 Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її 

поведінка не має виходити за межі пристойного. 

 Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її 

перших спроб виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення. 

 Вчіться та навчайте дітей правильно спілкуватись 

 Щоб навчитися правильно говорити, треба навчитися читати і слухати. 

 Стежте за тим, щоб у розповіді не було слів-паразитів, не 

використовуйте непотрібних повторів – це збіднює мову. 

 Стежте за побудовою речень, не вживайте складних конструкцій. 

 Щодня читайте вголос по 15—20 хв., усвідомте зміст тексту, поміркуйте, 

де зробити паузу, поставити наголос, якого емоційного відтінку надати мові. 

 Розвивайте у своїх дітях такі якості:  

 впевненість, що базується на власній свідомості самоцінності;  

 розуміння переваг та недоліків у самому і в навколишніх;  

 інтелектуальну допитливість і готовність до дослідницького ризику;  

 повагу до доброти, чесності, дружелюбності, співпереживання, 

терпінню, до душевного мужності;  
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 звичку спиратися на власні сили і готовність нести відповідальність 

за свої вчинки;  

 вміння допомагати знаходити спільну мову і радість у спілкуванні з 

людьми різного віку.  

 Навчати слід не того, що може сама дитина, а того, що вона опанує за 

допомогою дорослого, показу, підказки. 

 

ІХ. Очікувані результати від реалізації програми «Сузір’я обдарованості»: 

 удосконалення форм роботи з обдарованими і здібними дітьми; 

 створення умов для цілеспрямованого виявлення, підтримки та 

розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації, професійного самовизначення 

відповідно до здібностей; 

 забезпечення кожній дитині рівних стартових можливостей в реалізації 

інтересів; 

 стимулювання мотивації розвитку здібностей; 

 підготовка конкурентоздатної молоді, адаптованої до життя; 

 підвищення рівня науково-методичного, інформаційного забезпечення 

педагогічних працівників, які проводять роботу зі здібними та обдарованими 

учнями; 

 досягнення наступності у вихованні та розвитку дітей на всіх етапах 

навчання в школі; 

 упровадження нових освітніх технологій; 

 розширення і систематизація методів роботи із сім’ями обдарованих 

дітей. 

 

Модель випускника спеціального освітнього закладу 
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Модель творчого учителя 

 
Післямова 

 

Програма складається з 9 розділів, кожний з яких охоплює всі напрями 

роботи щодо виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої учнівської 

особистості в умовах спеціального освітнього закладу. 

Організація освітнього процесу в закладі спрямована не на максимальне 

навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. При 

цьому створюються умови для постійного зростання рівня творчості 

обдарованих та здібних дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів 

їх діяльності, щоб одержати позитивні результати. 

Педагогічний колектив усвідомлено працює над створенням освітнього 

простору закладу як сукупності умов для розвитку особистості. Враховуючи 

сучасні тенденції та проблемну тему школи-інтернату «Джерело», поступово 

здійснюється перехід до нової педагогічної установки – від ідеї розвитку до ідеї 

саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу. 
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umovah-realizacii-derzavnih-osvitnih-standartiv-castina-i-4.html 
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ПРОГРАМА ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «ВИБІР ПРОФЕСІЇ» 

 

Шарова Інна Володимирівна 

КЗ «Малинівський ліцей №2»  

Малинівської селищної ради  

Чугуївського району  

Харківської області 

 

АНОТАЦІЯ 

Питання життєвого вибору, професійного самовизначення випускників 

було і залишається одним з найбільш важливих і складних для освітніх установ, 

старшокласників, їх батьків. На жаль, у сучасних школярів відсутні адекватні 

уявлення про те, що таке професійна придатність і як вона формується, через 

невміння оцінити свої здібності і можливості, співвіднести їх зі світом професій. 

Недостатність знань, непоінформованість про світ сучасних професій 

ускладнюють вибір свого життєвого шляху старшокласниками. За даними різних 

досліджень, учні можуть назвати в середньому лише 20-26 професій.   

   У сучасному суспільстві актуально і гостро постає проблема 

конкретної педагогічної допомоги дітям в їх професійному самовизначенні. 

Одне із завдань педагога – дати учневі засоби для вирішення його особистісних 

проблем, пов'язаних з професійним самовизначенням. Елективний курс «Вибір 

професії» дає учням можливість співставити свій потенціал і особисте «хочу» і 

«можу» та перенести ситуацію цього зіставлення на проблему вибору навчання. 

Він дозволяє сформулювати і ранжувати аргументи «за» і «проти» того чи 

іншого профілю навчання. Сучасні вимоги і можливості нової української школи 

також мають на меті сприяти свідомому вибору майбутньої професії учнями 

старшої школи.            

 Метою курсу є надання психологічної допомоги в професійному 

самовизначенні, виборі професії та підготовка учнів до вибору профілю 

навчання в старшій школі.         

 Актуальність даної програми полягає в тому, що систематично 

організована профорієнтація буде спрямована не лише на знайомство з 

професіями, а й на вивчення особистісних якостей здобувачів освіти, облік їх при 

виборі своєї майбутньої професії і на розвиток особистості.    

 Інноваційність та практична значимість. Заняття за цією програмою не 

передбачають традиційні уроки. Вони проходять в невимушеній для навчання 

атмосфері за рахунок використання групових та інтерактивних методів 

навчання, які активізують різні методики і елементи тренінгу.     
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  Програма розрахована на учнів середньої школи і може 

використовуватися у будь-якому навчальному закладі класними керівниками, 

педагогами-організаторами в організаційний період, при підготовці позакласних 

заходів або при організації літнього відпочинку.  

   

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Вибір професії – це друге народження людини» 

Є. Клімов 

Перша серйозна життєва проблема, з якою зустрічаються старшокласники, 

– це вибір майбутньої професії. Питання «Ким я буду?» задає собі кожна молода 

людина. І тут головне – не розгубитися, зорієнтуватися і зробити правильний 

вибір, відповідний інтересам, здібностям, можливостям, ціннісним установкам, 

і, нарешті, вимогам, які пред'являють професії до особистості кандидата. 

Правильно зроблений старшим підлітком вибір – це початок шляху до успіху, до 

самореалізації, до психологічного і матеріального благополуччя в майбутньому. 

Питання професійного самовизначення починає усвідомлюватися учнями вже в 

14-15 років. Згідно щорічних досліджень лише 10-15% учнів мають тверді 

професійні наміри. Приблизно стільки ж взагалі не замислюються про свої 

професійні плани. Близько 70% не мають чіткої позиції, сумніваються у своєму 

виборі; їх долають суперечливі почуття. 

Програма з профорієнтації «Вибір професії» покликана допомогти 

школярам у нелегкий перехідний період. Це одна з нетрадиційних форм активної 

роботи, що враховує специфіку віку. Зміст даного елективного курсу передбачає 

спонукати старшокласників до активного самопізнання, дослідження власних 

ресурсів і можливостей, а також допомагає їм зорієнтуватися в планах на 

майбутнє життя. 

Основні завдання: сформувати систему знань здобувачів освіти про зміст 

та структуру світу професій; скласти цілісне уявлення про світ професій, що 

співвідноситься з потребами сучасності; сформувати уявлення про механізм і 

шляхи пошуку професії; дослідити власні пізнавальні інтереси, схильності, 

потреби; навчитися застосовувати знання про світ професій; вміти орієнтуватися 

на ринку праці; працювати з професіограмами; орієнтуватися в типах і підтипах 

професій; складати особистий професійний план і мобільно змінювати його; 

розробити етапи майбутньої професійної кар'єри.    

 Програма розроблена з урахуванням психологічних особливостей 

середнього шкільного віку. Тематичні блоки програми підібрані відповідно до 

актуальних потреб раннього юнацтва, що виникають в процесі формування і 

розвитку особистісних якостей, важливих для ефективної самореалізації, 



 

183 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

самоактуалізації і самовизначення в цьому віці. Програма включає різні форми 

роботи, що сприяє активному залученню учнів в навчально-виховний процес і 

швидшому досягненню педагогічних цілей за рахунок придбання учасниками 

власного досвіду в ігрових та тренінгових формах роботи.  

 Програма елективного курсу «Вибір професії» розрахована на учнів 9-х 

класів. Складається з 17 занять, які включають в себе профорієнтаційні ігри та 

вправи, теоретичні блоки, сюжетно-рольові ігри, бесіди, діагностичні методики. 

 

Програма елективного курсу «Вибір професії» 

 

Зміст матеріалу Вимоги до здобувачів освіти 

Тема 1. Вступ. Знайомство з курсом «Вибір 

професії». Важливість вибору професії в житті 

людини. Поняття та зміст професійного 

самовизначення. Основні помилки при виборі 

професії. 

Практична частина: вправа «Я – 

індивідуальність» (дод.1), вправа 

«Самопрезентація» (дод.2). 

- усвідомлює необхідність вивчення 

курсу; 

- вміє працювати в групах. 

Тема 2. Виявлення рівня самооцінки. Формування 

впевненості в собі.  

Практична частина: вправа «Стійкість інтересів» 

(дод.3).вправа-тест «Оцінка своїх фізичних даних», 

тест «Карта інтересів», гра «Літає, не літає». 

- визначає свої можливості 

(пам'ять, увага, уява); 

- розрізняє види пам'яті та уваги. 

Тема 3. Класифікація професій. Типи. Класи. 

Формула вибору професії «Хочу-можу-треба».  

Практична частина: вправа «У світі професій», 

диференційно-діагностичний опитувальник 

Клімова «Я віддаю перевагу» (дод 4). 

- розуміє поняття «професія», 

«спеціалізація», «кваліфікація»; 

- визначає своє ставлення до змісту 

діяльності в рамках певного типу 

професії. 

Тема 4. Характеристика професій групи «Людина 

– людина». Основні вимоги до представників 

професії цієї групи. Вивчення комунікативних 

здібностей. 

Практична частина: тест «Визначення рівня 

комунікативності»(дод.5). 

- розрізняє професії групи «Людина 

– людина»; 

- володіє навичками публічного 

виступу. 

Тема 5. Характеристика професій групи «Людина 

– техніка». Основні вимоги до представників 

професії цієї групи.  

Практична частина: дидактична гра ,,Фабрика з 

пошиття одягу» (дод.6). 

- розрізняє професії групи «Людина 

– техніка»; 

- знає вимоги до працівників даної 

групи професій. 

Тема 6. Характеристика професій групи «Людина 

– природа». Основні вимоги до представників 

професії цієї групи. Самооцінка терплячості, 

наполегливості, сили волі. 

Практична частина: дидактична ігри »Агроном», 

«Зоотехнік» (дод.7). 

- розрізняє професії групи «Людина 

– природа»; 

- знає вимоги до працівників даної 

групи професій. 
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Тема 7. Характеристика професій групи «Людина 

– знакова система». Основні вимоги до 

представників професії цієї групи.  

Практична частина: дидактичні ігри 

«Перекладач», «Програміст», діагностичний тест 

«Імпульсивність» (дод.8). 

- розрізняє професії групи «Людина 

– знакова система»; 

- знає вимоги до працівників даної 

групи професій. 

Тема 8. Характеристика професій групи «Людина 

– художній образ». Основні вимоги до 

представників професії цієї групи. Вивчення 

творчого потенціалу особистості. 

Практична частина: методика «Вимірювання 

художньо – естетичної потреби»(дод.9).  

- розрізняє професії групи «Людина 

– художній образ»; 

- знає вимоги до працівників даної 

групи професій. 

Тема 9. Поняття «професіограма», «модуль 

професії», ПВР (планування виробничих ресурсів), 

«формула професій».  

Практична частина: гра «Вгадай професію». 

- аналізує інформацію про професії; 

- розуміє поняття «планування 

виробничих ресурсів». 

Тема 10. Проблема вибору професії. 

Фактори, які впливають на вибір професії в 

сучасних умовах ( «хочу» – «можу» – «треба» – 

«обираю»). 

Практична частина: тест «Виявлення 

професійних переваг»(дод.10). 

- знає чинники, які впливають на 

вибір професії в сучасних умовах 

- виділяє особисті професійні 

переваги; 

Тема 11. Схильності, інтереси і мотиви в 

професійному виборі ( «хочу»). 

Практична частина: опитувальник професійних 

схильностей О. Йовайши (дод.11). 

- визначає відповідність обраній 

професії своїм здібностям, 

особливостям і запитам ринку 

праці. 

Тема 12. Можливості людини в професійній 

діяльності ( «можу»). Спеціальні здібності. 

Профпридатність. 

Практична частина: методика професійного 

самовизначення Дж. Голланда (дод.12). 

 

- дає визначення поняттю 

«профпридатність»; 

- співвідносити свої індивідуальні 

особливості 

з професійними вимогами. 

Тема 13. Соціальні проблеми праці, потреби ринку 

праці в кадрах ( «треба»). 

Практична частина: вправа «Пакет» (дод.13), 

вправа «Обираємо професію» (дод.14). 

- формулює потреби і проблеми 

ринку праці;  

- знаходить ефективні способи 

вирішення. 

Тема 14. Поняття кар'єри. Етапи побудови кар'єри. 

Професійне зростання (побудова кар'єри по 

вертикалі і горизонталі).  

Практична частина: заповнення методики «Моя 

лінія життя», профорієнтаційна гра: «Зірковий 

час». 

- виробляє власні прийоми 

досягнення цілей; 

- розвиває в собі готовність в 

постійному удосконаленні. 

 

Тема 15. Навички самопрезентації. Резюме і 

співбесіда. Діловий етикет і його складові. 

Практична частина: складання резюме.  

- формує адекватну оцінку та 

самооцінку; 

- може діяти у нестандартних 

ситуаціях; 

- застосовує набуті навички при 

складанні резюме. 
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Тема 16. Необхідність постійної самоосвіти і 

професійного вдосконалення. ТОП професій 2020 

року. Професії майбутнього. 

Практична частина: вправа «Кроки до 

самореалізації» (дод. 15), презентація «Професії 

майбутнього» (дод.16). 

- розвиває в собі готовність в 

постійному удосконаленні; 

- використовує прийоми 

самовдосконалення в навчальній 

діяльності. 

Тема 17. Залікове заняття. Захист проектів за 

обраною професією. Підведення підсумків. 
- реалізує отримані знання в різних 

ігрових моментах від теорії до 

практики; 

- проектує свою майбутню 

професію; 

- може діяти у нестандартних 

ситуаціях. 

  

 ВИСНОВКИ 

Професійне самовизначення є початковою ланкою професійного розвитку 

особистості. Правильно зроблений вибір – це початок шляху до успіху, до 

самореалізації, до психологічного і матеріального благополуччя в майбутньому. 

Курс «Вибір професії» дозволить учням вивчити свої можливості і потреби, 

підготуватися до майбутньої трудової професійної діяльності і в подальшому 

успішно вибудувати професійну кар'єру, адаптуючись до соціальних умов і 

вимог ринку праці. 
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особистості: Тести / За ред. Ю. Б. Гіппенрейтер, О. А. Пузирея.- М., 1982. 

8. Мельник Ю., Клім С. Енергія тренінгу. К.: Главник, 2008.  

9. Довідник професій / [упорядники: Закатнов Д. О., Жемера Н. В., 

Тименко М. П. ]. – К. : Українська книга, 1999. 
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10. Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного 

самовизначення в умовах профільного навчання: метод. посіб. / [Закатнов Д. О., 

Мельник О. В., Осипов О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Скалько О. В.; за ред. 

Закатнова Д. О.]. – К.: ІПВ АПН України, 2005. 

11. Професійне самовизначення старшокласників: метод. посіб. / 

[Закатнов Д. О., Мельник О. В., Осипов О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А.; за ред. 

Закатнова Д. О.] – К.: Вид. дім «Шкільний світ», Вид. Л. Галіцина, 2006. 

12. Мельник О.В. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і 

практика: науково-методичний посібник [для вчителів] / [За ред. О. В. 

Мельника]. – К.: «Мегапринт», 2009. 

 

ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Вправа «Я – індивідуальність» 

Учні, передаючи по колу квітку, вимовляють своє ім'я і називають якості 

властиві їм, які починаються з літер імені. 

Додаток 2 

Вправа «Самопрезентація» 

Учні називають по черзі найулюбленішу і не улюблену справу в житті. 

Додаток 3 

Вправа «Стійкість інтересів» 

За 3 хвилини учні пишуть якомога більше слів, які відносяться до 

улюбленого заняття. Велика кількість слів вказує на усвідомленість вибору 

заняття. 

Додаток 4 

Вправа «Я віддаю перевагу» 

Методика є достатньо простою та швидкою у проведенні. Дослідження 

може проводитися як індивідуально, так і з групою учнів. Досліджуваним 

пропонують письмово відповісти на 20 питань, використовуючи бланк 

відповідей. Номери та буквені позначення у його клітинках відповідають 

номерам та варіантам відповідей ДДО. Досліджуваному ж пропонується 

відповісти на 20 пар запитань, обравши з двох найбільш прийнятний для себе 

варіант. У відповідних клітинах бланку потрібно обвести обраний з двох 

альтернатив варіант відповіді («а» або «б») (або поставити знак «+» чи «-», що 

відповідає «так» чи «ні»). 

Питання підібрані та згруповані таким чином: 

 у першому стовпчику вони стосуються професії типу «людина-природа» 

(умовно позначено буквою «П»), 
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 у другому – «людина-техніка» («Т»), 

 у третьому – «людина-людина» («Л»), 

 у четвертому – «людина-знакова система» («З»), 

 у п’ятому – - «людина-художній образ» («Х»). 

Інструкція: Припустимо, що після закінчення школи Ви зможете 

виконувати будь-яку роботу. Але якби Вам довелося обирати лише з двох, якій 

би Ви віддали перевагу? Обраний варіант відмітьте знаком «+», а відкинутий – 

знаком «-». 

 

1а. Доглядати за тваринами. 1б. Обслуговувати машини, 

прилади (слідкувати, регулювати). 
2а. Допомагати хворим людям, лікувати їх. 2б. Складати таблиці, схеми, графіки, 

програми для обчислювальних машин. 
3а. Стежити за якістю виготовлення 

книжкових ілюстрацій, плакатів, листівок. 
3б. Слідкувати за станом, розвитком рослин. 

4а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, 

метал, пластмасу і т. п.). 
4б. Доводити товари до споживача 

(рекомендувати, продавати, рекламувати). 
5а. Обговорювати науково-популярні книги, 

статті. 
5б. Обговорювати художні книги, п’єси, 

концерти. 
6а. Вирощувати молодняк (тварин якоїсь 

породи). 
6б. Тренувати ровесників (або молодших) у 

виконанні певних дій (трудових, учбових, 

спортивних). 
7а. Копіювати малюнки, зображення або 

настроювати музичні інструменти. 
7б. Керувати певним вантажним засобом 

(підйомним або транспортним). 
8а. Повідомляти, пояснювати людям 

потрібні їм відомості (в довідковому бюро, 

на екскурсії). 

8б. Художньо оформляти виставки, вітрини 

або брати участь у підготовці п’єс, 

концертів. 
9а. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку і 

т. п.), житло. 

9б. Шукати та виправляти помилки в 

текстах, таблицях, малюнках. 

10а. Лікувати тварин. 10б. Виконувати обчислення, розрахунки. 

11а. Виводити нові сорти рослин. 11б. Конструювати, проектувати нові види 

промислових виробів (машини, одяг, 

продукти харчування і т. п.). 

12а. Розв’язувати суперечки, сварки між 

людьми, переконувати, роз’яснювати, 

заохочувати. 

12б. Розбиратися в кресленнях, схемах, 

таблицях (перевіряти, уточнювати їх). 

13а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків 

художньої самодіяльності. 

13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів. 

14а. Обслуговувати, налагоджувати 

медприлади, апарати. 

14б. Надавати людям меддопомогу при 

пораненнях, опіках, ударах і т.п. 

15а. Складати точні описи, звіти про 

спостереження явищ, подій 

15б. Художньо описувати, зображати події 

(побачені або уявні). 

16а. Робити лабораторні аналізи в лікарні. 16б. Приймати, оглядати хворих, 

спілкуватися з ними, призначати лікування. 

17а. Фарбувати або розмальовувати 

приміщення, поверхні виробів. 

17б. Здійснювати монтаж споруд або 

складання машин, приладів. 
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18а. Організовувати культпоходи 

ровесників або молодших (екскурсії в 

театри, музеї, туристичні походи і т.п.). 

18б. Грати на сцені, брати участь в 

концертах. 

19а. Виготовляти по кресленнях деталі, 

вироби (машини, одяг і т. п.), будувати 

споруди. 

19б. Займатися кресленням, копіюванням 

креслень, карт. 

20а. Проводити боротьбу з хворобами 

рослин, зі шкідниками лісів, садів. 

20б. Працювати на клавішних машинах 

(друкарській, телетайпі, ПОМ і т. п.). 

 

Обробка результатів. 

Після отримання відповідей на всі запитання в кожному з 5-ти 

вертикальних стовпчиків підраховується кількість проставлених плюсів. В 

нижніх клітинах таблиці виводяться суми, які є показниками вираження 

інтересів до певної сфери діяльності. Максимальна сума балів у кожному 

стовпчику становить 8. Найбільша сума балів в одному зі стовпчиків вказує на 

переважання інтересів, а можливо і нахилів до певного типу професій, тієї чи 

іншої сфери діяльності. 

 

Таблиця-ключ диференціально-діагностичного опитувальника (ДДО) 

 

Людина-

природа 

Людина-

техніка 

Людина-

людина 

Людина-знакова 

система 

Людина-

художній образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а 7б 6б 9б 7а 

10а 9а 8а 10б 8б 

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а 17б 16б 19б 17а 

20а 19а 18а 20б 18б 

Σ «+» = Σ «+» = Σ «+» = Σ «+» = Σ «+» = 

 

  



 

189 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Тип професій Об’єкт праці Приклади професій 
Людина-природа 

(П) 
живі організми (рослини, 

тварини) та біологічні 

процеси. 

садівники, зоотехніки, ветеринари, 

тваринники, бджолярі, агрономи, 

біологи, лісники, грунтознавці, геологи 

і т.д. 
Людина-техніка 

(Т) 
технічні системи, машини, 

апарати й установки, 

матеріали та енергія 

слюсар, токар, радіотехнік, зв’язківець, 

швачка, водій, електрик, інженер, 

монтажник і т. д. 
Людина-людина 

(Л) 
люди, групи, колективи сфера обслуговування (продавець, 

офіціант, адміністратор), медицина 

(лікар, медсестра), педагогіка (вчитель, 

вихователь, няня, викладач вузу), 

юриспруденція (суддя, адвокат) і т. д. 
Людина-знакова 

система (З) 
умовні знаки, шифри, 

коди, таблиці 
кресляр, друкарка, оператор ПОМ 

програміст, плановик, радист, 

економіст, коректор, телеграфіст, 

набирач і т. д. 
Людина-художній 

образ (Х) 
художні образи, їх ролі, 

елементи та особливості 
маляр, гравер, архітектор, фотограф, 

актор, ювелір, шліфувальник каміння, 

художник, музикант, письменник, 

мистецтвознавець, модельєр, дизайнер, 

склодув і т. д. 

 

Бланк відповідей 

Прізвище, ініціали учня___________________________________________ 

Клас_______________ 

Школа__________________________ 

Дата________ 

 

П Т Л З Х 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а 7б 6б 9б 7а 

10а 9а 8а 10б 8б 

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а 17б 16б 19б 17а 

20а 19а 18а 20б 18б 

Σ «+» = Σ «+» = Σ «+» = Σ «+» = Σ «+» = 
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Додаток 5 

Тест «Визначення рівня комунікативності» 

Дайте відповіді на запитання: «Так» (2 бали), «Ні» (0 балів), «Іноді» (1 бал) 

та підрахуйте суму набраних балів. 

 

№ 

з/п 
Питання «Так» «Ні» «Іноді» 

1 На Вас чекає ділова зустріч. Чи сильно це Вас бентежить?    

2 Чи відкладаєте Ви відвідування лікаря, доки Вам не стане 

зовсім зле? 

   

3 Чи викликає у Вас незадоволення доручення виступити з 

повідомленням на зборах? 

   

4 Вам пропонують відрядження до міста, в якому Ви ніколи не 

були. Чи докладете максимум зусиль, щоб уникнути цього 

відрядження? 

   

5 Чи любите Ви ділитися своїми переживаннями з ким-небудь?    

6 Чи дратуєтесь Ви, якщо незнайома людина звертається до Вас 

на вулиці з проханням? 

   

7 Чи вірите Ви, що існує проблема «батьків» і «дітей» та що 

людям різних поколінь важко порозумітися? 

   

8 Чи соромитесь Ви нагадати знайомому, що він забув 

повернути вам 100 гривень, які позичив минулого місяця? 

   

9 Якщо Вам у ресторані або кафе подали неякісну страву, Ви 

промовчите, лише розсерджено відставивши тарілку? 

   

10 Опинившись наодинці з незнайомою людиною, Ви не почнете 

з нею розмовляти та будете невдоволені, якщо першою 

заговорить вона. Чи так це? 

   

11 Вас жахає довга черга в магазині, кінотеатрі... Чи відмовитесь 

Ви від свого наміру замість того, щоб встати в кінці довгої 

черги та очікувати? 

   

12 Чи боїтеся Ви брати участь у комісії з яких-небудь 

конфліктних ситуацій? 

   

13 Ви маєте власні, суто індивідуальні критерії оцінювання 

творів літератури, мистецтва і жодних інших думок Ви не 

сприймаєте. Чи так це? 

   

14 Почувши в «кулуарах» помилкове судження стосовно добре 

відомого Вам питання, чи вважаєте Ви краще промовчати й 

не розпочинати суперечки? 

   

15 Чи викликає у Вас неприємні почуття прохання допомогти 

комусь у вирішенні службового питання, навчальної теми? 

   

16 Ви охочіше подаєте свої погляди в письмовій формі, ніж в 

усній чи не так? 
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Опрацювання результатів 

 

30-32 бали. Ви дуже некомунікабельні, і від цього страждаєте насамперед 

Ви самі. 

25-29 балів. Ви відлюдькуваті, мовчазні, віддаєте перевагу самотності, 

тому у Вас мало друзів. 

19-24 бали. Ви достатньо товариська людина, у незнайомій ситуації 

почуваєтеся досить упевнено. У Ваших висловлюваннях інколи забагато 

сарказму без вагомих причин. Але ці недоліки можна виправити. 

15-20 балів. У Вас нормальний рівень комунікабельності. Ви розпочинаєте 

нові справи, йдете на зустріч із новими людьми без неприємних почуттів. Хоча, 

ймовірно, не полюбляєте галасливих компаній, багатослів’я Вас дратує. 

6-14 балів. Ви завжди почуваєтеся впевнено, з радістю висловлюєтеся з 

будь-якого приводу, навіть якщо маєте лише поверхове уявлення. Беретеся за 

будь-яку справу, хоча не завжди можете успішно довести її до кінця. Поміркуйте 

над цим. 

5 та менше балів. Ваша товариськість занадто велика. Ви забагато 

розмовляєте, цікавитеся справами, які Вас не стосуються. Ви маєте вибухову 

вдачу, часто необ’єктивні. Людям важко перебувати поруч із Вами. 

 

Додаток 6  

Дидактична гра «Фабрика з пошиття одягу» 

Дидактичне завдання: розширити уявлення дітей про характер праці на 

швейній фабриці; розвивати у дітей увагу, пам'ять та уяву; викликати у дітей 

інтерес та бажання дізнатися про працю швачки. Виховувати бережливе 

ставлення до речей. 

Ігрове завдання: якомога швидше знайти і викласти деталі одягу (рукава, 

комірець) відповідного кольору та розміру. 

Правила: 

1. Розглянути всі деталі одягу. 

2. Знайти ті деталі, які підходять за розміром та кольором. 

3. Викласти деталі одягу на виділеному для цього столі. 

4. Хто перший знайшов та виклав, піднімає руку. 

Виконавські дії: 

1. Уважно розглянути всі деталі одягу, які розкладені на столі. 

2. Знайти серед деталей саме ті, які потрібні; пояснити чому. 

3. Забрати деталі та викласти на окремому столі. 

4. Гра буде закінченою, тоді коли хтось один правильно викладе деталі. 
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Ігрові дії: правильно знайти та виставити деталі одягу, відповідного 

кольору і розміру. 

Результат: переможцем буде той, хто перший правильно добере та 

виставить деталі одягу за кольором і розміром. 

 

Додаток 7 

Дидактична гра «Зоотехнік» 

Дидактичне завдання: закріпити знання учнів про важливість цієї 

професії та роботу, яку зоотехнік виконує на фермі. Виховувати повагу до праці 

дорослих. 

Ігрове завдання: знайти корм кожній тварині, яка зображена на картці. 

Правила: 

1. Розглянути картку з групою свійських тварин. 

2. Розглянути картки із зображенням різноманітних кормів. 

3. Знайти корм, який потрібен тваринам зображених на картках. 

4. Хто перший розмістить корм навпроти тварин піднімає руку. 

Виконавські дії: 

1. Уважно розглянути картки. 

2. Вибрати, той корм, який потрібен тваринам. 

3. Покласти корм навпроти тварин. 

4. Гра буде закінчена, коли хтось один із дітей правильно розмістить 

корм. 

Ігрові дії: якомога швидше знайти корм та розмістити навпроти тварин. 

Результат: переможе той, хто перший правильно знайде та розмістить 

корм навпроти своїх особистих карток із зображенням тварин. 

 

Додаток 8 

Діагностичний тест «Імпульсивність» 

Опитувальник дозволяє дізнатися про тенденції даної людини до 

прийняття недостатньо обдуманих, зважених рішень. 

Інструкція. Прочитайте питання і, якщо ви згодні з твердженням, поставте 

поруч знак «+», якщо не згодні – знак «-». 

Текст опитувальника 

1. Чи відзначаєте ви за собою деяку поспішність у прийнятті рішень? 

2. Чи властиво вам в повсякденному житті діяти під впливом моменту, не 

думаючи про можливі наслідки? 

3. При прийнятті рішення чи користуєтесь ви правилом «Сім разів 

відміряй, один раз відріж»? 
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4. Чи відзначаєте ви за собою схильність говорити не думаючи? 

5. Чи властиво вам приймати рішення під впливом почуттів? 

6. Чи схильні ви до ретельного попереднього обмірковування того, що 

хочете зробити? 

7. Чи викликають у вас роздратування люди, які не можуть швидко 

зважитися на що-небудь? 

8. Чи розсудлива ви людина? 

9. При намірі щось зробити для вас важливіше емоції або розум? 

10. Характерно для вас небажання довго перебирати варіанти при прийнятті 

рішення? 

11. Чи часто ви картаєте себе за поспішні рішення? 

12. Коли ви приймаєте рішення, то думаєте насамперед, до чого це 

призведе? 

13. Зазвичай ви вагаєтеся, не можете прийняти рішення до останнього 

моменту? 

14. При вирішенні навіть простого питання ви повинні все обміркувати? 

15. Чи можете ви при конфлікті не роздумуючи дати відсіч своєму 

кривдникові? 

Обробка результатів. За відповіді «так» на запитання 1, 2, 4, 5, 7, 9-12,15 і 

«ні» на запитання 3, 6,8,13,14 проставляється по 1 балу. Підраховується сума 

балів. 

Висновки. Чим більше набрана людиною сума балів, тим більш виражена у 

нього імпульсивність. 

 

Додаток 9 

Методика «Вимір художньо-естетичній потреби» 

Дайте відповіді «так» або «ні» на кожне з наведених тверджень: 

1. Думаю, що цілком можна обійтися без спілкування з творами мистецтва. 

2. Я не люблю віршів. 

3. Я колекціоную записи класичної музики. 

4. Вважаю участь в гуртках художньої самодіяльності за марну трату часу. 

5. Я не піду в театр без приємного товариства, якщо навіть спектакль мене 

зацікавив.  

6. Я віддаю перевагу естраді у порівнянні з класичною музикою. 

7. Мені здається, що люди прикидаються, стверджуючи, що їм подобається 

симфонічна музика. 

8. Вислів «Архітектура – застигла музика» здається мені надуманим. 

9. Німий кінофільм дивитися нудно. 
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10. Думаю, що гарний інженер набагато корисніший суспільству, ніж 

композитор. 

11. Якби я був журналістом, я вважав за краще б писати про події, ніж про 

мистецтво. 

12. Вибираючи між спортивною і художньою гімнастикою, я віддав би 

перевагу першій. 

13. Наука вчить людину більше, ніж мистецтво. 

14. Мені більше подобаються екранізації літературних творів, ніж самі ці 

твори. 

15. Слухання класичної музики знімає мій поганий настрій. 

16. Вважаю, що опера зживає себе. 

17. Думаю, що естрада стає найпопулярнішим видом мистецтва. 

18. Я збираю художні альбоми та репродукції. 

19. Знаходячись в компанії, я зазвичай не беру участь в розмовах про 

мистецтво. 

20. Любов вченого до мистецтва сприяє його науковій діяльності. 

21. Мені подобаються старовинні романси. 

22. Мені подобаються більше люди розсудливі, ніж емоційні. 

23. У наш час бальні танці просто смішні. 

24. Я дуже люблю дивитися та слухати радіо- та телепередачі про 

композиторів, акторів, режисерів, художників. 

25. У вільний час я постійно займаюся живописом, ліпленням, грою на 

музичних інструментах, написанням віршів, художньою вишивкою та ін. 

26. Я б зайнявся мистецтвом, якби у мене було більше вільного часу.  

27. Я постійно буваю в театрах. 

28. Я беру участь у гуртках художньої самодіяльності. 

29. Мені не подобається класичний балет. 

30. Я читаю книги по мистецтву. 

31. Мені здається, що немає необхідності дивитися в театрі той спектакль, 

який вже транслювався по телебаченню. 

32. Я хотів би працювати в професійному мистецтві. 

Обробка отриманих результатів: 

Підрахувати бали за відповіді, що збігаються з ключем: 

«Так» – твердження 3, 15, 18, 20, 21, 24-28, 30, 32. 

«Ні» – твердження 1, 2, 4-14, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 31. 

За кожний збіг нараховується 1 бал. Рівень сформованості мотивації 

досягнення встановлюється у відповідності з наведених у табл. 2: 

  



 

195 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

Рівень Бали 

низький 0-10 

середній 11-24 

високий 25-32 

 

Додаток 10 

Тест «Виявлення професійних переваг» 

(класифікація Д.Голланда ) 

Люди давно помітили, що професія накладає відбиток на особистість 

людини. Але є і інше спостереження: не тільки професійна діяльність формує 

особливості, але й кожна людина за своїми особистісними якостями відноситься 

до певного типу професій.  

Дана модифікація тесту Голланда, яка заснована на співвідношенні типу 

професій до індивідуальних особливостей людини, допомагає вибрати професію, 

враховуючи в першу чергу, особистісні якості. 

 

1 етап.  

Вам необхідно начебто «пристосувати» до себе шість тверджень, які 

стосуються різних типів професій, знайти їх місце в таблиці та відмітити. 

 

№ твердження Абсолютно вірно Більш ймовірно Невірно Не знаю 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Твердження 1. Ти – практик, схильний виконувати конкретні справи. 

Надаєш перевагу роботі, яка приносить конкретні, вагомі результати для тебе і 

для інших. Тебе не лякає фізична праця. Тебе цікавить робота з технікою, яка 

вимагає практичного спрямованості розуму, добре розвинених рухових навичок.  

Твердження 2. Ти, більш, теоретик, ніж практик. Тобі подобається вивчати, 

досліджувати проблеми, отримувати нові знання. Ти надаєш перевагу роботі, яка 

приносить радість пізнання, а інколи і радість відкриття, роботу, яка вимагає 

абстрактної спрямованості розуму, здібностей до аналізу та систематизації 

інформації, широкого світогляду. 

Твердження 3. Ти – «комунікатор», якому подобається працювати з 

людьми і для людей, тому тебе, вірогідно, зацікавить робота, яка пов’язана із 
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навчанням, вихованням, обслуговуванням клієнтів, наданням допомоги тим, хто 

її потребує. Тобі цікава емоційно насичена, жива робота, інтенсивна взаємодія з 

людьми та вміння спілкуватись. 

Твердження 4. Тобі подобається працювати з документами, цифрами, в 

тому числі з використанням комп’ютерних засобів. Робота спокійна, без 

особливого ризику, з чітким колом обов’язків. Вона може бути пов’язана з 

обробкою інформації, з розрахунками, обчислюваннями, які вимагають точності, 

акуратності, ретельності. Тобі хотілось би уникнути частого спілкування, 

необхідності керувати іншими людьми та відповідати за їх дії. 

Твердження 5. Ти – організатор, зорієнтований на активну перетворюючу 

діяльність. Ти надаєш перевагу роботі, яка надає тобі відносну свободу, 

самостійність, які в той же час забезпечують тобі статус в суспільстві, перевагу 

над іншими, матеріальний достаток; роботу запальну і ризикову, яка вимагає 

ініціативності, діловитості, волі, вміння брати відповідальність на себе. 

Твердження 6. Ти, ймовірно, «вільний художник». Тобі подобаються види 

діяльності, які дають можливість творчого самовираження, де немає жорсткого 

режиму, формальності; робота, яка дає простір фантазії, уяві, яка вимагає 

розвиток естетичного смаку, спеціальних здібностей (художніх, літературних, 

музичних). 

 

2 етап. 

Припустимо, що після відповідного навчання ти зможеш виконувати будь 

яку роботу. Із запропонованих пар професій потрібно вибрати одну, яка тебе 

задовольняє в найбільшій мірі (враховуючи твої здібності та схильності). 

Поряд з назвою професії в дужках зазначено код. В бланк відповідей треба 

занести навпроти кода вибраної професії знак «+». Підрахуй кількість знаків «+» 

в кожному рядку. Наприклад, із пари «інженер» – «соціолог» тебе цікавить 

професія соціолога. Код цієї професії – 2. Значить, в бланк відповідей треба в 

графі «код професій» поставити «+» поряд з цифрою 2. Якщо назва професії не 

зовсім зрозуміла, користуйся словником професій. 

 

Код професії 
Вибір 

(фіксувати знаком «+») 
Сума знаків «+» 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Інженер (1) – Соціолог (2)  

Механік (1) – Дизайнер (6) 

Філософ (2) – Лікар (3)  

Еколог (2) – Бухгалтер (4) 

Програміст (2) – Адвокат (5)  

Кінолог (2) – Літературний перекладач (6) 

Фармацевт (2) – Юрисконсульт (3) 

Генетик (2) – Архітектор (6) 

Продавець (3) – Оператор поштового зв’язку (4) 

Соціальний працівник (3) – Підприємець (5) 

Викладач ВУЗу (3) – Музикант-виконавець (6) 

Економіст (4) – Менеджер (5) 

Коректор (4) – Диригент (6) 

Інспектор митниці (5) – Художник-модельєр (6) 

Телефоніст (1) – Орнітолог (2) 

Агроном (1) – Топограф (4) 

Лісничий (1) – Директор (5) 

Майстер по пошиттю одягу (1) – Хореограф (6) 

Історик (2) – Інспектор дорожнього руху (4) 

Антрополог (2) – Екскурсовод (3) 

Вірусолог (2) – Актор (6) 

Офіціант (3) – Товарознавець (5) 

Кондитер (1) – Священнослужитель (3) 

Повар (1) – Статистик (4) 

Фотограф (1) – Адміністратор торговельної зали (5) 

Страховий агент (3) – Архіваріус (4) 

Тренер (3) – Телерепортер (5) 

Слідчий (3) – Мистецтвознавець (6) 

Нотаріус (4) – Брокер (5) 

Оператор ЕВМ (4) – Манекенниця (6) 

Фотокореспондент (5) – Реставратор (6) 

Бортпровідник (3) – Водій (1) 

Біолог-дослідник (2) – Озеленювач (1) 

Метролог (1) – Картограф (4) 

Радіомонтажник (1) – Художник по дереву (6) 

Геолог (2) – Перекладач-гід (3) 

Журналіст (5) – Режисер (6) 

Бібліограф (2) – Аудитор (4) 
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Головний бухгалтер (4) – Інспектор карного розшуку (5) 

Парикмахер-модельєр (6) – Психолог (3) 

Бджоляр (1) – Комерсант (5) 

Суддя (3) – Стенографіст (4) 

Підрахуй кількість знаків «+». Максимальна кількість цих знаків вказує 

на відповідність одному із шести професійних типів. 

 

Ø Реалістичний тип. 

Професіонали даного типу схильні виконувати конкретні справи, 

займатися конкретними речами та їх використанням, віддають перевагу 

заняттям, які вимагають застосування фізичної сили, спритності. Зорієнтовані в 

основному на практичну працю, швидкий результат діяльності. Схильності до 

спілкування з людьми, формулюванню та викладенню думок розвинені 

слабкіше. Частіше всього люди цього типу вибирають професії механіка, 

електрика, інженера, агронома, садівника, кондитера, повара та інші професії, які 

передбачають розв’язання конкретних задач, наявність рухливості, 

наполегливості, зв’язку з технікою. Спілкування не являється провідним в 

структурі діяльності. 

 

Ø Інтелектуальний тип. 

Професіонали даного типу відрізняються аналітичністю, раціоналізмом, 

незалежністю, оригінальністю, не схильні орієнтуватися на соціальні норми. 

Володіють достатньо розвиненими математичними здібностями, вмінням 

доступно формулювати та викладати думки, схильністю до розв’язування 

логічних, абстрактних задач. Люди цього типу надають перевагу професії 

науково-дослідницького напряму: ботанік, фізик, філософ, програміст та інші, в 

діяльності яких необхідні творчі здібності та нестандартне мислення. 

Спілкування не являється провідним в структурі діяльності. 

 

Ø Соціальний тип. 

Професіонали даного типу гуманні, активні, чутливі, зорієнтовані на 

соціальні норми, здатні до співчуття, вміють зрозуміти емоційний стан другої 

людини. Мають хороші вербальні здібності, із задоволенням спілкуються з 

людьми. Математичні здібності слабо розвинені. Люди цього типу зорієнтовані 

на працю, головним змістом якої є взаємодія з іншими людьми, можливість 

розв’язувати проблеми, які передбачають аналіз поведінки і навчання людей. 

Можливі сфери діяльності: навчання, лікування, обслуговування і інші, які 
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вимагають постійного контакту та спілкування з людьми, здібностей 

переконувати. 

 

Ø Артистичний тип. 

Професіонали даного типу оригінальні, незалежні при прийнятті рішень, 

зрідка орієнтуються на соціальні норми та схвалення, володіють незвичайним 

поглядом на життя, гнучкістю та швидкістю мислення, високою емоційною 

вразливістю. Відносини з людьми будують, спираючись на свої емоції, відчуття, 

інтуїцію, уяву. Володіють хорошою реакцією та загостреним сприйняттям. 

Люблять і вміють спілкуватися. Професійна схильність в найбільшій мірі 

зв’язана з акторсько-сценічною, музичною, образотворчою діяльністю. 

 

Ø Підприємницький тип. 

Професіонали даного типу винахідливі, практичні, швидко орієнтуються в 

складній ситуації, схильні до самостійного прийняття рішень, соціальної 

активності, лідерства; тяжіють до пригод ( можливо авантюрних). Володіють 

достатньо розвиненими комунікативними здібностями. Не мають схильностей 

до занять, які вимагають посидючості, великої та довготривалої концентрації 

уваги.Надають перевагу діяльності, яка потребує енергії, організаторських 

здібностей. Професії: підприємець, менеджер, продюсер та інші, які пов’язані з 

керівництвом, управлінням та впливом на інших людей в різних ситуаціях. 

 

Ø Конвенціональний тип. 

Професіонали даного типу практичні, не відходять від задуманого, 

енергійні, тяжіють до конкретики, зорієнтовані на соціальні норми. Надають 

перевагу чітко визначеній діяльності, вибирають із навколишнього середовища 

цілі і задачі, які поставлені перед ними звичаями та суспільством. Зазвичай 

вибирають професії, які пов’язані з канцелярськими і розрахунковими роботами, 

створенням і оформленням документів, встановленням кількісних 

співвідношень між числами, системами умовних знаків, такі як бухгалтер, 

нотаріус, топограф, коректор та інші, тобто таких професій, які вимагають 

обробки інформації, наданої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів. 

Сфера діяльності в таких видах діяльності обмежена і не є провідною, що цілком 

влаштовує даний тип особистості. Комунікативні і організаторські здібності 

слабо розвинені, але в таких людей прекрасно розвинені виконавські якості.  

Зробіть висновок про свої професійні переваги і запишіть відповідь в 

«Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу. 
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Додаток 11 

 

Опитувальник професійних схильностей О. Йовайши  

Методика спрямована на виявлення схильностей до різних сфер 

професійної діяльності: роботі з людьми, практичній, інтелектуальній, 

естетичній, планово-економічній або екстремальній. 

Інструкція: доповнити вислови, вибравши один з варіантів – «а», «б» або 

«в» – і обвівши відповідну букву в бланку напроти номера питання. 

Бланк відповідей 

 

№ 

відповіді 
1 2 3 4 5 6 

1 а   в  б 

2  в  а б  

3 б а  в   

4   б  в а 

5 в а б    

6 б в    а 

7  б в а   

8 б    а в 

9  б  а в  

10    в а б 

11 в б а    

12   а б в  

13 а    б в 

14  а  б в  

15 в  а  б  

16 б  в   а 

17    б а в 

18 а в б    

19   в  а б 

20 в  б   а 

21  а в б   

22  б а в   

23  в  а  б 

24 а    б в 

Всього             

 

1. Мені хотілося б в своїй професійній діяльності: 

а) спілкуватися з різними людьми; 

б) що-небудь робити своїми руками – меблі, машини, одяг і т.п.; 

в) знімати фільми, малювати, писати книги, виступати на сцені і т.п. 
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2. У книзі або кінофільмі мене більше всього приваблює: 

а) художня форма, майстерність письменника або режисера; 

б) сюжет, дії героїв; 

в) інформація, яка може знадобитись в житті. 

3. Мене більше порадує Нобелівська премія: 

а) в області науки; 

б) за громадську діяльність; 

в) в області мистецтва. 

4. Я скоріше погоджуся стати: 

а) керівником банку; 

б) головним інженером на виробництві; 

в) начальником експедиції. 

5. Майбутнє людей визначає: 

а) досягнення науки; 

б) розвиток виробництва; 

в) взаєморозуміння між людьми. 

6. На місці директора школи я, передусім, займуся: 

а) її впорядкуванням (їдальня, спортзал, комп'ютери); 

б) створенням дружнього, згуртованого колективу; 

в) розробкою нових технологій навчання. 

7. На технічній виставці мене більше приваблюватиме: 

а) зовнішній вигляд експонатів (колір, форма); 

б) внутрішній устрій експонатів; 

в) їх практичне застосування. 

8. У людях я ціную, передусім: 

а) мужність, сміливість, витривалість; 

б) дружелюбність, чуйність; 

в) відповідальність, чесність, акуратність. 

9. У вільний від роботи час я буду: 

а) писати вірші або малювати; 

б) ставити різні досліди; 

в) тренуватися. 

10. У закордонних поїздках мене більше приваблюватиме: 

а) екстремальний туризм (альпінізм, віндсерфінг, сноуборд|); 

б) ділове спілкування; 

в) можливість знайомства з історією і культурою іншої країни. 
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11. Мені цікаво розмовляти: 

а) про машину нового типу; 

б) про нову наукову теорію; 

в) про людські взаємини. 

12. Якби в моїй школі були всього три гуртки, я б вибрав: 

а) технічний; 

б) музичний; 

в) спортивний. 

13. У школі більше уваги слід наділяти: 

а) покращенню взаєморозуміння між учителями і учнями; 

б) підтримці здоров'я учнів заняттям спортом;  

в) зміцненню дисципліни. 

14. Я з великим інтересом дивлюся: 

а) науково-популярні фільми; 

б) програми про культуру і мистецтво;  

в) спортивні програми.  

15. Мені було б цікаво працювати: 

а) з машинами, механізмами; 

б) з об'єктами природи; 

в) з дітьми або однолітками. 

16. Школа в першу чергу повинна: 

а) давати знання і уміння; 

б) вчити спілкуванню з іншими людьми; 

в) навчати навичкам роботи. 

17. Кожна людина повинна: 

а) вести здоровий спосіб життя; 

б) мати можливість займатися творчістю; 

в) мати зручні побутові умови. 

18. Для благополуччя суспільства в першу чергу необхідно: 

а) захист інтересів і прав громадян; 

б) турбота про матеріальне благополуччя людей; 

в) наука і технічний прогрес. 

19. Мені більше всього подобаються уроки: 

а) фізкультури; 

б) математики; 

в) праці. 
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20. Мені цікавіше було б: 

а) планувати виробництво продукції; 

б) виготовляти вироби; 

в) займатися збутом продукції. 

21. Я вважаю за краще читати статті: 

а) про визначних учених і їх відкриття; 

б) про творчість митців і музикантів; 

в) про цікаві винаходи. 

22. Вільний час я більш охоче провожу: 

а) роблячи| що-небудь по господарству; 

б) з книгою; 

в) на виставках і концертах. 

23. Більший інтерес у мене викличе повідомлення: 

а) про художню виставку; 

б) про ситуацію на фондових біржах; 

в) про наукове відкриття. 

24. Я вважаю за краще працювати: 

а) у приміщенні, де багато людей; 

б) у незвичайних умовах; 

в) у звичайному кабінеті. 

 

Обробка і аналіз результатів. 

 Після заповнення бланка учні повинні підрахувати число обведених букв 

в кожній з шести колонок бланку і записати ці шість чисел в порожніх клітках 

нижнього рядочка. 

10-12 балів – яскраво виражені професійні нахили. 

7-9 балів – середньо виражені професійні нахили. 

4-6 балів – слабо виражені професійні нахили. 

0-3 балу – професійна схильність не виражена. 

У кожній з шести колонок представлена сума балів. Вона відображає| 

схильність до певного виду діяльності: 

1 – схильність до роботи з людьми. Професії, пов'язані з обслуговуванням 

(побутовим, медичним, довідково-інформаційним), управлінням, вихованням і 

навчанням. Люди, успішні| в професіях цієї групи, повинні уміти і любити 

спілкуватися, знаходити спільну мову з різними людьми, розуміти їх настрій, 

наміри і особливості. 

2 – схильність до дослідницької діяльності. Професії, пов'язані з науковою 

роботою. Окрім теоретичної підготовки в певних галузях науки, людям, що 
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займаються дослідницькою діяльністю, необхідні такі якості, як раціональність, 

незалежність і оригінальність думок, аналітичний склад розуму.  

3 – схильність до роботи на виробництві. Коло цих професій дуже широке: 

виробництво і обробка металу; збирання, монтаж приладів і механізмів; ремонт, 

наладка, обслуговування електронного і механічного обладнання; монтаж, ре-

монт будівель, конструкцій; обробка і використання різних матеріалів; 

управління транспортом.  

4 – схильність до естетичних видів діяльності. Професії творчого 

характеру, пов'язані з образотворчою, музичною, літературно-художньою, 

акторсько-сценічною діяльністю. Людей творчих професій, крім наявності 

спеціальних здібностей (музичних, літературних, акторських), відрізняє 

оригінальність мислення і незалежність характеру|, прагнення до досконалості. 

5 – схильність до екстремальних видів діяльності. Професії, пов'язані із 

заняттями спортом, подорожами, експедиційною роботою, охоронною і 

оперативно-розшуковою діяльністю, службою в армії.  

6 – схильність до планово-економічних видів діяльності. Професії, 

пов'язані з розрахунками і плануванням (бухгалтер, економіст); діловодством, 

аналізом і перетворенням текстів (редактор, перекладач, лінгвіст); схематичним 

зображенням об'єктів (кресляр, топограф). Ці професії вимагають від людини 

зібраності і акуратності. 

Додаток 12 

Методика професійного самовизначення Дж. Голланда 

Теоретичною основою опитувальника професійного самовизначення 

служить теорія професійного вибору, розроблена американським професором 

Дж. Голландом. Її суть у тому, що успіх у професійній діяльності залежить від 

умови відповідності типу особистості і типів професійного середовища. 

Поведінка людини визначається не тільки її особистісними якостями але й 

оточенням, в якому вона проявляє свою активність. Люди прагнуть знайти 

професійну середу, властиву своєму типу, яка дозволила б їм повніше розкрити 

свої здібності, виразити ціннісні орієнтації. Методика професійного 

самовизначення Дж. Голланда дозволяє співвіднести схильності, здібності, 

інтелект з різними професіями для найкращого вибору професії. 

 

Інструкція до методики 

Вам пропонується 43 пари професій, причому в кожній парі Ви зобов'язані 

вибрати одну: найбільш бажану або найменш «противну». 
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№ Варіант А Варіант Б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Варіант А Варіант Б 

1  Автомеханік  Авіаконструктор 23  Генетик  Менеджер 

2  Єгер  Інтерв'юер 24  Гідробіолог  Письменник 

3  Кондитер  Діловод 25  Вихователь 

дитячого садка 

 Кресляр 

4  Пасічник  Адміністратор 26  Інструктор з 

плавання 

 Начальник відділу 

збуту 

5  Радіооператор  Актор 27  Медична сестра  Манекенниця 

6  Астроном  Гід-екскурсовод 28  Складач друкарні  Оптовий торговець 

7  Бактеріолог  Коректор текстів 29  Переписувач нот  Музичний 

аранжувальник 

8  Зоолог  Брокер 30  Начальник 

будівництва 

 Музикант-

виконавець 

9  Мінеролог  Актор цирку 31  Машиніст 

тепловозу 

 Інженер-дослідник 

10  Гувернантка  Працівник архіву 32  Кравець  Консультант 

служби 

знайомствааа 

11  Священик  Голова 

адміністрації 

33  Стерновий-

моторист 

 Реєстратор 

12  Консультант з 

профорієнтаціїааа 

 Драматург 34  Штукатур  Підприємець 

13  Фінансовий 

контролер 

 Директор 35  Садівник  Танцюрист 

14  Шифрувальник  Мистецтвознавець 36  Редактор 

наукового журналу 

 Вчитель 

15  Директор магазину  Композитор 37  Фізик-теоретик  Копіювальник 

креслень 

16  Гірничий інженер  Біофізик 38  Іхтіолог  Президент банку 

17  Тваринник  Репетитор 39  Вчений-теоретик  Художник інтер'єру 

18  Маляр  Складальник 

каталогуааа 

40  Викладач 

іноземної мови 

 Контролер якості 

продукції 

19  Мисливствознавець  Директор ринку 41  Тренер з 

лікувальної 

фізкультуриааа 

 Постачальник 

20  Електротехнік  Карикатурист 42  Соціальний 

робітник 

 Художник-

мультиплікатор 

21  Біолог  Родинний лікар 43  Продюсер 

телебачення 

 Режисер 

22  Вірусолог  Контролер-касир    

 

Ключ до тесту 

Реалістичний тип (15): 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 

31А, 32А, 33А, 34А, 35А 

Інтеллектуальний тип (15): 1Б, 6А, 7А, 8А, 9А, 16Б, 21А, 22А, 23А, 

24А, 31Б, 36А, 37А, 38А, 39А 
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Соціальний тип (15): 2Б, 6Б, 10А, 11А, 12А, 17Б, 21Б, 25А, 26А, 27А, 

32Б, 36Б, 40А, 41А, 42А 

Конвенціальний тип (14): 3Б, 7Б, 10Б, 13А, 14А, 18Б, 22Б, 25Б, 28А, 

29А, 33Б, 37Б, 40Б, 43А 

Підприємливий тип (14): 4Б, 8Б, 11Б, 13Б, 15А, 19Б, 23Б, 26Б, 28Б, 30А, 

34Б, 38Б, 41Б, 43Б 

Артистичний тип (13): 5Б, 9Б, 12Б, 14Б, 15Б, 20Б, 24Б, 27Б, 29Б, 30Б, 

35Б, 39Б, 42Б 

За кожне співпадіння з ключом нараховується 1 бал. 

 

Обробка результатів тесту 

Набрану респондентом кількість балів за кожною шкалою поділіть на 

число, яке в ключі стоїть в дужках поруч з назвою шкали (наприклад, для 

реалістичного типу – це 15) і помножити на 100%. 

Домінуючим у випробуваного є той тип за яким він набрав максимальну 

кількість балів. 

 

Інтерпретація результатів тесту на профорієнтацію Дж. Голланда 

Реалістичний тип: представникам цього типу притаманне орієнтування 

на актуальні обставини; вони займаються конкретними об'єктами в аспекті їх 

практичного використання. Перевагу надають заняттям, що вимагають 

раціонального підходу з урахуванням умов реальної дійсності. Цьому типу 

будуть цікаві наступні спеціальності: Будівництво та цивільна інженерія; 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Транспортні технології; 

Нафтогазова інженерія та технології. 

Артистичний тип: до цього типу належать люди, що не люблять 

здійснювати діяльність за заданим алгоритмом. Застосовують творчий підхід для 

вирішення завдань, спираючись на уяву, емоції та відчуття. Представникам 

цього типу притаманний нестандартний погляд та креативний підхід, який 

можна проявити, отримав наступні спеціальності: Архітектура та 

містобудування; Садово-паркове господарство. 

Соціальний тип: представники цього типу мають високий рівень 

соціалізації, легко встановлюють контакти з оточуючими людьми, здатні легко 

адаптуватися в новому колективі. Вирішують професійні завдання за рахунок 

розвиненої здатності до комунікації. Спеціальності, що будуть цікавими, 

це: Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Готельно-ресторанна 

справа;Туризм. 
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Конвенціальний тип: надає перевагу чітко структурованій діяльності. 

Представникам цього типу притаманні консерватизм, старанність та прагнення 

діяти за заздалегідь встановленим алгоритмом. Спеціальності, що 

рекомендовані: Економіка; Облік і оподаткування; Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології; Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології; Екологія; Технології захисту навколишнього середовища; Цивільна 

безпека. 

Підприємливий тип: цей тип обирає цілі та завдання, які дозволяють 

проявити свою енергію та ентузіазм. Представникам цього типу не властиве 

зосередження на вирішенні завдань, що потребують тривалої концентрації уваги. 

Вони є активними та винахідливими. Цікаві спеціальності для цього 

типу: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Економіка; Менеджмент. 

Інтелектуальний тип: представники цього типу орієнтовані на 

використання аналітичного підходу до вирішення завдань. Завдяки розвиненому 

абстрактному мисленню здатні приймати оригінальні творчі рішення. Цьому 

типу підійдуть наступні спеціальності: Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології; Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; Геодезія та 

землеустрій. 

Додаток 13 

Вправа «Пакет» 

Мета: ознайомити учасників з третьою умовою правильного вибору 

професії – «треба». 

Матеріали: великі саморобні конверти, яблуко, цибулина, пляшка з водою, 

ватман, маркери. 

 

Вступ 

Ми розглянули уже дві умови правильного вибору професії: «хочу», 

«можу», але є ще й третя умова – «треба». Саме про «треба» ми і поговоримо на 

цьому занятті. «Треба» – потреби ринку праці в кадрах. Щоб зробити 

правильний вибір, потрібно обов’язково знати про актуальні професії на 

ринку праці. 

 

Хід вправи: 

Трьом учасникам пропонують вибрати по одному із чотирьох пакетів. У 

першому пакеті – яблуко, у другому – цибулина, у третьому – пляшка води з-

під крана, четвертий – порожній, у п’ятому – калькулятор. Ніхто з дітей не знає, 

що в пакетах. Спостерігачі можуть давати поради на рахунок вибору. Коли діти 

зробили свій вибір, починається обговорення: 
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Чому ви вибрали цей пакет? 

Чого вам бракувало, щоб прийняти рішення? 

Що ви відчули, коли відкрили пакет? 

Які були наслідки і чи були вони приємними для вас? 

Після обговорення зробіть висновок, що для прийняття рішення потрібно 

мати достатню кількість інформації, а учасники її не мали. Тому вони робили 

свій вибір, керуючись тільки інтуїцією та порадами інших. А це і призвело до 

розчарувань. Слід наголосити на тому, що для прийняття правильного рішення 

потрібна достатня кількість інформації. Тому, обираючи професію, потрібно мати 

інформацію не тільки про «хочу», «можу», а й володіти інформацією про 

«треба», про потреби ринку праці. Якщо врахувати тільки «хочу» і «можу», можна 

обрати професію, яка не дасть реалізувати себе. Обговорення 

- Які професії зараз непопулярні на ринку праці в нашому регіоні? 

- А які популярні? 

- Чи потрібно враховувати це, обираючи «свою» професію? Чому? 

Отже, в нашу пам’ятку ми, напевно, зможемо записати наступне правило: 

«Обираючи професію, дізнайся, чи популярна вона на ринку праці». 

 

Додаток 14 

Вправа «Обираємо професію»  

 Мета: вчити дітей обирати професію, враховуючи всі три умови 

правильного вибору.          

 Двом групам учнів пропонують вибрати зі своїх груп двох учасників, 

визначити для них професію, яка їм підходить, описати особливості цієї 

професії, представити характеристику індивідуальних особливостей обраних 

дітей і доказати, що вибір професії зроблено правильно. На загальному 

обговоренні проаналізуйте причини, з яких обрали професію для кожного. 

 

 Додаток 15 

Вправа «Кроки до самореалізації» 

Учні малюють коло і дві хмари. В одній з хмар пишуть своє вміння, те, що 

більше подобається робити і виходить найкраще; на другій – професію, що 

викликає перевагу. Від кола малюють 3-4 промені і підписують на них якості, які 

особисто їм допомагають долати складні життєві ситуації. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виробничо-практичне видання 

 

Азаренкова А. І.  

Антонь М. Ю. 

Борцова О. Ю. 

Драєвська С. А. 

Здор С. В. 

Крохмаль Н. Б. 

Майорчикова В. В.  

Пічкур Б. А. 

Раленко А. Ю. 

Рибенцева А. Г. 

Сапальова Н. Г. 

Туманян Т. С. 

 Усенко Л. М. 

Шарова І. В. 

Шийка Н.О. 

 

 

ОСВІТА ОБДАРОВАНИХ  

(ЗАНЯТТЯ, ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ, 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ, ФАКУЛЬТАТИВИ) 

 

(за матеріалами Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» та 

Всеукраїнського конкурсу-рейтингу закладів загальної середньої освіти по роботі з 

обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів») 
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