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ШКОЛЯРКА ІЗ СУМ
ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ УКРАЇНУ
НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ
винахідників світу з метою демонстрації
сучасних наукових проектів та обміну ідеями
серед 70 країн світу.
Учениця 11 класу спеціалізованої школи
№ 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка,
вихованка обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю Юлія
Супрун з проектом, назву якого навряд чи
зрозуміють усі наші читачі, але у світі
математики – зрозуміють точно: «Загальний
алгоритм розв’язування діофантових рівнянь
виду Ax2+By2=Czr, де r – будь-яке
натуральне число, починаючи з 2» – вже
вдруге стала переможцем національного етапу
цього конкурсу і здобула право представляти
Україну у фіналі всесвітнього конкурсу у
Піттсбурзі (США).
Науковий керівник проекту вчитель
математики школи, науковий консультант
Сумського територіального відділення МАН
України Альона Азаренкова, відомий на
Сумщині педагог, яка виростила не одне
покоління переможців різних конкурсів,
всеукраїнських олімпіад і проектів. Щиро
бажаємо педагогу та обдарованій учениці
нових перемог!

Одинадцятикласниця спеціалізованої школи
№10 імені Героя Радянського Союзу
Олександра Бутка Юлія СУПРУН вдруге
здобула перемогу у національному етапі
конкурсу «Intel-Техно Україна 2017-2018».
Конкурс
«Intel-Техно
Україна»
є
національним етапом Міжнародного конкурсу
Intel ISEF, який проводиться понад 60 років
серед школярів, кращих молодих учених і

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КРОК ДО ПЕРЕМОГИ
Визначено переможця конкурсу фахової
майстерності з професії «Муляр», який буде
представляти Сумську область на всеукраїнському етапі конкурсу. Ним став Роман Шилін
(на фото зі своїм наставником), учень
державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище професійне
училище будівництва і дизайну».
За першість у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійних (професійно-технічних) навчальних закладів із професії «Муляр» змагалися
представники семи навчальних закладів
області, показавши хороший рівень знань у
теоретичному та практичному турах.
вище професійне училище будівництва та
Призові ІІ та ІІІ місця посіли учень автотранспорту» Сергій Фасій.
державного професійно-технічного навчальВітаємо переможців, бажаємо яскравих
ного закладу «Роменське вище професійне професійних досягнень!
училище» Олександр Грінченко та учень
державного навчального закладу «Сумське
За повідомленнями ЗМІ
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КАЛЕНДАР

13 березня 2018 року – 130 років
від дня народження Антона Семеновича Макаренка

СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ ДІТЯМ
Важко знайти на землі таких подвижників культури, науки,
імена яких стали б символом. Антон Семенович Макаренко в їх
числі. Дар видатного педагога органічно сплавився з талантом
великого майстра слова. Це і зробило його символом беззавітного
служіння дитинству, юності.

Без перебільшення можна сказати, що
Антон Семенович Макаренко належав до тих
людей, які випереджали час своєю діяльністю і
творчістю, які всім життям своїм наближали
майбутнє, в повному розумінні – жили в
ньому. Сьогодні вчення видатного педагога
актуальне як ніколи, бо до проблем народної
освіти,
що
назріли
й
потребують
компетентного розв’язання, звернена увага
найширшої громадськості.
Майже всі талановиті вихователі блискуче
володіли словом. Та Антон Семенович привів
людські образи і характеристики на сторінки
книг. Своїм педагогічним мистецтвом він
перетворив реальних людей в гідні «твори», а
пером своїм створював про них твори художні.
Мета ж була одна: будувати нову школу,
ростити людину в людині. Видатний педагог
України В.О. Сухомлинський писав: «Все живе
й творче, що є в наших школах, – це дітище
Антона Семеновича Макаренка». І цим сказано
багато.
Сумщина по праву гордиться тим, що саме
тут, на білопільській землі, народився автор
безсмертної «Педагогічної поеми», знаної
мільйонами людей в нашій країні і за рубежем.
Життя і творчість нашого земляка –
знаменна сторінка в історії вітчизняної
культури, педагогіки, літератури. І матеріали
музею А.С. Макаренка, що діє в місті Білопіллі
з 1969 року, й розповідають про те, що саме
тут 13 березня 1888 року в родині маляра
залізничних майстерень станції Білопілля
Семена Макаровича Макаренка та його
дружини Тетяни Михайлівни з’явився на світ
син, котрому дали ім’я за церковними
святцями Антоній /Антон/. Про це яскраво
засвідчує виписка з метричної книги СпасоПреображенської церкви.
Велику цінність для численних відвідувачів

музею А. С. Макаренка в Білопіллі мають
матеріали, що розповідають про батьків
Антона Семеновича, про період його навчання.
Дізнаємося тут, що наприкінці XIX століття на
станції Білопілля була споруджена церква
Олександра Невського, а при ній –
приходська початкова школа, яка іменувалась:
Білопільське сільське при станції Білопілля
Харківсько-Миколаївської залізниці двокласне
училище /з п’ятирічним роком навчання/. В
1896 році маленький Антон переступив поріг
цієї школи. Пізніше в своїх творах Макаренко
напише:
«Школа
наша
багатством
не
відрізнялася. Вона була призначена для дітей
лінійних службовців: колійних і кар’єрних
сторожів, стрілочників з маленьких станцій та
полустанків. Все це було обмежене в
«притулковому» стилі: бідно, казенно, похмуро
і нерухомо».
Світлим променем в цьому царстві для
маленького Антона були вчителі: Костянтин
Максимович Сальник та його дружина
Варвара. Вони належали до тієї когорти
дореволюційних учителів, які прагнули дати
дітям хороші знання, були людьми освіченими,
прогресивними. Свідчать документи й про те,
що вчився Антон добре і старанно. Співав у
шкільному хорі, навчився грати на скрипці, а
також малював. Незабутнє враження на
хлопчика виявила природа рідних місць. В
1901 році /всього в Білопіллі А.С. Макаренко
прожив тринадцять літ/ Антон успішно
закінчив школу і в тому ж році сім’я назавжди
виїхала з Білопілля.
Далі
матеріали
знайомлять
нас
з
Крюківським
періодом
життя
Антона
Семеновича. У 1904 році він успішно закінчує
4-класне училище в Кременчуці Полтавської
губернії. Про успіхи хлопця розповідає
розміщене на стенді свідоцтво про закінчення
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цього навчального закладу.
Тут же Макаренко навчається
на
однорічних
педагогічних
курсах.
Закінчивши
їх,
був
удостоєний «звания учителя
начальных училищ з правом
преподавания в сельских
двуклассных
училищах
Министерства
народного
просвещения и обучению
церковному пению». З 1
вересня 1905 року Антон
Семенович
–
учитель
двокласного залізничного
училища в Крюкові –
викладає російську мову,
креслення та малювання.
Яскраво поданий в музеї
і подальший життєвий шлях
А.С.
Макаренка. Зберігаються тут навіть меблі з будинку старшого
коваля білопільських залізничних майстерень
Якова Прокоповича Авраменка, на квартирі
якого близько десяти років мешкала родина
Макаренків /до 1901 року/.
І все ж чи не найширше тут висвітлена
діяльність Антона Семеновича в колоніях.
Колоністи, комунари разом жили, відпочивали,
працювали, вчилися. Колектив їм заміняв
сім’ю, рідних. Усі вони пов’язані спільними
інтересами. Це й створило умови для
формування міцного, згуртованого колективу.
Істотною рисою макаренківської системи
колективного
виховання
була
спільна
продуктивна
праця.
В
колонії
імені
М. Горького це були сільськогосподарські
роботи, що мали на меті забезпечити колектив
необхідними продуктами харчування, а в
комуні імені Ф. Дзержинського то була праця
промислового характеру, котра потребувала
досить високої як на той час /1927 рік/,
технічної підготовки. Як бачимо, перед
А.С. Макаренком стояли цілком серйозні,
відповідальні завдання. Звичайно, прищеплюючи любов до праці, Антон Семенович
віддавав
належне
й
розвиткові
індивідуальності, виховній роботі з кожною
особистістю. Він учив дітей самостійно
мислити.
Тридцять два роки працював А.С. Макаренко на педагогічному поприщі. І його талант,
незважаючи на непростий час, в якому він
жив, одержав широкий і різнобічний розвиток.
Макаренко був освіченою людиною, володів
почуттям
справедливості,
був
безмежно
відданим своїй справі. Чуйний наставник і друг

дітей,
керувався
основним
правилом у виховній роботі: «Як
можна більше поваги до людини
і як можна більше вимог до
неї». В колонії імені М. Горького
і
трудовій
колонії
імені
Ф. Дзержинського Антон Семенович відроджував до життя і
виховував дітей, покалічених у
минулому. Всі ці роки наповнені
пошуками форм і методів
виховання нової людини. В
результаті
–
тисячі
його
вихованців стали корисними для
суспільства людьми.
Саме життя Антона Семеновича
було
педагогічною
поемою.
Поемою великого педагога... І
навіть сьогодні, коли в школах
неоднозначно ставляться до
його діяльності і творчості, коли
багато чого є, на жаль, засушеним,
приземленим, навіть назва макаренківської
книги звучить протестом проти формалізму у
вихованні: слова «педагогічна» і «поема»
поставлені поруч, природно сполучені. І це
теж, на мій погляд, є символом.
Макаренко був новатором, а отож –
людиною нелегкої долі. Новатор живе у
боротьбі: звичне, закостеніле не поступається
дорогою без неправедного опору. Багато
таких боїв він витримав за життя. Та не
секрет, ще й тепер дехто не вгамовується,
продовжує
іменувати
його
педагогіку
«авторитарною»,
а
його
самого
–
прихильником муштри. Нерідко такі люди
дотримуються помилкової думки: вони судять
про ідеї Макаренка за «відвертостями» тих же
інтерпретаторів, які, видаючи себе за
однодумців великого вихователя, насправді є
його антиподами.
Сам же він розумів під дисципліною
неприйняття духовної, а точніше бездуховної
розгнузданості, святу необхідність не просто
рахуватися з інтересами суспільства, а ставити
їх вище особистих розумінь. Дисципліна, за
Макаренком,
– категорія
моральна
й
естетична.
Він
зовсім
не
збирався
вишиковувати своїх учнів у якийсь слухнянопокірний «ряд», бо в кожному висвічував
несхожість, неповторність. Пріоритетна увага
до колективу зовсім не виключає уваги до
особистості, а, навпаки, передбачає його, бо ж
справжній колектив може народжуватися лише
з особистостей.
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Антон Семенович любив
своїх вихованців, але розумів:
молодій людині мало, аби
його любили, – вона хоче,
щоб її поважали. Поважали її
прагнення, пориви, мрії і
сподівання... Макаренківська
педагогіка ні в якому разі не
була педагогікою «нав'язувавня» і «придушення» – вона
служила ствердженню довір’я,
оптимізму, взаємної відповідальності, а значить, була
«педагогікою співробітництва»
старших і молодших.
Педагог не мислив життя
дітей без гри, яка здатна
надихнути і на велику справу,
але не лише аргументами
здорового глузду, а й захопливістю,
романтикою,
радісною
багатобарвистістю.
Мета
і
результати,
однак,
були
далекі
від
«іграшковості» і забави: наскільки серйозні
знання і яка трудова вправність потрібні були,
наприклад, для того, щоб налагодити
виробництво
підлітками
високоякісних
фотоапаратів!.. Справжня робота виховує, як
писав видатний поет Олександр Блок, «розум і
волю, і серце». Це її високе призначення
Макаренко перетворював у реальність.
Оскільки «все починається з дитинства», а
дитинство з сім’ї, Макаренко вважав своїм
обов’язком закликати батьків углядітися і
написав мудру, повчальну «Книгу для батьків».
Вона, безумовно, відвела біду від багатьох
родин,
допомогла
батькам
правильно
оцінювати найперші кроки їхніх дітей, не
чекати тієї пори, коли для виправлення
моральних недругів знадобиться не гуманна
педагогічна терапія, а хірургічне втручання.
Зроблене Макаренком має неоціненне
значення. І що б сьогодні не говорили ті, які
неадекватно сприймають діяльність Антона
Семеновича, зрозуміло одне: без творчого
засвоєння його досвіду, його теоретичних
положень неможливо розвивати сучасну
педагогіку.
Досить
сказати,
що
в
Марбурзькому університеті (Німеччина) працює
лабораторія А.С. Макаренка. В цій країні
видано сотні праць за Макаренком.
А видатний англійський учений – фізик
Джон Бернал, сказав: «Такі люди, як
Макаренко, показують, що коли кожна людина
зрозуміє й відчує своє значення для
суспільства, то багато недоліків та бід, які

характеризують класове
суспільство навіть наших
днів, можуть зникнути».
Коли звертаєшся до
спадщини цієї людини,
то
знову
й
знову
відчуваєш
величезну
моральну силу педагога,
винятковий
талант,
надзвичайну
щедрість
душі, без якої не можна
бути
вчителем.
Міжнародною
організацією ЮНЕСКО нашого
земляка
Антона
Семеновича Макаренка
визнано
одним
з
найвидатніших педагогів
ХХ століття. Його педагогічні
ідеї
досліджували і впроваджували у
Великій Британії, Німеччині, Польщі, Росії,
Швейцарії, Японії та інших країнах. Спадщина
А.С. Макаренка займає в історії світової
педагогіки особливе місце. Його ім’я входить
до числа 15 імен найвидатніших педагогів світу
усіх часів.
«Справжня педагогіка, – писав Антон
Семенович, – це та, яка повторює педагогіку
всього нашого суспільства». І прикро,
звичайно,
що
навіть
і
в
наші
дні
макаренківська система виховання не завжди і
не скрізь знаходить втілення на практиці.
Ми знаємо, що «Педагогічна поема» –
один з найбільш значних і натхненних
літературних
пам’ятників
нашого
часу.
Макаренко-письменник володів самобутнім
талантом. Його перу належать близько 80
творів. Крім «Педагогічної поеми», «Книги для
батьків», він є автором книг «Прапори на
баштах», «Марш 30-го року», роману «Честь»
та багатьох інших творів. Вони виникали з
самого життя, з його копіткої щоденної і
нелегкої роботи.
Педагогіка А.С. Макаренка – це наука про
виховання. У центрі уваги його діяльності
завжди були чесність, діловитість, точність,
здібність орієнтуватися, ввічливість і ніколи він
не переставав твердити, що «…потрібно так
побудувати оточуючий світ, аби людина в
ньому пізнавала і засвоювала все людське і
була справжньою людиною».
Петро НЕСТЕРЕНКО,
член Національної спілки
України
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НОВІ ІДЕЇ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ
ТА ПАРТНЕРСТВО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Школа відіграє ключову роль у вихованні
громадян, готових до життя у швидкозмінному,
полікультурному демократичному суспільстві й
до конструктивної взаємодії з іншими. Адже
саме в школі кожен отримує перший досвід
суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб
цей досвід формував активну громадянську
позицію.
На
Сумщині
розпочато
реалізацію
Регіонального
інноваційного
проекту
«Демократизація та партнерство навчального
закладу в умовах нової української школи».
Команда
Степанівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Сумської районної
ради у складі представника адміністрації Осетрової С.М., педагога-організатора Кощей А.В.,
представника батьківської громади Дроздової Т.В. взяла участь у Стартовій обласній
конференції
Регіонального
інноваційного
проекту «Демократизація та партнерство
навчального
закладу
в
умовах
нової
української
школи».
В
якості
лідера
учнівського самоврядування запросили до
команди й мене, автора цього матеріалу.
Наша команда надихнулася проектом і
вирішила зацікавити ним шкільну громаду.
Шкільною громадою складено план заходів на
2017-2018 навчальний рік з реалізації Регіонального інноваційного проекту. Педагоги
разом із членами ради старшокласників
приєдналися до Групи у FB для учасників
Проекту, пройшла педагогічна рада за участю
ради старшокласників, батьківського комітету
школи, громадськості, на якій висвітлили ідеї
для підтримання та реалізації проекту. Також
відбулася зустріч членів ради старшокласників,
педагогічного
колективу,
батьківської
громадськості з викладачами КЗ СОІППО,
науковим керівником Проекту Ніколаєнко С.П., науково-методичним координатором

МОНІТОРИНГ

Проекту Луценко С.М.
Вони провели з учасниками тренінгові сесії, під
час яких були виявлені
основні потреби школи
для реалізації шкільного
проекту в одній із трьох
сфер
Регіонального
інноваційного проекту. На
засіданні ради старшокласників школи було розглянуто різні ідеї
щодо обрання сфери Програми, проведено
голосування за кращу ідею. Наголосили, що в
період
створення
Степанівської
ОТГ
актуальним є партнерство з громадою з метою
навчання демократичного громадянства із
залученням якомога ширшого кола активних
осіб. За результатами голосування вирішили
розпочати роботу над шкільним проектом «Від
звичайної бібліотеки – до сучасного інформаційного центру» і вже оголошено серед
учнівських колективів 5-11 класів конкурс
проектів інтер'єру майбутнього інформаційного
центру.
Уже не перший рік школи Сумської області
є учасниками Всеукраїнської програми освіти
для демократичного громадянства в Україні
«Демократична школа».
Їхній досвіт, історії успіху цікаві та
повчальні. Вони доводять, що рівноправне
партнерство, реалізація спільних освітніх,
соціально-громадських проектів, акцій, спільне
використання потенціалу та ресурсів – це
життєва реальність. Тож запрошуємо всіх
небайдужих долучитися до Регіонального
інноваційного проекту.
Вікторія ЛИСЯНСЬКА,
учениця 11 класу
Степанівської ЗОШ №1

ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього
незалежного оцінювання Сумського ОІППО у січні 2018 року було проведено моніторингове
дослідження стану викладання фізики в закладах загальної середньої освіти.
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Актуальність дослідження зумовлена низьким
рівнем складання випускниками закладів загальної
середньої освіти впродовж декількох років
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
У моніторингу взяли участь 25 учителів фізики
із
закладів
загальної
середньої
освіти
Недригайлівської селищної ради, Недригайлівської
райдержадміністрації,
Кролевецької
райдержадміністрації.
Складовою
дослідження
було також анкетування старшокласників: 161
учень 10-х класів та 219 учнів 11-х класів.
У результаті аналізу отриманої інформації
виявилось таке:
1. Аналіз якісного складу вчителів та їх
фахової підготовки свідчать, що більшість учителів,
які брали участь у дослідженні, є досвідченими
педагогами: стаж педагогічної діяльності 56%
респондентів складає понад 20 років, 40% – від 11
до 20 років, один учитель працює від 3 до 10 років.
2. У закладах загальної середньої освіти фізику
викладають учителі, які отримали спеціальність
учителя фізики та математики, учителя фізики та
інформатики; учителя загально-технічних дисциплін та
фізики; інженера-педагога, учителя фізики та
електротехніки. Окрім фізики, учителі викладають
математику, астрономію, інформатику, трудове
навчання, хімію, креслення, основи здоров’я,
захист Вітчизни, що знижує якість викладання
предмета.
3. Майже половина вчителів фізики (48%)
викладають предмет з 7-го по 11-й клас
безперервно, тобто охоплюють викладання за усіма
програмами з фізики, тому якість підготовки учнів
до ЗНО на уроках у цих класах залежить від
фахової підготовки цих учителів. Інші вчителі
викладають лише за програмами з фізики для
окремих класів середньої та старшої школи.
4. У переважній більшості закладів (18 із 21)
викладання фізики в 10-11-х класах здійснюється
за програмою академічного рівня (3 години на
тиждень), в одному закладі – за програмою рівня
стандарту (2 години на тиждень), яка передбачає її
використання в класах суспільно-гуманітарного
напряму, у яких учні не обирають фізику для
складання ЗНО. Відведений обсяг годин програми
академічного рівня в межах одного класу навчання
забезпечує можливість оволодіння програмовим
матеріалом на достатньому рівні підготовки учнів у
цілому, але не передбачає узагальнення та
систематизацію знань, які необхідні під час
підготовки до ЗНО.
5. Найпоширенішим видом діяльності з
вивчення нового матеріалу, який виконують учні на
уроках фізики, ще залишається слухання розповіді
учителя (усі вчителі використовують таку пасивну
форму роботи на всіх або більшості уроків). Серед
інших видів навчальної діяльності вчителі часто
пропонують учням слухати пояснення щодо
розв’язування задач (88% відповідей), пояснюють
досліди, які вони демонструють (72%).
6. Згідно з відповідями вчителів, найчастіше
вони
обирають
задачі
для
домашнього
користування з чинного підручника (84%) та зі

збірників задач сучасних авторів (72%), однак,
17% – із застарілих збірників задач, які не мають
грифа Міністерства освіти і науки України.
7. Найбільш об’єктивною формою перевірки
знань з предмета більшість учителів вважають
контрольну роботу з розв’язування задач (85 %);
тестові завдання – 51 %, усне опитування – 49 %
опитаних. Більшість старшокласників (76% учнів 11
-х класів та 68% учнів 10-х класів), що цілком
очікувано, вважають для себе найоптимальнішою
тестову форму перевірки знань.
8. Як показало опитування, всі педагоги
використовують такі форми позаурочної роботи, як
тематичні заходи, які створюють умови лише для
розвитку кругозору учнів, підвищення їх інтересу
до предмета. Такі форми, як гурток або
факультатив з фізики, на сьогодні не реалізуються
у жодному закладі, які вибрані для дослідження.
9. Переважна
більшість старшокласників
розуміють, що фізика корисна у повсякденному
житті, їм цікаво вивчати фізику. Водночас варто
зауважити, що відповіді старшокласників є
суперечливими: у відповідях на запитання про
труднощі у вивченні фізики 37% учнів 11-го класу
та 26% учнів 10 класу зазначають, що їм нецікаво
вивчати
фізику,
а
кожного
четвертого
старшокласника не турбує те, що тема з фізики
для них незрозуміла.
10. Лише незначна кількість учнів відповіла, що
фізика знадобиться їм для вступу до закладу вищої
освіти: серед одинадцятикласників відповідь «так»
обрали 14%, серед учнів 10-х класів – 16%, які
обрали відповідь «так» та «швидше так».
11. Більшість учителів (84%) зазначають, що в
процесі
викладання
предмета
актуальною
проблемою є недостатня мотивація та інтерес учнів
до вивчення фізики. Серед перешкод, які
виникають у процесі підготовки учнів до
зовнішнього оцінювання з фізики, 48% педагогів
зазначили, що їм не вистачає годин на повторення
раніше вивченого матеріалу.
12. Труднощі у вивченні предмета найчастіше
половина учнів аргументують тим, що погано
розуміють, як викладено тему у підручнику. Часто
не
виконують
домашні
завдання
31%
одинадцятикласників та 26% десятикласників.
Прикрим є той факт, що 18% учнів немає до кого
звернутися із запитанням щодо роз’яснення
незрозумілого матеріалу.
13. Для покращення власної підготовки до
зовнішнього оцінювання 65% одинадцятикласників
потребують інформації про корисні джерела для
самопідготовки до тестування; більше половини –
роз’яснення щодо особливостей ЗНО з фізики;
42% опитаних бажають, щоб учитель більше уваги
приділяв повторенню раніше вивченого матеріалу.
Галина БРАТКОВА,
методист
навчально-методичного
відділу
моніторингу якості освіти та зовнішнього
незалежного оцінювання СОІППО
Валентина КАРПУША,
методист з фізики та астрономії СОІППО
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ГУРТОК ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ

Ефективність системи
підготовки
майбутніх
кваліфікованих робітників на сучасному етапі
розвитку
освіти
в
Україні,
враховуючи
євроінтеграційні процеси, визначається адекватним вибором цілей і
завдань, організаційних
форм, методів і засобів
навчання в їх оптимальВолодимир Махоня ному поєднанні.
У зв’язку з цим
з’явилася необхідність у фахівцях, здатних
створювати
конкурентно-спроможну
продукцію, технологія якої найчастіше містить
елементи винахідництва та раціоналізаторства.
Методика творчості в галузі винахідництва,
розроблена Генріхом Альтшулером та його
послідовниками, дозволяє засвоїти теорію
розв'язання винахідницьких завдань, розвинути
під час виконання комунікативні навички
(працюючи в команді (групі)); спонукає до
евристичного мислення. На розвиток технічної
творчості й способів діяльності учнів впливає,
як показав досвід під час експериментів, зміст
навчального матеріалу, що включає систему
нестандартних проблемних ситуацій. У цьому
аспекті вирішальним є те, що під час
професійної підготовки майбутніх каліфікованих робітників зорганізується активна
взаємодія учнів з приводу генерації ідей,
вирішення нестандартних практичних ситуацій:
відпрацьовується індивідуальна та колективна
позиція з проблеми створення мікрогруп,
колективне обговорення цілей, завдань,
способів їх досягнень, обговорення процесу й
результатів вирішення проблеми, постановка
нової проблеми.
Заняття технічною творчістю служить
виключно ефективним засобом придбання й
усвідомлення, міцного засвоєння безлічі
загальнонаукових і спеціальних знань поза
шкільною програмою.
Технічна творчість школярів є видом
діяльності, що полягає в доцільному рішенні в
ідеї і формі матеріального втілення якогонебудь технічного завдання, яке може включати елементи як суб'єктивної, так і об'єктивної новизни. Рішення це будується на основі
використання знань, що набувалися в процесі
навчання й особистого практичного досвіду.

Технічна творчість дітей здійснюється
двома шляхами: у процесі обов'язкового
заняття на уроках трудового навчання й інших
навчальних предметів у школі; у процесі
позаурочних занять, що будуються за
принципом добровільної вибірковості й
індивідуальних інтересів дітей.
Основною
й
первинною
формою
організації творчої роботи учнів у тій або іншій
галузі науки, техніки, технічної праці є гурток.
Неодмінна
умова
його
існування
–
добровільність. Це стосується не лише факту
вступу школярів у гурток, але й визначення
конкретного змісту їх діяльності, вибору теми,
об'єднання в групи.
При всьому розмаїтті змісту роботи
діяльність кожного технічного гуртка сприяє
вирішенню певних педагогічних завдань.
Функціонально їх можна розділити на три
групи – освітні, виховні й практичні.
Вирішення завдань першої групи полягає в
тому, щоб ознайомити учнів у доступній їх
розумінню формі зі значенням техніки в житті
людини, з основними напрямами науковотехнічного прогресу. На конкретних прикладах
розкривається значення науки, її законів і
закономірностей як фундаменту сучасної
техніки й основи прогнозування техніки
майбутнього. Учні знайомляться з основними
видами професій, з методами роботи
винахідників, дізнаються про можливі шляхи
подальшого підвищення виробництва. Крім
того, у процесі пошуково-конструкторської
діяльності у школярів інтенсивно розвивається
технічне мислення.
До завдань другої групи можна віднести
виховання в дітей поваги до праці. У той же
час участь у технічній творчості сприяє
розвитку патріотичних почуттів, гордості за
досягнення мети, видатний вклад вітчизняних
учених і винахідників у світову науку, техніку,
культуру. Технічна самодіяльність служить
ефективним засобом вироблення й удосконалення ідейно-моральних якостей особи,
свідомого й відповідального ставлення до
навчання.
Технічна
самодіяльність
допомагає
вирішувати також ряд практичних завдань
підготовки школярів до трудової діяльності.
Вона сприяє оволодінню мовою техніки –
ескізами й кресленнями, виробленню умінь
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і навичок користування різними інструментами,
робочим
приладдям,
контрольновимірювальними приладами, апаратами й
машинами, тобто всім тим, що служить базою
для технічного створення моделей, приладів,
машин.
Участь у творчому процесі допомагає
бачити й вирішувати технічні завдання в
навколишньому житті (наприклад, в навчальних
майстернях), формулювати їх, шукати кращі

варіанти рішення, спираючись на знання,
отримані на уроках і гурткових заняттях.
Важливо, що технічна творчість – це дієвий
засіб професійної орієнтації учнів.
Володимир МАХОНЯ,
учитель трудового навчання
Середино-Будської ЗОШ №2

ІГРОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Гра має велике значення в житті людини, має те саме значення,
яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина у грі, така
в багатьох випадках вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання
майбутнього діяча проходить перш за все у грі.
А.С. Макаренко
Школа
незалежної
України переживає процес
реформування,
відходу від тотальної
уніфікації і стандартизації навчально-виховІр и н а С ам усь ного процесу. Триває
інтенсивне переосмислення цінностей, долаються консерватизм і
стереотипи педагогічного мислення. Формування гармонійно розвиненої особистості, яка
поєднує духовне багатство, моральну чистоту і
фізичну досконалість, – важливе завдання
нової української школи. Заняття з української
мови та літератури з використанням ігрових
педагогічних
технологій
покликані
ефективному їх вирішенню.
Ігрові педагогічні технології збагачують
чуттєвий досвід учня, забезпечують розвиток
сприймання. У грі відбувається разом із
розвитком логічного мислення і вміння
виражати
думки
словами,
адже
для
розв’язання
ігрового
завдання
учневі
доводиться знаходити характерні ознаки
предметів і явищ, порівнювати, групувати,
класифікувати
їх,
робити
висновки,
узагальнення. Виконання цікавих ігрових дій і
правил сприяє розвитку спостережливості,
довільної уваги, швидкого і тривалого
запам’ятовування.
Навчальний
процес

зорієнтований на розвиток творчих здібностей,
і його кінцевий результат у формі отриманих
знань та умінь певною мірою конкурують між
собою.
Для
досягнення
мети
важливим
є
використання різноманітних методів. На
підставі науково-теоретичних джерел, досвіду
з даної проблеми, у педагогічній діяльності
вироблено власну модель застосування ігрових
педагогічних
технологій,
мета
якої
–
підвищення ефективності сучасного уроку та
покращення
результативності
навчальних
досягнень учнів з предмета та формування
творчих здібностей учнів.
Для цього на уроках української мови та
літератури гру застосовуємо в таких випадках:
 як самостійні елементи технології для
опанування поняття, теми й розділу
навчального предмета;
 як елемент більш загальної технології;
 як урок або його частина (вступ, контроль);
 як технологія позакласної роботи.
На практиці в системі активного навчання
намагаємося використовувати такі моделі
пізнавальних (дидактичних) ігор: імітаційні,
операційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання,
лінгвістичні. Використання ігор у навчанні з
випередженням
має
беззаперечну
результативність.
9

Педагогічна трибуна

Березень, 2018 №3(136)

В імітаційних іграх під час заняття
імітується діяльність конкретної роботи людей
(«Я – вчитель», літературознавці, історики,
політики, прокурор, адвокат, еколог та ін.),
обстановка, умови, у яких відбувається подія.
Практикуються такі типи уроків: урокмандрівка, урок-заочна екскурсія тощо.
Операційні ігри допомагають відпрацювати виконання конкретних специфічних
операцій (методику проведення дискусії,
конференції, бесіди, диспуту). Проводячи урок
-розслідування, урок-суд, надаємо значної
уваги вивченню реальних обставин, можливості
імітації їх. (Вдало проходять уроки за творами
П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»,
«Повія»).
У рольових іграх
відпрацьовується
тактика поведінки, дій, виконання функцій.
Між учасниками розподіляються ролі з
обов’язковим
змістом
відповідно
до
проблемної
ситуації,
винесеної
на
обговорення. Для проведення таких ігор
використовуються такі типи нестандартних
уроків: урок-КВК, урок-подорож, урок-казка,
урок-композиція, урок-портрет.
Час іде, з’являються нові методи й форми
роботи. Але нове не виникає на голому місці й
навіть не кожного дня. Це – безперервний
пошук, постійна імпровізація вчителя.
Сучасна методична література пропонує безліч
нових форм роботи на уроці, які можна
«побачити по-своєму».
Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних
ігор: кросворд, вікторина, аукціон, мовний
конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична
задача, «Сходи», «Перехрестя», ребус, «Ти –
редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку»,
«Вірю – не вірю», «Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель»,
«Останнє слово – за тобою», «Хто швидше»,
«Лінгвоестафета», «Ти – учитель», «Біржа»,
«Вечір», «Вітальня», «Доміно», «Жива»
газета», «Книгарня», «Ярмарок», «Лото»,
«Марафон», усний журнал, захист проекту, а
також запропоновані В. Л. Федоренком
(анаграма, антисуржик, асиндетон, брак слів,
вкраплення, дуель, епіфора, зроби з мухи
слона,
кліше,
лови
помилку,
мовний
ланцюжок, поле чудес, резюме та інші) після
вивчення, апробації їх на уроках намагаюся
трансформувати. З імпровізації з’явилися
власні ігри під назвами: «Конкурс чомучок»,
«Я – лінгвіст», «Мудрик», «Похід за
знаннями», «Із історії слів», «Мовний крос»,
«Мовний
баласт»,
«Запитання-жарти»,
«Віднови слово», «Карта подорожей…», «Ну

щоб, здавалося, слова…» тощо.
Ігри – шлях до пізнання і творчості, опис
методики їх проведення, зосередження уваги
на
методичній
цінності
пропонованого
матеріалу допоможуть зацікавленому вчителеві
створити власні ігрові завдання. Окрім цього,
які сприяють випереджальному навчанню.
Наприклад, складаючи алгоритм «Дерево
пізнання дієприслівника як форми дієслова»,
ми пропонуємо учням 7 класу завдання
випереджального
навчання
(а
саме:
розрізнення прислівників за значенням: вгорі
(місця), спросоння (способу дії), влітку (часу)
тощо.
Також
мені
допомагають
сприяти
підвищенню пізнавальної діяльності, мотивації
учнів ігрові завдання, які намагаюся
використовувати на своїх уроках частіше
(якщо це вмотивовано типом уроку, його
завданнями), тому що вони, у поєднанні з
іншими
формами
роботи,
сприяють
глибшому засвоєнню знань, індивідуалізації
навчання,
визначенню
рівня
сформованості
вмінь
і
навичок
учнів,
розвивають пам’ять, увагу, вміння аналізувати,
порівнювати.
Крім
того,
використання
ігрових
завдань сприяє розвитку мислячої та
творчої особистості. По-перше, такі завдання
здебільшого є пошуковими. Вони ставлять
учня перед необхідністю самостійно знаходити
шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати,
аналізувати мовні факти, зіставляти їх і
формулювати висновки. А це розвиває творчі
здібності школяра, увагу, ініціативність. Подруге, робота з ігровими завданнями створює
позитивну мотивацію навчання, пробуджує
бажання
знати.
По-третє,
самостійно
відкриваючи для себе певні мовні явища, учень
отримує задоволення, впевненість у своїх
здібностях, що зумовлює самореалізацію
особистості.
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Ігрові завдання я використовую на різних
етапах уроку, тому що вони дають можливість
і активізувати увагу учнів, і відпрацювати
засвоєні знання, і зняти напруження, і
підвищити продуктивність роботи.
Отже, для вчителя – це можливість
творчого самовираження в застосуванні
ігрових педагогічних технологій на уроках;
оновлення
змісту
власної
педагогічної
діяльності;
формування
особистого
педагогічного досвіду.

А для учнів – це змога максимально
активізувати навчально-пізнавальну діяльність
на уроках, у позаурочний час; сприяти
підвищенню якості навчання; забезпечити
емоційне благополуччя та психологічний
комфорт.
Ірина САМУСЬ,
учитель української мови та літератури
Тулущанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ДНЗ» Конотопської районної ради

ЕКОЛОГІЧНА ГРА «НАШ
СПІЛЬНИЙ ДІМ – ЗЕМЛЯ»

Валентина Чишко

Мета: Ознайомити та узагальнити знання учнів про значення
природи в житті людей та її вплив на навколишнє середовище; сприяти вихованню в них особистої відповідальності за
охорону довкілля; розвивати артистичні здібності школярів;
виховувати любов та бережливе ставлення до природи.
Обладнання:
таблиці, плакати на екологічну тематику,
презентація, слайди, фонограми музичних мелодій, декорації.

Хід заняття:
Вчитель: Добрий день всім присутнім у
цьому залі. Сьогодні ми зібралися, щоб
поговорити про наш спільний дім. І цим домом
для нас всіх є Земля. Мабуть, у кожного
найбільшу насолоду викликає спілкування з
природою. Вона завжди чарує, хвилює, а
шепіт води і спів птахів заворожують. Хіба не
заслуговує природа нашої любові? Ми всі
сьогодні тут, щоб довести, що ми любимо
природу і зробимо все для того, щоб зберегти
її від загибелі. Отже, починаємо нашу гру.
Вчитель: На грі присутні журі у складі…
(Оголошується склад журі).
(Виходить учень із глобусом у руках і
розповідає вірш «Зупиніться!»)
Зупиніться! Подивіться!
Що приніс сюди вам я –
Це ж бо наша найрідніша
Найчарівніша Земля!
Ось вона – наша планета!
Ось вона, сонцем зігріта!
Ось вона дощами вмита!
Хлібом закосичена,
Лісами заквітчана
Горами звеличена,
Надрами збагачена,
Морями оперезана,

Озерами прикрашена,
Ріками помережена –
Це наша планета Земля!
Вона одна у нас, для всіх одна!
Вона мільярди літ жила, а тепер поранена
вона!
(Учень затихає, пауза, виходить учениця
і розказує вірш «Крик Землі»)
Вчитель: Щойно до нас звернулася Земля.
Просить допомоги. Допоможемо їй? (Відповідь
дітей: «Так») Отже, я зрозуміла, що кожен з
вас налаштований іти до перемоги! І перше
наше завдання – представлення команд.
Вчитель: Переходимо до наступного
завдання – «Бліц-турнір» (вчитель задає
запитання у швидкому темпі).
(1 запитання – 1 бал)
Запитання для команди 5-6 класів.
1. Які лісові рослини можуть замінити м’ясо?
(Гриби)
2. Скільки крил у павука? (Жодних)
3. Які моря омивають береги України?
(Чорне, Азовське)
4. Яка рослина своєю назвою вбиває звіра?
(Звіробій)
5. Яка тварина вища за інших? (Жираф)
6. Найсмачніша й найкорисніша вода?
(Джерельна)
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7.Який найважливіший процес на планеті
виконує рослина? (Фотосинтез)
8.Жук, який переселився до нас із Америки?
(Колорадський)
9.У якого птаха найдовший язик? (Дятел, 14
см)
10.Місто, в якому сталася найбільша
техногенна катастрофа? (Чорнобиль)
11.Як називається наука, яка вивчає гриби?
(Мікологія)
12.Назвіть найбільшу тварину на Землі (Синій
Кит, 136 т)
13.Як у біології одним словом називають усі
рослини? (Флора)
14.Що їсть жаба взимку? (Нічого, вона спить)
15.Хто чує ногами? (Коник)
16.Що станеться із бджолою, коли вона
когось укусить? (Загине)
17.Найстрашніша біда для мешканців лісу не
голод, а ….. (Вогонь) (Прослідкуй, щоб жодної
іскри в лісі не було)
18.Скільки оленів у популяції, якщо разом у
них 40 ніг? (10 оленів)
19.Який птах є символом мудрості? (Сова)
20.Квітка якої рослини повертає голову за
сонцем протягом дня? (Сонях)
Запитання для команд 7-8 кл
1.Яка найвища гора в Україні? (Говерла)
2.Яка наука вивчає клітину? (Цитологія)
3.Нестача якого вітаміну викликає хворобу
цингу? (С)
4.Лісова, трав’яна рослина, яка лікує 99
хвороб? (Звіробій)
5.Які птахи годують своїх пташенят пташиним
молоком? (Голуби)
6.В яких органах рослин відбувається
фотосинтез? (Хлоропластах)
7.Наука про взаємини природи і організмів?
(Екологія)
8.Який птах є символом вірності? (Лебідь)
9.Чим розмножуються тюльпани?
(Цибулинами)
10. Що називають земляним горіхом?
(Арахіс)
11. Чому мурахи ввечері поспішають
додому? (Закривають ходи)
12. Плазун, який у разі небезпеки залишає
хвіст? (Ящірка)
13. Яка комаха наших місць охороняється?
(Жук-олень)
14. Щохвилини в атмосферу викидається 12т
вуглекислого газу. Скільки викидів за 1
годину? (720т)
15. Для чого їжак надіває яблука на голки?
(Чистить голки)
16. Наука про собак? (Кінологія)
17. Як можна визначити вік дерева? (По

кільцях)
18. З плодів якого дерева виготовляють
родзинки? (Виноград)
19. Назвіть найбільшу ягоду. (Кавун)
20. Незалежна міжнародна організація з
охорони навколишнього середовища? (Грінпіс)
Вчитель: Наступне завдання – це конкурс
віршів на екологічну тематику. (Кількість балів –
5). Учні декламують підготовлені вірші)
Вчитель: Діти, переходимо до наступного
завдання – це гра «Чорний ящик». Ви –
«знавці». Зараз вам винесуть чорний ящик, в
якому і захована річ, яку треба відгадати за
описом. Ви маєте 3 підказки. Після першої ви
отримуєте – 3 бали, 2-ої -2, і третьої – 1 бал.
Тому ви зацікавлені не брати підказок. Внести
ящик для першої команди.
Запитання:
Уживання цієї рослини зменшує ризик
захворювання на рак.
Ця рослина належить до родини
«цибулеві».
Ці цибулини утворюють велику кількість
«діток» – зубців. (Часник)
Внести ящик для другої команди.
Запитання:
Уживання цієї рослини покращує гостроту
зору.
Цей корінь змінений на коренеплід.
Вона є обов’язковою частиною «обличчя»
сніговика. (Морква)
Вчитель: Ми продовжуємо нашу гру і
наступний конкурс – це «Птахи України».
Зараз ви переглянете відео. Ваше завдання
запам’ятати якомога більше птахів і розказати
щось цікаве про деяких з них. Кожна птаха
оцінюється в 1 бал. Додатково розповідь про
кожну пташку – ще 1 бал.
Птахи: вівсянка, синиця, дятел, чайка,
ластівка, сойка, сокіл, зяблик, одуд, грак,
іволга, мухоловка, лелека, голуб, очеретянка,
сорока, сова, жайворонок, шпак, зозуля,
соловей, горобець
Вчитель: Діти, ви, мабуть,
трішечки
втомилися, зараз ми з вами проведемо
фізкультхвилинку – тренінг.
Якщо ви не смітите на вулиці – сплесніть у
долоні.
Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки –
погладьте себе по голівці.
Якщо ви не спалюєте сміття – почухайте
собі носик.
Якщо ви розмовляєте з батьками про
екологічні проблеми – підніміть руку.
- Чи болить у вас душа, коли бачите зламану гілку, або молоде деревце? Якщо так –
покладіть руку на серце.
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- Якщо хочете дружити та жити в злагоді з
природою, потисніть один одному руки.
Вчитель: Відпочили і добре, а зараз
переходимо до наступного конкурсу –
загадки.
Кожна команда повинна була підготувати
команді-супернику 6 загадок (1 загадка – 1
бал).
Загадки команди
Не б’є, не кричить, а всі від неї плачуть?
(Цибуля)
Не служили в моряках, а в моряцьких
тільниках? (Зебра)
Вірно людям я служу, їх дерева стережу,
дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним
добуваю? (Дятел)
Це на користь, не на сміх – маю вуса
довші ніг? (Рак)
Швидко скрізь цей птах літає, безліч
мушок поїдає, за вікном гніздо будує, та у нас
він не зимує? (Ластівка)
У траві лежить клубок, у нього безліч
голочок. (Їжак)
Загадки команди
Вдень сліпа, а вночі зряча, мишей ловить, а
не кіт? (Сова)
Летить – пищить, сяде мовчить? (Комар)

Одяг багатий, сам сліпкуватий, живе без
віконця, не бачить сонця. (Кріт)
Узимку – біле, навесні – чорне, влітку –
зелене, восени – стрижене. (Поле)
Хто ходить по світу в кам’яній сорочці?
(Черепаха)
Крилатий, горлатий. Сторожем не служив,
а всіх рано будив? (Півень)
Вчитель: Мені хотілося б нагадати вам
про найбільш значущі проблеми людства. Та
переглянемо відеоролик «Глобальні проблеми
людства».
Наступний конкурс – сценка
«Допоможемо природі». ( Оцінюється в 5
балів)
Вчитель: Діти, наше журі займається
підрахунками, а ми в цей час не будемо
сумувати і послухаємо пісню про Україну.
(Виконується пісня)
До слова запрошується журі для підбиття
підсумків.
Заключне слово вчителя.
Підготувала Валентина ЧИШКО,
учитель біології Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Коровинської сільської
ради Недригайлівського району
Сумської області

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ
В ШКОЛІ

ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE КЛАС (GOOGLE
CLASSROOM) В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Одне з ключових місць в управлінні
освітніми процесами займають інформаційнокомунікаційні технології. Основною метою
залишається
розробка
нових
освітніх
технологій, здатних трансформувати традиційні
форми
представлення
інформації
для
підвищення якості навчання.
Можна виокремити декілька основних
сучасних тенденцій розвитку ІКТ в освітньому
процесі:
 створення єдиного освітнього простору;
 активне запровадження сучасних засобів
та методів навчання з орієнтуванням на
інформаційні технології;
 поєднання традиційного та комп’ютерного
навчання;
 постійний
професійний
розвиток
викладача (учителя) з метою продукування

ним
інформаційних
технологій
для
навчання;
 зміна діяльності викладача (учителя) на
розробку нових засобів для підвищення
його творчої активності, збільшення рівня
технологічної та методичної підготовки;
 формування
системи
безперервного
навчання
–
універсальної
форми
діяльності, яка спрямована на постійний
розвиток протягом життя.
Інформатизація
освіти
передбачає
впровадження в освіту дорослих нових
засобів, методів та форм професійної
підготовки
педагогів,
створення
та
використання потужних і простих у роботі
інтернет-технологій та засобів електронного
навчання.
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Заслуговує уваги сервіс, котрий нещодавно
представила компанія Google, розроблений на
базі Google Apps – система управління
навчанням
(СУН)
Google
Classroom.
Найвідомішим прикладом системи подібного
призначення можна назвати Moodle, але вона
для більшості користувачів досить складна і не
зовсім зручна у використанні.
Google Classroom на відміну від своїх
попередників
дозволяє
використання
викладачами інтегрованих інструментів пакета
Google Apps, наприклад, Google Drive і Gmail,
існуючи при цьому у вигляді окремої системи
управління навчанням.
Основні відмінності щодо використання
інших СУН і Google Apps для навчальних
закладів полягають у способах доступу до них
і сценаріях створення аккаунтів. Зокрема, при
реєстрації в Google Apps може створюватися
аккаунт адміністратора, що надасть доступ до
панелі управління для активації служб та
управління іншими налаштуваннями домену
навчального закладу. Після підтвердження
домену адміністратора перед користувачем з
відповідними
правами
відкривається
можливість додавати нові служби, створювати
класи та групи користувачів, реєструвати їх на
потрібні курси. У такий спосіб вибудовується
структура СУН та навчального контенту.
Основним
елементом
СУН
Google
Classroom є групи. Функціонально групи
нагадують структурою форуми, оскільки вони
дозволяють
користувачам
з
легкістю
відправляти повідомлення іншим користувачам,
з якими вони часто спілкуються в межах цієї
групи. Групи також можна використовувати
для розповсюдження прав доступу до
навчальних курсів. Адміністратор має право
розділити користувачів групи на учасників і її
власників. Ці ролі використовуються при
визначенні дозволу в межах групи для певної
особи. До того ж у користувачів з’являється
додатковий поштовий аккаунт і робочий Диск,
які можна використовувати тільки для
навчальної діяльності, що сприяє розділенню
особистих і робочих документів.
Сервіс дозволяє уникнути проблеми з
організацією надання послуг споживчого
характеру,
таких
як
обслуговування
електронної пошти, календаря та Диску, і
сконцентруватися на тих речах, якими повинен
займатися навчальний заклад – на розширенні
ресурсів для більш якісного забезпечення
освітнього процесу.
Зокрема, сервіс «Завдання» в Classroom
забезпечує доступ до певного файлу,
передбачає можливість надання доступу

для одночасної роботи над одним документом
кільком
користувачам.
Спільна
робота
розширює можливості навчання, студенти
можуть обмінюватись ідеями і допомагати
один одному. Такий підхід адаптує учнів
(студентів) до спільної роботи в групах.
Google Classroom має багато можливостей:
створення завдань, які інтегровані з Google
Drive; спільна робота над завданнями, яка
забезпечує
двосторонній
зв’язок
між
студентом та викладачем; спілкування в
режимі реального часу; оцінювання виконаних
завдань.
У Класі зручно працювати як викладачеві
(учителю), так і студенту (учню), оскільки
служба забезпечує користувачів універсальним
робочим апаратом, має зручний інтерфейс і
можливості, необхідні учасникам освітнього
процесу.
Особливості роботи в класі:
Налаштування класу. Для кожного класу
створюється свій ключ доступу, який студенти
та інші викладачі використовують для
приєднання до спільноти.
Інтеграція з Google Диском. Коли
викладач використовує Google Classroom,
папка «Клас» автоматично створюється на
його робочому Google Диску. Для студентів
також створюється папка «Клас» з вкладеними
папками для кожного класу, до якого вони
приєднуються.
Створення та розповсюдження завдань.
При створенні завдання у вигляді Googleдокумента, платформа буде створювати і
поширювати індивідуальні копії документа для
кожного студента в класі за бажанням
викладача, що значно спрощує технічні
аспекти освітнього процесу.
Обмеження в часі. При створенні завдань
викладач (учитель) може вказати термін
виконання роботи. Коли студент (учень) здає
завдання до завершення терміну виконання, на
його документі з'являється статус «Перегляд»,
що
дозволяє
викладачеві
(учителеві)
перевірити роботу. Після перевірки викладач
може повернути завдання студенту для
доопрацювання. Воно автоматично переходить
в статус «Редагування» і студент продовжує
роботу над документом.
Контроль за виконанням завдань. За
усіма
завданнями
можна
спостерігати
одночасно, і контролювати роботу над
окремим завданням відразу в декількох
класах.
Комунікування
в
класі.
Завдяки
поєднанню
можливостей
сервісу
«Оголошення» і коментування завдань в Класі,
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викладачі (учителі) та студенти(учні) завжди
підтримують зв'язок і слідкують за станом
виконання/перевірки кожного завдання.
Основні переваги сервісу. Використання
СУН Google Classroom не зводиться до заміни
паперових носіїв інформації електронними.
Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення,
закріплення
та
засвоєння
навчального
матеріалу, які під час традиційного навчання
відокремлені один від одного.
Також використання Classroom сприяє
підвищенню мотивації до навчання, дозволяє
економити
час
підготовки
до

навчання;
наочність
і
інтерактивність
інформації при подібній організації сприяє
кращому засвоєнню інформації.
Використання Google Classroom у навчанні
дорослих систематизує та виносить на більш
високий
рівень
роботу
всіх
учасників
освітнього процесу.

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ

Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
старший викладач кафедри
освітніх та інформаційних технологій
КЗ Сумський ОІППО
х

«ЯКБИ ВИ ВЧИЛИСЬ
ТАК, ЯК ТРЕБА…»

Саме таку тему твору для всіх вікових
категорій школярів і студентів у 2018 році
запропонувало посольство України в Йорданії.
Інформація настільки зацікавила, що я
вирішила
реалізувати
ідею
в
нашій
комунальній установі Сумська спеціалізована
школа І ступеня №30 «Унікум» Сумської
міської ради. 9 березня, в день народження
Тараса Григоровича Шевченка, учень 4-А
класу Єгор Бондаренко в ефірі програми
«Ранок» телеканалу UА:СУМИ розповів про
роздуми учнів, озвучив своє власне бачення
того, що означає «вчитися так, як треба» і
розповів як писали твори.
Спочатку ми з третьокласниками (4 класи)
та четвертокласниками (5 класів) прочитали
цей поетичний твір Тараса Григоровича
Шевченка
«І
мертвим,
і
живим,
і
ненарожденним землякам моїм в Украйні і не
в Україні моє дружнєє посланіє». «Унікальні»
спочатку розібралися з основним: у якому
столітті жив Тарас Григорович Шевченко, чим
воно характерне, що таке «кріпацтво»;
вирахували скільки років прожив поет і це
багато чи мало (47 років); що він створив за
своє життя (237 поетичних творів, 2 п`єси, 9
повістей, 835 творів живопису); за що йому
така велика кількість пам’ятників (1384 у світі,
1256 – в Україні). Підрахували, що знамените
«Посланіє» Шевченко написав, коли йому був
усього 31 рік (14 грудня 1845 року).
Але в тому й феномен Великого Кобзаря,
що в його творах є слова для всіх – від
немовлят до людей похилого віку.
А після цього наші неймовірні діти
відповідали безпосередньо Тарасу Григоровичу
«Якби ви вчились так, як треба…» І те, що
вони написали, вражає глибиною, логічністю

аналізу і масштабом мислення (хоча, ще раз
наголошую, ознайомилися вони лише з
уривками), а головне – великою стурбованістю
дітей за долю України.
Станіслав Ткаченко: «Шановний Тарасе
Григоровичу, я учусь в 3-В класі, я Вас
розумію. Я дуже люблю Ваші вірші. Я читав
Ваш Кобзар. Я хочу Вам сказати, що Ви
дуже гарний поет, письменник і художник.
Я хочу Вам сказати, що в мене гарні оцінки,
крім англійської мови…».
Ілля Жуков:
«Та була б країна красива та любима,
Та не бились за нашу Україну,
Та не було б у нас сміття,
Та було б красиве майбуття».
Микита Гриченко: «То ми були б розумні,
мудрі та багаті. Ми жили б у мирі. Треба
своє не забувати і чужої мови навчатись.
Треба вчити Українську мову»(правопис
автора).
Емілія Каравай: «То раділа б Україна – не
було б війни. Тоді люди краще б жили і
раділи кожен день, дружили. А якщо б
сварились, то одразу мирились!!!».
Ксенія Сисоєва: «Всі люди були б щасливі,
гарні, не соромилися. Діти отримували б
гарні оцінки, розв’зували любі задачі, могли
навіть бути розумніші за вчителя, не
робили
б
поганого.
Наприклад:
не
штовхалися б, не говорили образи, не
гризли нігті, не розмальовували б руки. А
дорослі не курили б, не вживали алкоголь,
наркотики, не билися, не казали б погані
слова. Якби всі навчались так, як треба, то
всі були б дуже розумні!».
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