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  Використання організаційних карток як засобу підвищення ефективності уроку 

Алексеєва О.М., вчитель біології та хімії 

 Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

       Удосконалення форм і методів роботи – основне із завдань, що стоїть перед будь-яким навчальним закладом. Пози-

тивне вирішення даного питання неодмінно призводить до покращення якості освітніх послуг, які надає навчальний за-

клад. 

      Але вдосконалення форм, методів навчання, навчальних програм, навіть реформа самої освіти не зачіпала самої сис-

теми організації освіти. В нас традиційно склалась класно-урочна система освіти. При цьому, ключовою фігурою на уро-

ці традиційно є вчитель. Отже, звідси випливає логічний висновок: якщо ми зможемо максимально організувати роботу 

вчителя на уроці, то й підвищиться ефективність самого уроку, а отже, і якість освітніх послуг.  

     Застосування величезної кількості нових, сучасних технологій саме по собі не робить урок успішним. Більше того, 

навіть найуспішніші прийоми та методики не дадуть бажаного результату без належного конструювання, продуманої 

організації роботи на уроці. 

      Використання організаційних карток відноситься до чисто «технічних» прийомів, що дають змогу вдосконалювати 

будь – який урок не залежно від його форм, методів, структури. Використання згаданих карток дає можливість економи-

ти час, розвантажувати пам'ять учителя, в деякій мірі структурує урок та покращує дисципліну, стає скелетом для вико-

ристання будь – яких технологій. 

     Постійне використання організаційних карток неодмінно призводить до встановлення більш відкритих, тісних стосу-

нків між учителем та учнем, розвитку співпраці, організації дисципліни та свідомого підходу до процесу навчання з боку 

дітей.  

      Для оптимізації уроку пропоную використовувати такі види інформативно – організаційних карток: 

Оцінювальна таблиця (листок обліку знань)   

Картка оцінки уроку учнями  

Оцінювальна картка учня  

Картка індивідуального обліку знань  

Індивідуальна сигнальна картка  

       В результаті аналізу власних труднощів, що виникають на уроці, я помітила, що чим більше насичений урок різними 

видами роботи, тим цікавіше на ньому учням. Але, з іншого боку, тим складніше вчителю в кінці уроку пригадати вне-

сок кожного учня, а отже, і виставити оцінку та прокоментувати її. Необхідність не заважати іншим учням під час вико-

нання індивідуальних завдань, у разі коли окремому учневі потрібна консультація вчителя, вирішує індивідуальна сигна-

льна картка. Таким чином, можна бачити, що появу та використання кожної з карток продиктували організаційні потре-

би уроку. 

 

      Оцінювальна таблиця (листок обліку знань) 
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  кількість балів   3 1 1 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

1. Гончарук А.                         

2. Данилишин А.                         

3. Хоменко Ю.                         

4. Подолянчук Т.                         

5. Туровець К.                         

       В результаті аналізу власних труднощів, що виникають на уроці, я помітила, що чим більше насичений урок різни-

ми видами роботи, тим цікавіше на ньому учням. Але, з іншого боку, тим складніше вчителю в кінці уроку пригадати 

внесок кожного учня, а отже, і виставити оцінку та прокоментувати її. Шукаючи вихід із такої ситуації, я розробила 

оцінювальну таблицю. Вона готується вчителем заздалегідь, та заповнюється по ходу уроку. Оцінюються всі види ро-

біт учнів на уроці. Кількість балів за кожен вид роботи, звичайно, є орієнтовним. Але, як видно з таблиці, дитина, що 

уважно слухає і намагається виконувати завдання вчителя, заслуговує на оцінювання своєї роботи. В підсумку уроку, 

виставляючи оцінки, вчитель має їх прокоментувати. Якщо в класі багато учнів, то вчитель має тримати в голові велику 

кількість інформації, значно завантажуючи свою пам'ять. Іноді можна забути про якийсь вид діяльності, а це має вкрай 

негативний вплив на психіку дитини. Використання оцінювальної таблиці значно спрощує роботу вчителя як при облі-

ку роботи учнів, так і при виставлені і коментуванні оцінок. 

Оцінювальна картка учня 

Клас ____  Прізвище, ім'я ______________________________________ 
Тема :_______________________________________________________ 
Ціль виконання роботи: ________________________________________  
Очікуваний результат: _________________________________________ 

 Досягнутий результат _________________________________ 
Аналіз досягнутого результату 
а) задоволений чи ні результатом _________________________________ 
б) причина такого результату _____________________________________ 
в) що потрібно зробити? _________________________________________  

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

а                         
б                         
в                         
г                         
д                         
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         Дана картка є досить потужним і простим інструментом, що спонукає учня замислитись над  ціллю навчання.  Пе-

ред виконанням письмової роботи  записується  ціль її виконання. Це спонукає замислитись над реальною ціллю, вчить 

формулювати, висловлювати думку та бути чесним із собою. Вражають вислови дітей щодо цілі: «Написати краще за 

Катю», «Не отримати 4», «Мушу». Учень також виставляє собі прогнозовану оцінку. Після виконання роботи та оціню-

вання її вчителем, дитина порівнює отриманий результат з прогнозованим. Після цього знову записує, задоволена вона 

результатом чи ні. Вказує причини цього. Тут знову вражають дитячі відповіді: « Я отримав 3, тому що вчора дивився 

телевізор і не вивчив урок». І наостанок учень записує, що потрібно зробити на майбутнє, щоб виправити  ситуацію чи 

закріпити успіх. На роботу учнів з такою карткою витрачається не більше 2 – 3 хвилин. Для використання такої картки 

вчитель має підготувати хоча б одне завдання письмового характери (краще тест).  При заповненні учнем оцінювальної 

картки   відбувається аналіз успіхів та невдач, що призводить до більш свідомого ставлення до навчання з боку учня. 

Після аналізу карток індивідуального обліку знань учнів, учитель чітко знає, на що слід звернути увагу на наступному 

уроці.  

                     Індивідуальна сигнальна картка 

 

 

      

 Використання цієї картки допомагає більш чітко організувати роботу учнів під час виконання індивідуальних 

робіт, особливо в класах з великою кількістю дітей. Коли під час виконання індивідуальних завдань учень потребує 

допомоги вчителя – він піднімає картку червоним кружечком доверху. Якщо учень закінчив виконувати власне завдан-

ня, а до кінця роботи ще достатньо часу, він піднімає картку зеленим кружечком доверху. Якщо вчитель планує викори-

стовувати на уроці таку картку, то він повинен передбачити різний темп роботи учнів та підготувати додаткові завдан-

ня для сильніших учнів, що теж сприяє покращенню ефективності уроку. Використання таких карток позбавляє вчителя 

від ведення діалогу з окремим учнем, коли інші працюють, і таким чином не заважати класові. 

                 Картка оцінки уроку учнями   

1. На уроці мені сподобалося  ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. На уроці мені не сподобалося  ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. На наступному уроці я б використав ______________________________ 
_______________________________________________________________  
4. Не слід використовувати на наступному уроці _____________________  

      Ця картка  дозволяє вчителю поглянути на урок з «іншого боку», врахувати свої недоліки. Але така картка має ще й 

значний психологічний вплив: з одного боку учні відчувають значимість власної думки й досить часто висловлюють 

дуже цікаві пропозиції, з іншого боку вчитель повинен довіряти учням та поважати їхню думку, особливо негативну.  

    Картка індивідуального обліку знань   

 

 

                                                                   Сторона А 
Клас _________ 
Прізвище _____________________ 
Ім'я __________________________ 
  

                                                                  Сторона Б 
  
 

Клас ___________ 
Прізвище, ім'я  ________________________________________________ 
  
Зрозумілі питання        + 
  
  

Незрозумілі питання     - 
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      Дана картка заповнюється учнями в будь – який зручний для них момент уроку. Учні вказують тут номери зрозу-

мілих та незрозумілих питань. Її використання передбачає особливу довіру між учителем та учнем. Інформацію, що 

вона несе, вчитель має використати лише для того, щоб пояснити на наступному уроці незрозумілі питання, а не для 

«покарання» учня. 

      Таким чином, можна бачити, що появу та використання кожної з карток продиктували організаційні потреби уро-

ку.  Використання інформативно – організаційних карток ґрунтується на взаємодовірі та доброзичливому ставленні. 

Учень повинен бачити у вчителі мудрого керівника та знати, що його інформація про недостатньо добре засвоєний 

матеріал буде використана для заповнення прогалин у знаннях, а не для виставлення поганої оцінки.  Як показує дос-

від, упроваджувати різні види карток слід поступово, не більше ніж одну за урок. До їхнього використання мають 

звикнути як учні, так і вчитель.   

 

        Дидактичні ігри на уроках російської мови 

Пашківська Л.О., вчитель російської мови та світової літератури 

 Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 Современный урок – это не единственная структурно-содержательная схема.                                                         
Поэтому каждый учитель определяет для себя те формы работы, которые наиболее ему подходят.   
 Чтобы идти в ногу со временем и постоянно удовлетворять запросы эрудированных и любознательных уче-
ников, современный учитель не должен останавливаться на достигнутом. Творческий поиск – вот главный приоритет 
современного педагога. 
 Длительное время я работаю над проблемной темой «Дидактические игры на уроках русского языка как ме-
тод активизации учебно-познавательной деятельности учащихся». Именно дидактические игры способствуют позна-
вательной активности учащихся, предоставляют им возможность проявить свои способности и практически приме-
нить знания, умения и навыки. 
 Предлагаю педагогическое ассорти. 
Вопросы для Всезнайки  
Какой город стоит на сене? (Париж на реке Сене) 
Какая река течет во рту? (Десна) 
Какую реку можно переломить? (Прут) 
Какие личные местоимения мешают ездить по дорогам? (Я, мы) 
Что у зайца позади, а у цапли спереди? (Буква Ц) 
 От чего утки плавают? (От берега) 
 Какое личное местоимение следует добавить к другому, чтобы получилось много крупных плодов? (Ты к вы) 
Словарные россыпи 
Составить из пропущенных букв новое слово.  
 ● УКЛА               ● АЙ             ● АЙКА             МА ● Т 
 ● РБУЗ                ● УЧА            ● М                    ● КНО 
 ● УЧКА               Л ● С             ● ОМ                  ● ОМ                 
 ● ИСТ                  ● ИВА           ● ГОНЬ              ● ВА   
 ● ОРА                  ● ГЛА             (чудо)                ● ОША 
 ● ОМ                    Д ● КАБРЬ                               ● РКА                                  
 ● ВТОБУС             (чтение)                                  (Родина)                                      
 ● АПКА 
 (карандаш) 
 
Рисуем русский язык 
 
Сложные слова с корнями пол, полу. 
Правила нарисованы на дереве. На закрепление материала ученики рисуют свое дерево и записывают на нем свои 
примеры. 
 
Корень полу 
Пишем слитно  
Мы всегда. 
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Перед Л 
и перед гласной,  
Перед буквой прописной 
Корень ПОЛ 
(любому ясно) 
Отделяется чертой. 
 
Если мамы дома нету, 
(Пол) минуты не теряй. 
И варенье из буфета 
 поскорее доставай. 
 
Кроссвордный диктант 
Суть кроссвордного диктанта: учитель диктует толкование слова, а   ученики записывают под порядковым номером 
только само слово. 
 1. Все слова языка. (Лексика) 
 2. Словарь отдельного человека, запас слов. (Лексикон) 
 3. Раздел науки языкознания, изучающий лексику. (Лексикология) 
 4. Слова, имеющие одно лексическое значение. (Однозначные) 
 5. Слова, имеющие несколько лексических значений. (Многозначные) 
 
Тематическая словарная работа 
 Мир живописи. 
Задание: найти толкование слов, используя толковый словарь. 
Живопись, палитра, пейзажист, маринист, колорит. 
 
Синквейн 
 
Синквейн – «пять строк», которые выстраиваются пирамидой в определенной последовательности. 
 Его можно использовать как игру и как творческое задание. 
 
            Алфавит 
  Строгий, правильный 
  Учит, называет, размещает 
  Совокупность букв определенной последовательности 
  Порядок 
            Антонимы 
   Противоположные, парные 
   Используются, называют, употребляются 
   Делают речь богаче, выразительнее 
   Противопоставление 
 
Прием «Инсерт» 
 Прием «ИНСЕРТ»  - это чтение и маркировка текста с использованием значков: 
  «V» – знал 
  «+» – новое 
  «-» – думал иначе 
  «?» – не понял 
 Прием эффективен при изучении любой темы во время чтения информационного текста. Этот прием помогает прове-
рить знания  каждого ученика. 
 
Фразеологический зоопарк 
         
 Задание. Допишите фразеологические выражения. Подчеркните прилагательные и скажите, к какому разряду они от-
носятся. 
       1.  Хитрый, как (лис)  
       2. Трусливый, как (заяц)  
       3. Голодный, как (волк)     
       4. Неуклюжий, как (медведь) 
       5. Упрямый, как (осел) 
       6. Злой, как (собака) 
 
Учит сказка 
Объяснение нового материала проводится в форме сказки. На закрепление ученики составляют и разыгрывают свои 
сказки. 
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Лавка буквоеда 
    Учащиеся покупают в лавке слова самостоятельных  и служебных частей речи в обмен на правильно выполненное 
задание, которое предлагает Буквоед. 
 
 Задания 
  1. Исправить ошибки в словах ШОЛ, ПОДЕМ. 
  2. Поставить ударение в словах: кухонный, камбала. 
 
 Такие формы работы можно использовать не только на уроках русского языка.  
Опыт моей работы убеждает, что использование дидактических игр на уроках не только вызывает интерес к предмету, 
но и значительно улучшает успеваимость. 
 

 

З досвіду використання інноваційних технологій на уроках світової літератури 

Хоніна Л.Г., вчитель російської мови та світової літератури 

 Слободороманівської гімназії 

На вчителя літератури суспільством покладена важлива місія: сформувати людину високої читацької і загальної 
культури, духовно багату, громадсько активну, наполегливу у здійсненні поставленої мети. Цього можна досягти шля-
хом прищеплення відповідних компетентностей учнів. 

Ефективним засобом реалізації цього завдання є інноваційні технології, які пробуджують потяг до самовиз-
начення, самоусвідомлення, дають змогу зазирнути в себе і водночас спрямовані на розвиток здатності учнів до 
спільної діяльності. Для кожного вчителя основним завданням є підключити учня до активної та самостійної 
діяльності, поставити його в позицію суб’єкта цієї діяльності, який несе за неї відповідальність. Тільки тоді, ко-
ли ми даємо учневі можливість діяти самостійно, ми можемо виховати у нього відповідальність. Практична 
самостійна діяльність – це найважливіша умова реформування відповідальності. 

Головним своїм завданням вбачаю формування уважного читача з добре розвиненими творчими, розумовими, 
пізнавальними здібностями. Не відмовляючись від традиційних методів навчання, для реалізації поставленої мети ви-
користовую інноваційні технології практично на всіх етапах роботи з літературним твором. 

 Тридцять п’ять років працюю вчителем літератури в загальноосвітній школі. Введення до шкільного курсу пре-
дмета «Світова література» змусило мене, вчителя російської мови та літератури, шукати нові, адаптовані до сучасних 
умов навчання методи та прийоми, тому що урок літератури – це відкриття чогось нового, нових вражень, нових світів. 
Кожна дитина має певні нахили та здібності, їх треба лише вміти помітити і розвивати. Ось чому прагну будувати свою 
роботу так, щоб залучити учнів до творчого пошуку, щоб кожен із них міг спробувати написати вірш, створити малю-
нок, перевтілитися в образ літературного героя. 

 Урок літератури ефективний тоді, коли на ньому немає жодного пасивного учня, коли всі виконують якісь на-
вчальні завдання.  

  
Використання елементів педагогічної системи  
французької групи „Нова освіта” 

Виникла ця система у Франції в середині 20-х років минулого століття. Мета її – виховання вільної і критично 
мислячої особистості.  

Учень розкріпачувався. Йому дозволялося слухати не тільки вчителя, а й однокласника, він міг помилятися, не 
боятися писати погано, висувати свої ідеї й обстоювати їх, відмовлятися від них і висувати нові. 

Ось основні положення цієї технології: 
 Виклик традиційній педагогіці. Учень має перебувати в активній позиції, розкривати свій внутрішній потенціал, 

сам будувати свої знання. 
 Він має розвиватися як самостійна, творча, відповідальна особистість з новим менталітетом. Кожна дитина обдаро-

вана практично у всіх видах діяльності, справа лише в тому, які методи будуть використовуватися в процесі її на-
вчання і розвитку.  

 Інтенсивні методи навчання і розвитку: не прості повідомлення знань як аксіоми, а самостійне здобуття їх за допо-
могою методів критичного мислення. 

 Учитель не авторитарний наставник, а талановитий скульптор. Ставлення вчителя до учня як до рівного собі. 
 Чіткий вибір психологічного впливу. Докладно розроблена система впливу на особистість. Вона настільки чітка, 

що кожен, хто відчув на собі її вплив, дивується тому, що з ним відбувається, зміг сам придумати, сам намалювати, 
сам висловити власну думку. 

       Дана технологія дає можливість кожному учневі не засвоювати, а вибудовувати знання. 
       Все те, що сьогодні виконує дитина у співпраці, завтра вона зможе виконувати самостійно. 
   

Технологія «Ситуація успіху» 
 Що таке успіх? Наскільки важливо бути успішною людиною? Успіх – це досягнення поставленої цілі. Рівень 
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успіху визначається не рівнем досягнення, а рівнем своєї задоволеності від зробленого. Успіх – постійне здіснення тих 
цілей, які ми поставили перед собою і які є винятково важливими для нас. Хто і що визначає успіх? Він залежить від 
таких чинників: реальних досягнень, оцінки успіху іншими, самооцінки. Я все роблю для того, щоб мої учні завжди і у 
всьому були успішними. Тому головне в моїй діяльності – це створення ситуації успіху. Вона забезпечує емоційну 
складову навчання, радість від пізнання нового. Водночас учні мають усвідомити, що задарма в житті нічого не даєть-
ся, до всього необхідно докласти зусиль.  

Технологія «ситуація успіху» передбачає створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за 
допомогою яких розгортається робота з різними категоріями учнів. Умовно ці категорії можуть бути такими: 

«Надійні» - це школярі, які мають добрі здібності, працюють самостійно, сумлінно ставляться до своїх обов’я-
зків, самостійні, упевнені в собі. У класі вони почуваються спокійно, упевнено, захищено. Вони задоволені своєю зна-
чущістю. 

«Упевнені в собі» - учні з високими здібностями, але не відлагодженою системою роботи. Успіхи і злети змі-
нюються розслабленням, спадом. У них швидке звикання до успіху, переростання впевненості в самовпевненість. 

«Невпевнені» - успішні школярі, але не впевнені у своїх силах (занижена самооцінка, нестійкий настрій, епізо-
дичні невдачі). Хворобливо реагують на несправедливість учителів. 

«Зневірені» - діти, які мають непогану підготовку, здібності, однак з різних причин вони втратили радість спо-
дівань. Серія невдач, нетактовність педагога, негаразди в родині. 

Найважливішим завданням є виховання читацької особистості, здатної самостійно орієнтуватися в сучасному 
інформаційному середовищі. Щоб досягти цієї мети, використовую такі прийоми: 

 «Анонсування» - обговорення з учнем  майбутньої події. 
«Гидке каченя» - прийом для «зневірених» учнів. Важливо вчасно побачити їхні позитивні якості, створити всі 

можливі умови для тих, кому так необхідно, щоб хтось повірив у них. 
 «Обмін ролями» - учні проявляють себе у якійсь ролі, наприклад, учителя, актора, журналіста, письменника, 

літературного героя. 
«Допомога друга» - це вчасна допомога з боку вчителя чи учнів. Уселяє впевненість у власні сили, спромож-

ність долати труднощі. 
Для створення «ситуації успіху» важливо, щоб учитель володів емоційною культурою, був психологічно ком-

петентним, дбав про оптимістичний настрій дитини, забув про її недоліки, психологічно налаштовував на перемогу над 
собою, своїми вадами. 

 
Технологія критичного мислення 
Уроки світової літератури надають широкі можливості для розвитку в учнів навичок критичного мислення. 

Навчаю учнів умінню порівнювати літературні твори за жанром, структурою, образами героїв, тематичною спрямова-
ністю; розвиваю навички всебічного аналізу проблемної ситуації; надаю можливість вільно висловлювати власні дум-
ки; формую уміння узагальнювати почуте та поважати думку інших людей. Практикую такі вправи: 

- виділяти головне; 
- порівнювати; 
- визначати інформацію, яка стосується теми; 
- ставити запитання; 
- висвітлювати проблему; 
- робити висновки; 
- перевіряти висновки на практиці; 
- демонструвати логічно обгрунтовані судження. 

Важливо, щоб кожен учень досяг успіху, побачив власні досягнення, проаналізував помилки і невдачі. Для цього 
навчаю оцінювати свою діяльність, те, що і як вони роблять, чого навчилися, які мають успіхи й ускладнення, свідомо 
ставитися до обрання профілю своєї майбутньої діяльності, професії.  

 
Технологія діалогового навчання 
У сучасному суспільному просторі особливого значення набуває забезпечення розвитку і соціалізації молоді, 

навчання особистості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до діа-
логу в усіх сферах життя і праці. Одним із важливих шляхів вирішення названої проблеми є підвищення ефективності 
діалогічних методів у формуванні свідомого читача, який уміє аналізувати, порівнювати, добувати самостійно інфор-
мацію, творчо підходити до будь-якого виду роботи, буде підготовленим до самостійного спілкування з мистецтвом 
слова. 

Серед творчих завдань, які пропоную учням для виконання в парах і мікрогрупах. найчастіше використовую та-
кі:  

● інсценізація епізодів твору; 
● написання кіносценаріїв та діафільмів на основі прочитаного; 
● створення рекламних проектів за прочитаним (інсценізація, словесний опис реклами на телебаченні, реклама, 

що звучить на радіо, комбінована); 
Ці види роботи сприяють розвитку гарної пам’яті, кмітливості, охайності, уважності, винахідливості, уміння ло-

гічно мислити, комбінувати.  
Серед видів і форм діалогового навчання на заключних етапах вивчення художнього твору найчастіше викорис-

товую такі: підсумкова (фронтальна, узагальнююча) бесіда, тестові завдання, дискусія,  відгук, анотація, рецензія, літе-
ратурна вікторина, літературні ігри: «Брейн-ринг», «Слабка ланка», «Найрозумніший», заочна подорож, різноманітні 
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творчі роботи (створення власної казки, міфу, байки, написання листа автору чи герою твору). 
Діалогові види робіт можуть бути запроваджені на всіх етапах вивчення художнього твору. Вони активізують 

розумову діяльність, розвивають логіку та критичність мислення, мовленнєві уміння та навички, допомагають виявити 
особистісне «Я» учня. 

Навчальний діалог дає можливість сформувати свідомого читача, який вміє аналізувати, порівнювати, самостій-
но добувати інформацію, творчо підходити до будь-якого виду роботи. 
 
Результативність використання інноваційних технологій 

Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури стало основою зростання пізнавальної ак-
тивності, пошукової діяльності, творчого підходу при вивченні інших предметів у школі (аналіз спостережень, анкет, 
контрольних робіт). Зросла читацька пізнавальна діяльність. Підвищився рівень знань учнів. Діти набули наступних 
компетентностей: читання як потреба, пошук інформації, самостійність, співробітництво, планування, систематизація, 
творчий підхід до завдань. Від педагога сьогодні вимагаються професійна компетентність, відповідальність та творчий 
підхід до роботи, любов до дітей та справи, якій присвятив себе. 

 
 

Саморобний цифровий USB - мікроскоп та його використання  

на уроках природничо-математичного циклу  

Зубрицький В.А., вчитель фізики 

 Калинівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Виготовлення мікроскопа  
1- Підставка зі штативом, на якому все  тримається.  
 
2- Ковзаюча по штативу втулка, на якій кріпиться веб-камера.  
 
3- Ручка настроювання фокуса .  
 
4- Веб-камера, з якої викручуємо  об'єктив, перевертаємо його й клеїмо на місце.  
 
5- Під об'єктивом розташовуємо предметний столик з отвором. 
 
Під столиком  розташовуємо ліхтарик або світлодіод. 
 

 Збільшення мікроскопа залежить від моделі камери й матриці. Чим вища роздільна здатність матриці, тим бі-
льше збільшення.  

 
 
 Веб- камера має підключення до USB-порту комп'ютера. Програмна підтри-
мка дозволяє не тільки розглядати об'єкти на екрані комп'ютера, але робити фото- і відеозйомку досліджуваних об'єк-
тів. 
 Такий  цифровий мікроскоп не тільки дозволяє учням побачити щось нове, але, насамперед, учителеві допомагає гра-
мотно організувати сучасний урок. Цей мікроскоп дає можливість:  
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 вивчати досліджуваний об'єкт не одному учневі, а групі учнів одночасно, тому що інформація виводиться на моні-
тор комп'ютера; 

 використовувати зображення об'єктів як демонстраційні таблиці для пояснення теми або при опитуванні учнів; 
 вивчати об'єкт у динаміці; 
 створювати презентаційні фото- й відеоматеріали з досліджуваної теми; 
 використовувати зображення об'єктів на паперових носіях; 
 порівнювати побачене на своєму мікроскопі із зображенням на екрані за допомогою  проекційного пристрою, що 

підключається до комп'ютера.   
 Використання цифрового мікроскопа сприяє мотивації до систематизації й поглиблення знань, засвоєння но-
вих знань, дослідницьких навичок. 
 
 Цифровий мікроскоп допомагає й  у створенні інтегрованих уроків. На уроках фізики цифровий мікроскоп мо-
жна використовувати при вивченні теми «Будова речовини». Спостереження того, як насичений розчин солі перетво-
рюється в кристали, як змінюється відстань між кристалами, викликає великий інтерес в учнів. Дуже добре спостеріга-
ти броунівський рух у краплі солоної води з пилом вугілля, дифузію в рідині. 
  Переваги використання цифрового мікроскопа: 
1. для проведення повноцінної і якісної роботи досить використовувати тільки один мікроскоп на столі вчителя; 
2. можливість демонстрації на екран результатів дослідів за допомогою  мультимедійного проектора; 
3. при проведенні досліду або вивченні об'єкта всі учні класу   одночасно можуть спостерігати об'єкт або результат дос-
ліду, а також  слухати   коментарі вчителя або одного з однокласників. Це дуже істотно заощаджує час на уроці;  
4. можливість  демонстрації мікропрепарату, якщо він перебуває у вчителя  в одиничному екземплярі;  
5. у результаті роботи із цифровим мікроскопом удається втілити один з найважливіших принципів вивчення природ-
ничих наук - принцип наочності; 
6. фотографування відображуваного об'єкта, адже учні можуть роздруковувати та вклеювати фотографії об'єктів або 
результатів дослідів у зошит; фотографії, заздалегідь зроблені вчителем або учнями, можна використовувати при підго-
товці презентацій для супроводу пояснення чи опитування, а також при виконанні завдань ; 
7. можливість проведення відеозйомки в режимі реального часу, а також відображення проміжних стадій тривалих дос-
відів, наприклад, процес розподілу клітки; 
8. можливість зробити підпис до фотографій.  
 З огляду на усі вищеперераховані якості й можливості цифрової мікроскопії, її можна успішно використовува-
ти при проведенні  лабораторних робіт з біології, хімії та фізики. 
    Дослідницька й проектна діяльність учнів останнім часом одержала дуже широке поширення й сприяє розвит-
кові інтелекту та  творчих здібностей учнів. Її основу становить самостійна, цілеспрямована діяльність учнів із конкре-
тної теми.  Тому використання цифрового  мікроскопа  є невід'ємною частиною при роботі над дослідницькими проек-
тами . 
    Використання цифрового мікроскопа на уроках  й у позаурочний час є перспективним, тому що формує в учнів 
інформаційну культуру, викликає інтерес і підвищує мотивацію до вивчення предмета.  Учні із задоволенням включа-
ються в роботу на уроці, краще засвоюють матеріал, і якість їхніх знань підвищується. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Клітини цибулі   Кров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Броунівський рух  (частинки попелу в розчині солі)                 Кристалізація розчину солі 
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Структура поверхні металу 

 
Використана література: 
Пугал Н.А., Евстегнеев В. Е., Аверчинкова О.Е. «Використання цифрового мікроскопа на уроці біології».  «Біологія в 
школі» №4, 2010. 
 

 

Метод проектів як шлях до успіху кожного учня  

Чечет Н.Л., вчитель початкових  класів 

 Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
 Перед вами  репродукція картини Перова «Знову двійка». Подивіться, який вираз обличчя у хлопчика, як страж-
дає мати, як дивиться з докором сестра на брата. Перед нами типовий приклад пригніченого стану учня. Обираючи 
науково-методичну проблему, я думала, як указати шлях до успіху, щоб кожен учень відчув себе особистістю. Саме 
метод проектів відкриває шлях до успіху кожного учня, дозволяє працювати з дітьми різного рівня розвитку. 
Метод проектів дає можливість у стінах школи формувати творчу особистість, пробуджує і розвиває в людини та-
лант, дає можливість дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їхні соціальні потреби, формує мотивацію 
до навчання, активізує навчально-пізнавальну діяльність, створює ситуацію успіху для кожної дитини. 
 
 Робота над проектом складається з таких етапів: 
 підготовчий; 
 планування; 
 дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами; 
 аналіз інформації, підведення підсумків, формулювання висновків; 
 оцінювання результатів; 
 творчий звіт, презентація. 
 Роботу з невеликими проектами розпочинала з першого класу. Проект «Ми – школярі»,  виховний проект 
«Мій режим дня», «Моя родина»,  «Я і мої друзі» - це були інформаційні проекти, спрямовані на збирання інформа-
ції, її аналіз та узагальнення фактів. Згодом почали працювати по групах.  
 

Навчальний проект «Мішані ліси» 
 
Мета: збір, обробка інформації про зону мішаних лісів; залучити  учнів до активного пізнавального процесу; розви-
вати уміння працювати з літературою; робити висновки, аналізувати свою діяльність. Клас поділили на три групи: 
Фауна, Флора, Науковці. Кожна група отримала завдання. Захист робіт на відкритому уроці. 

Зміст проекту 
1. Презентація  І-ї групи «Науковці»  (географічне положення, кліматичні зони мішаних лісів). 
2. Доповідь ІІ-ї групи «Флора» (рослинний світ зони мішаних лісів). 
3. Звіт ІІІ-ї групи «Фауна» (тваринний світ зони мішаних лісів). 
 Підсумок проектної роботи.  Якщо думати, що все на світі давно відомо, то ніколи нічого нового не відкри-
ти. На світі є багато невідомого. Різні бувають відкриття. Бувають відкриття для всіх, а бувають для себе. Це ті, яких 
ти раніше не знав.  
 Пам'ятайте: вам належить Земля! Ви повинні робити все для того, щоб вона  була багатою і прекрасною, щоб 
жили на ній звірі, росли дерева, жили в мирі люди. 
 

 Проект історико-краєзнавчий «Моя рідна земля – Україна моя» 
Мета:  ознайомити учнів з історичними пам'ятками нашої країни; 
             розширити знання про природу та історію рідної землі;  
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  розвивати дослідницькі та творчі здібності учнів, пізнавальні інтереси; 
  виховувати допитливість, патріотичні почуття, любов до рідного краю; 
  виховувати почуття відповідальності, бажання виконати роботу якісно. 
Тип проекту: 
 за тривалістю - середньотривалий; 
 за предметною галуззю - міжпредметний; 
 за основною діяльністю - дослідницько-пошуковий; 
 за формою проведення - самостійна дослідницька робота дітей із подальшою презентацією матеріалів проекту; 
 за кількістю учасників - груповий. 
Об'єкт пізнання: історія, природні багатства, духовна спадщина рідної України. 
 

Природничо-літературний проект «Квіти – краса рідної природи» 
 
 Цей проект присвячений квітам. Його мета : 
 збагатити й узагальнити уявлення дітей про різноманітний світ квітів; 
 розкрити дивосвіт рідної природи, відчути красу, яку дарують нам квіти, цінити її, берегти, примножувати;  
 розвивати спостережливість, фантазію, уяву дітей. 
 

Актуальність проекту 
 
 Беручи до уваги складну екологічну ситуацію на планеті, постійне винищення людиною рослинного та тваринного 
світу, робота над проектом має стимулювати у дитини відчуття особистої відповідальності за майбутнє планети. 
Поштовхом до цього проекту був урок читання у третьому класі. Тема його «Як з'явилися квіти незабудки». На уроці 
діти познайомилися із твором І. Калинця «Про що розповіли незабудки?». 
Клас був поділений на групи: 
1. Інформатори 
2. Художники 
3. Літератори 
Діти першої «домашньої» групи збирали цікаву інформацію про квіти. 
- Які квіти живуть один день? 
(Квіти берізки розпускаються кожного ранку та в'януть до вечора) 
- Яка квітка найбільша? 
(Рафлезія, рослина з тропічних лісів Південно-Східної Азії, що не має листя. Її квітка один метр у діаметрі, має крапчас-
ті червоно-білі пелюстки) 
- Чи можна по рослинах перевіряти годинник? 
(Відомо, що кожна рослина «засинає» і «прокидається» в певний час доби: о 5 годині – мак; о 6 – кульбаба; о 7 -  дзво-
ник і городня картопля; о 8 годині – берізка; о 9 годині – календула; о 20 годині – запашний тютюн і нічна фіалка). 
- Яка рослина квітне все своє життя? 
( В Азії у Китаї росте диленія кущова, висота якої досягає 10 м, ця рослина безперервно квітне все своє життя протягом 
50 років). 
- Чи можуть квіти передбачати погоду?  
       Літератори підготували дуже цікаві вірші, легенди, загадки. А художники підготували малюнки своїх улюблених 
квітів. Пізніше учні оформили «книжечку-картинку», «книжечку загадок», «книжечку рецептів». 
Учні створили фотоальбом «Квіти-барометри». 
 На уроці образотворчого мистецтва створили композицію із засушених квітів. 
  До 8-Березня підготували і провели  «Різнокольорове свято квітів». До свята діти оформили стенд «Природа рідно-
го краю». 
  Отже, свято носило не тільки виховний характер, але й навчальний. 
 Влітку діти мали завдання зібрати і засушити польові квіти. Восени всім класом був складений гербарій польових 
квітів.   
 На презентації проекту я повідомила: 
— Діти, ви створили чудові малюнки. Подивіться – ця прекрасна троянда Олі, ніжна лілія - Лілі,  жовта кульбабка — 
Жені, голуба волошка – Тані. 
-  Діти,  ви створили чудові книжечки, у них квіти вміють передбачати погоду, лікують, як живі істоти кімнатні квіти 
живуть і ростуть у нашому класі. Погляньте, як вони виросли за рік і як красиво знову зацвіли.  
-  Як ви гадаєте, чи добре нашим квітам? Так, якщо ми їх доглядаємо і піклуємось про них. 
 
      Усі проекти мають різну спрямованість, однак їхньою кінцевою метою є досягнення певного запланованого резуль-
тату.  
      Метод проектів дозволяє наблизити навчальний процес до життя, до потреб дітей, робить навчання молодших шко-
лярів  цікавим і змістовним, а процес набуття знань простим і доступним.  
 
      Ми з дітьми ідемо по дорозі, яка веде кожного з нас до саморозвитку та самовдосконалення. 
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Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках  

української мови та читання  

Зез В.І., вчитель початкових  класів 

 Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
Першочерговим завданням учителя початкових класів є виявлення тих задатків, які має кожен учень. 
Знайти та розкрити в кожній дитині творчі здібності, навчити її працювати,  допомогти пізнати себе, зробити перші 

кроки в творчості – це і є мета моєї діяльності. 
Для успішного творчого розвитку учнів потрібні свобода думок, фантазія, інтуїція, допитливість, пошук істини в 

ході дискусії, створення нового образу, цілісне відтворення, інтерпретація, аналіз, синтез, підтримка та визнання, само-
реалізація, довіра.  

Працюючи  над проблемою темою «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови 
та читання», виробила основні складові власного стилю: 
 працювати на учня; 
 доброта + суворість + справедливість = позитивний результат; 
 учити дітей самостійності, відповідальності, самоконтролю; 
 прислухатися до думки учня; 
 не нав'язувати своїх ідей; 
 учити своїми вчинками, діями, справами; 
 виховний потенціал не в самому виховному заході, а в процесі підготовки до нього, бо саме тут розвивається осо-

бистість; 
 відкидаю поняття “не хочу”, “не вмію”, “не знаю” –  вчу цьому дітей. 

Найголовніші методи роботи, які я використовую в своїй діяльності і які червоною ниткою проходять на кожному 
уроці:  

Пояснювально – ілюстративний метод 
Вибудовуючи схему кожного уроку, діти повинні бачити як правило тему, завдання уроку і етапи уроку. 

Діяльнісний метод 
Використання діяльнісного методу більше спрямоване  на розвиток, відпрацювання, закріплення знань, умінь, нави-

чок. 
Для досягнення поставлених завдань уроку практикую різноманітні форми роботи: 

 індивідуальні – спрямовані на розвиток кожної дитини як особистості, з урахуванням її потреб, можливостей , зон її 
розвитку; 

 парні – сприяють розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, вміння переконувати, 
вести дискусію; 

 колективно - групові – привертають увагу дітей до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, да-
ють можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку 
чи позицію, відпрацьовується вміння говорити стисло, але по суті й переконливо. 
Робота учнів з дидактичними матеріалами  на уроках мови та читання – прийняття альтернативних рішень,  нові 

відкриття, власні ідеї, думки, співпраця, максимальне виявлення власних творчих здібностей, розвиток пізнавального 
інтересу до навчання. 

 Для мене важливо, щоб на кожному уроці знайшлося місце для творчості. 
 Родзинкою моїх уроків української мови в 3 класі стали система творчих завдань, розроблених до кожної теми. 

Маю змогу використовувати їх на будь-якому етапі уроку, залучаючи дітей до співпраці. Діти вчаться вести дискусію, 
змагатися, співпрацювати, будувати діалог, складати вірші, казки, загадки, розгадувати ребуси. Кожна дитина має змогу 
розкрити свої пізнавальні, творчі можливості, нахили, подолати окремі вади: замкненість, розгубленість, скутість. Ви-
користання цих завдань роблять процес навчання учнів цікавим та невимушеним. 

Творчі завдання виховують особистість, здатну застосовувати знання на практиці. 
Одним із цікавих видів пізнавальних завдань є розгадування ребусів. Цей процес не тільки розвиває мовлення, а й 

кмітливість, спостережливість, вміння міркувати, співставляти. 
Виконуючи творчі завдання, діти повинні дотримуватися мовного етикету. Тому навчаю певних виразів  : «Я хочу 

доповнити…», « Я вважаю…», « Щодо мене …», « На мою думку …», « Я думаю …»,  які мають поповнити лексичний 
запас дітей, стати основою для їхніх висловлювань.       

У сучасному світі дитина повинна не просто відобразити отриману інформацію, а осмислено та творчо опрацювати, 
і найкраще цьому сприяють уроки, побудовані з використанням інтерактивних методів навчання. У моїй практиці це 
рольові ігри:  «Коло ідей»,  «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Займи позицію», «Снігова куля», «Інтерв’ю», «Два – 
чотири – всі разом», «Очікування». Це створення на уроках мови та читання тієї атмосфери, що найліпше сприяє спів-
робітництву, порозумінню і доброзичливості, коли навчання стає цікавим, радісним, водночас створюються умови для 
самостійного поповнення своїх знань, пробуджується емоційне задоволення, радість від отриманих знань і самого про-
цесу їх засвоєння. 
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Особливість інтерактивних методів навчання в тому, що їх можна застосовувати на будь якому етапі уроку, залеж-
но від поставленої мети. 

 
До кожного учня треба підійти, 

виявити  його труднощі, 
кожному дати тільки 

для нього призначене завдання. 
   

Не можу не погодитися зі словами  великого педагога сучасності Василя Сухомлинського, тому що в моїй роботі 
диференційоване навчання допомагає навчити кожного учня самостійно здобувати знання, формувати навички, самос-
тійно виконувати практичні завдання.  

Кожна дитина на уроках засвоює знання в залежності від своїх розумових здібностей, пам'яті, темпераменту, прак-
тичних навичок. 

Разом ми  знаходимо постійний  шлях, по якому учень повинен прийти до кінцевої мети, тобто до самостійного 
виконання завдання: врахування рівня досягнень, можливостей,  особистісних характеристик = можливість досягнути 
запланованих результатів уроку = запобігання відставанню слабких і водночас зростання здібностей сильних учнів. 

 Використовуючи  диференційоване навчання, в своїй практиці вивела формулу формування позитивного ставлен-
ня до навчання: віра дитини в себе + відчуття власного успіху + підвищення самооцінки своїх можливостей . 

 Практика використання названих форм і методів роботи переконує в доцільності застосування їх, оскільки дитина 
на уроці вчиться виражати свої  думки, вчиться приймати рішення, шукає варіанти рішення проблеми, вчиться креати-
вно  мислити, самостійно обирає шлях, досліджує проблему. 

   Тож, щодо результативності роботи, слід зазначити, що учні почали легко і вільно висловлюватися, аргументува-
ти думки; навчилися складати змістовні тексти, писати гарні твори; вивчають і засвоюють матеріал одразу на уроці; 
отримують ґрунтовніші знання, адже здобувають їх самі; перестали сумніватися, почали творчо розкриватися, на все 
дивитися по іншому: глибше, впевненіше, оптимістичніше. 

Вважаю, що виховую в дітей риси, необхідні для майбутнього громадянина демократичного суспільства: вміння 
критично мислити, бути творчим, здатність окреслити проблему й самостійно розв’язати її. 

 
 

Формування соціокультурної компетентності на уроках української мови   

Мойсюк Н.В., вчитель  української мови та літератури 

 Кленівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
 Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно 

взаємодіяти у виконанні соціальних, економічних і виробничих завдань, виконання яких потребує від учителя – слове-
сника  

- розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини; 
- умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми; 
- підготовку молодої людини до громадянської активності в суспільстві; 
- усвідомлення своєї національної приналежності. 

 Такий підхід передбачає особливий акцент на формуванні соціокультурної компетентності. Саме сьогодні, як ніко-
ли раніше, постало це актуальне питання. З метою визначення відсотка формування соціокультурної компетентності у 
Кленівській ЗОШ І-ІІ ст. я провела анкетування вчителів - предметників. Виявилося, що саме від словесників, учителів 
початкових класів та історії найбільше залежить реалізація соціокультурної лінії.  
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    У процесі реалізації соціокультурної змістової лінії актуальною залишається проблема національної самоіден-
тифікації дітей, формування в них патріотизму, духовної культури. СЗЛ навчання в підручниках реалізується переду-
сім системою інтелектуально та емоційно  зорієнтованих завдань, що передбачають опрацювання спеціально дібраного  
дидактичного матеріалу, зокрема, через тексти.  Саме тексти дають змогу школярам оволодіти національними й загаль-
нолюдськими культурними й духовними цінностями, а також нормами, що регулюють стосунки між поколіннями, на-
ціями, сприяють естетичному й морально-етичному розвиткові, що забезпечує соціокультурну компетенцію.  На сього-
дні сучасній школі потрібні такі форми й методи роботи, які відповідали б розвитку людини, сприяли б розкриттю ро-
зумових здібностей дитини. З цією метою варто проводити як традиційні, так і нетрадиційні уроки: інтегровані, уроки-
екскурсії, рольові ігри, «круглі столи», інтелект-шоу, літературні вітальні, мовно-літературні турніри, читацькі конфе-
ренції, літературні калейдоскопи тощо. 
   У своїй практиці апробовую окремі елементи таких новітніх технологій: інтерактивного навчання, проектного, осо-
бистісно зорієнтованого. Використовую групові (робота в парах, трійках, змінювані трійки, карусель, акваріум ) та 
фронтальні (велике коло, мікрофон, мозковий штурм, мозаїка, репортаж з уроку, незакінчене речення) форми й методи 
інтерактивного навчання. Використовую метод проектів, в основі якого лежить дослідження певної проблеми і який 
передбачає високий рівень творчості учнів.  
   Використовую власні презентації: «Тиждень української мови та літератури в школі», «Тарас Шевченко», «Крилаті 
слова», «Комбінований урок української мови та музики». Це викликає живий інтерес у школярів, покращує засвоєння 
матеріалу, сприяє розвитку відчуття краси слова, бажання вивчати рідну мову та літературу, виховує в учнів почуття 
національної гідності. 
      Вся шкільна й позашкільна робота словесника направлена на те, щоб розвивати почуття краси і глибини українсь-
кого слова, вміння висловлювати свої думки і брати участь у дискусіях; на прикладах діячів культури, науки, літерату-
рних героїв  прищеплювати учням високі моральні й духовні якості; виховувати почуття відповідальності як націона-
льно свідомого громадянина країни. 
   Отже, соціокультурний розвиток має перебувати в полі зору вчителя на кожному уроці. Увага розвивальній та 
виховній меті повинна бути не меншою, ніж навчальній. Адже багатий духовний світ дитини, різнобічна ерудиція та 
орієнтація в реаліях життя допоможуть школяреві адаптуватися в соціальному середовищі, знайти своє місце й реалізу-
ватися. Тому хочу лише нагадати слова В.Сухомлинського: «Ми повинні виховувати так, щоб дитина відчула себе шу-
качем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється 
радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця». 

 

Школа і сім’я — грані співробітництва   

Патлатюк Н.М., вчитель початкових класів 

 Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Я вважаю, що у системі виховання та навчання важливе місце посідає спільна діяльність сім’ї та школи. Тому й об-
рала проблемну тему «Школа і сім’я – грані співробітництва». На мою думку, лише двостороння праця «школа – сім’я» 
може дати високі результати. Все, що послаблює повсякденну участь сім’ї у навчанні і вихованні дітей, послаблює і 
школу, яка має бути тісно пов’язана з батьками. Вони повинні брати безпосередню участь у навчально-виховному про-
цесі як члени педагогічної та піклувальної рад, батьківського комітету, як активні учасники обговорення питань на-
вчання і виховання. 

У наші дні завдання, які висуває життя перед школою, стають настільки складними, що без високої педагогічної 
культури і, насамперед, без сім’ї зусилля вчителів, якими б значними вони не були, виявляються не досить ефективни-
ми. 

Навчання і виховання особистості залежить від того, якими людьми постають перед дітьми мама й тато. А співпра-
ця школи й сім’ї дає можливість не лише впливати на дитину, а й одночасно вдосконалювати обличчя сім’ї. Але ми 
повинні пам’ятати – всебічний розвиток дитини можливий лише там, де школа і сім’я не тільки діють одностайно, ста-
влячи перед дітьми ті самі вимоги, а й однодумцями, поділяють ті ж переконання, завжди виходять з тих самих прин-
ципів, не допускають ніколи розходжень ні в меті, ні в процесі, ні в вихованні, ні в навчанні. 

Тому на сьогоднішньому аукціоні я хочу запропонувати вашій увазі свою ідею, суть якої полягає у співпраці сім’ї та 
школи. Я вважаю, що лише спільна праця школи й сім’ї спроможна виплекати гармонійну всебічно розвинену та успі-
шну особистість, яка в подальшому зможе реалізувати себе завдяки своїм вмінням, знанням, та переконанням. 

Змістом моєї роботи є:  
 підвищення педагогічної культури та грамотності батьків; 
 організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльно-

сті дитини вдома; 
 залучення батьків до навчально-виховного процесу; 
 створення тісної співпраці зі школою та педагогічним колективом. 

У своїй роботі використовую як традиційні форми роботи, так і нетрадиційні. 
До традиційних відношу загальношкільні та класні батьківські збори, конференції, індивідуальні консультації, від-

відування вдома. 
Класичні форми роботи сприяють створенню доброзичливої, довірчої атмосфери, побудованої на засадах взаємодо-
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віри та рівноправності. 
Нетрадиційні форми роботи – це батьківські тренінги, дискусії, психологічні розминки, круглі столи, усні журнали, 

практикуми, ринги. 
Також у своїй роботі використовую такі методи роботи як опитування, спостереження, бесіда, тестування, анкету-

вання. Постійно залучаю батьків не лише до участі у виховних заходах, а й до постійного відвідування уроків, на яких 
батьки беруть активну участь, допомагають у підготовці та презентації проектів. 

Усе це разом сприяє: 
 покращенню навчальних досягнень учнів; 
 підвищенню рівня вихованості дітей; 
 позитивному ставленню батьків та учнів до школи та вчителів; 
 формуванню партнерських відносин з родинами; 
 створенню атмосфери взаємопідтримки та спільних інтересів школи та сім’ї, а також батьків та дітей. 

Кінцевим результатом є гармонійний розвиток успішної особистості. 
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Використання інтерактивних засобів колекції LAT 2.0  

в програмі Smart Notebook 10 на уроках математики 

Лосовська З.А., вчитель  математики 

 Слободороманівської гімназії 

Вступ 
 

   Розвиток сьогоднішньої школи немислимий без усе більш активного впровадження в усі сфери її діяльності ши-
рокого спектра інформаційно-комунікаційних технологій. Процес інформатизації системи освіти - життєво необхідний і 
незворотний, як би до нього не ставилися вчителі сьогоднішньої школи. На сьогодні є актуальним питання розвитку 
творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Переорієн-
тація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готов-
ність учителя використовувати інформаційно-комунікаційні технології як допоміжний навчальний ресурс набуває особ-
ливого значення.  Педагог, який хоче підготувати адаптованого до умов сучасного світу і конкурентоспроможного ви-
пускника, повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями в повній мірі.  

  Упровадження  інформаційно-комунікаційних технологій регламентується такими нормативними документами:  
 
Законами України «Про Основні засади розвитку  інформаційного суспільства в Україні  на 2007-2015 ро-

ки»;  
Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;   
Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року;  
Положенням про електронні освітні ресурси, яке затверджене наказом МОН молодьспорт України від 05 жо-

втня 2012 року за № 1695/22007. 
 
 Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій безпосередньо на уроках математики перебуває 

на етапі пошуку оптимальних форм і методів.  Питання: «Як найбільш ефективно використовувати на уроках математи-
ки потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій для розвитку творчого потенціалу та 
життєвих компетентностей учнів?» залишається відкритим. 

 За визначенням науковця А. Дзюбенко інформаційно-комунікаційні технології навчання  це - сукупність програм-
них, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів їхнього застосування 
для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу.  Одним із новітніх технічних засобів су-
часної школи є інтерактивна дошка, яка впевнено займає своє місце серед найефективніших засобів організації навчан-
ня.  Впровадженню інтерактивної дошки в процес навчання присвячені праці А.Берестового, І. Гоголя, А. Лебідя. Вико-
ристання інтерактивної дошки на уроках з фізики висвітлене в працях П.В. Бєльчева, на уроках з хімії – Т.М. Деркача, 
на уроках з математики – О.Ю. Фазлєєвої.  Разом з тим, недостатньо обґрунтовані і виділені прийоми та можливості 
використання інтерактивної дошки з кожної дисципліни окремо, у тому числі і з математики. 

З появою інтерактивної  дошки SMART BOARD  у нашій гімназії, з’явився інтерес до її використання на уроках 
математики. Інтерактивна дошка має безліч можливостей і функцій.  З досвіду роботи з нею, можу виділити  такі основ-
ні функції, які будуть доречними на уроці математики: різноманітні інтерактивні вправи, використання  вбудованих  
шаблонів, функція затемнення екрану, графічна робота зі слайдами, робота з екранною лупою, запис відеофрагментів та 
інші. Вони доступні лише тоді, коли встановлене програмне забезпечення Smart Notebook.  Самоосвіта з вивчення про-
грамного забезпечення Smart Notebook дала мені можливість ознайомитися з важливою складовою цієї програми колек-
цією  інтерактивних засобів LAT 2.0 (Lesson Activity Toolkit), як англомовною версією  LAT DEMO for NC, так і росій-
ською LAT 2.0 ru. Ця чудова колекція інтерактивних об'єктів, яка створена з використанням Flash-технологій, не вхо-
дить у стандартний пакет програмного забезпечення,  який  додається до інтерактивної дошки  SMART BOARD.  Коле-
кцію можна скачати на сайті виробника і встановити на комп'ютері або використовувати можливість автоматичного 
оновлення колекції.  На основі цієї колекції розробила систему уроків (авторських медіа-продуктів) у 6 класі за розді-
лом «Звичайні дроби», уроки до теми «Раціональні числа», уроки до теми «Квадратний корінь» у 8 класі.  

 
 

Огляд елементів колекції інтерактивних засобів 
LAT 2.0 (Lesson Activity Toolkit) 

 
 
Всі елементи колекції  розбиті за призначенням на 6 груп-розділів: 
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Хочу зупинитися  на огляді елементів колекції, які частіше використовую на  уроці на рівні:  Назва - Призначення 
– Редагування.  

 
Інтерактивний засіб Image match (Відповідність зображень) 

 
Дуже простий засіб. Є кілька картинок (від 2 до 5) і відповідна кількість текстових фрагментів (підписів до карти-

нок). У процесі роботи потрібно правильно співвіднести підпис і картинку, переміщаючи підписи до потрібних карти-
нок. Приклад застосування: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інтерактивний засіб Timeline reveal (Тимчасова лінія) 

 
 Цей  інтерактивний засіб добре підходить для організації будь-яких моментів уроку. Ми бачимо нижче ту саму 

«тимчасову» пряму, на якій можна помістити до 10 «вузлових» точок. До кожної такої точки можна «прив'язати» якусь 
інформаційну мітку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
А до кожної мітки «чіпляємо» інформацію - формулювання відповідного правила, яке буде виводитися на екран 

при натисканні на відповідний вузлик. 
 

Колекція LAT 2.0 
Lesson Activity Toolkit 

(Комплект інструментів для організації діяльності на уроці) 

Activities 
(Дії) 

Examples 
(Приклади)  

Games 
(Ігри) 

Graphics 
 (Графіка) 

Pages 
(Сторінки) 

Tools 
 (Інструменти) 
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Уявіть, як багато різної інформації можна «заховати» на одній сторінці, щоб у процесі уроку її по черзі «порціями» 
відкривати. Процес редагування  нескладний, задаємо кількість міток (до 10), задаємо самі мітки в колонці  «Дата» (але 
не обов'язково саме дати), «прив'язуємо» до кожної мітки інформацію в колонці «Опис». 

    

 
Інтерактивний засіб Multiple choice (Множинний вибір) 

 
Іншими словами тест. У процесі редагування визначаємо кількість питань тесту (від 1 до 10), потім уводимо текст 

кожного питання, до нього - чотири варіанти відповіді, позначених буквами A, B, C і D. Вказуємо, яка відповідь вірна. 
Виглядає це приблизно так: кількість питань вибрано 1 (Б.1), вгорі текст питання, нижче 4 варіанти відповіді, ще нижче 
вказано правильну  відповідь – Б. 

         
 

Інтерактивний засіб Multiple choice (Множинний вибір) 
 

Іншими словами тест. У процесі редагування визначаємо кількість питань тесту (від 1 до 10), потім уводимо текст 
кожного питання, до нього - чотири варіанти відповіді, позначених буквами A, B, C і D. Вказуємо, яка відповідь вірна. 
Виглядає це приблизно так: кількість питань вибрано 1 (Б.1), вгорі текст питання, нижче 4 варіанти відповіді, ще нижче 
вказано правильну  відповідь – Б. 
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Інтерактивний засіб Click and reveal (Клацнути і показати) 

 
Є ціла серія таких засобів, що відрізняються один від одного за формою: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо клацнути по такому об'єкту, він стає прозорим. При повторному натисканні - прозорість зникає. Ідея викорис-
тання зрозуміла - за такими об'єктами можна щось сховати, а в потрібний момент - клацнувши, показати. Є можливість 
змінювати колір фігур і їхні розміри. 

 
Інтерактивний засіб Question flipper (Спливаючі питання) 

 
Виглядає, як прямокутна двостороння табличка. При натисканні «перевертається» зворотною стороною. У процесі 

редагування вноситься текст, що міститься на кожній стороні, наприклад, на одній стороні питання, на іншій – відпо-
відь. 

 
 

Лицьова сторона                       Зворотна сторона (після клацання) 
 

                                   
 

Выбрать цвет 

Змінити розмір 

Вибрати колір 

Шрифт 
Размір шрифту 

Колір шрифту 

Колір фону 

Педагогічні обрії                                                                                                                                  №2, червень 2014 року 



23 

Другий різновид цього засобу - «перевертати» при клацанні смужку (угорі -  до клацання, внизу - після) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інтерактивний засіб Information button (Інформаційна кнопка) 

 
 Дуже функціональний засіб. Має вигляд маленької кнопки, яку (і не одну!) можна розмістити в будь-якому місці 

сторінки.  При клацанні по кнопці поруч відкривається досить велике поле, в якому може знаходитися текст. Зміст 
тексту, його формат і положення текстового поля щодо кнопки (праворуч або ліворуч) задається в процесі редагуван-
ня. Сама кнопка виглядає так:                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ось що з'являється після клацання по кнопці: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Уявіть, скільки інформації можна     сховати за  такими кнопками! 
 
Ось,  декілька прикладів  інтерактивних засобів колекції LAT 2.0. Всіх їх є досить багато. Кожен учитель-

предметник може вибрати собі необхідні  інтерактивні засоби колекції на той чи інший урок. 
 
      Як найкращим способом навчитися працювати з ними?  
  Можна запропонувати наступний алгоритм: 

 прочитати опис засобу;         
 знайти інтерактивний засіб  в колекції;         
 освоїти редагування; 
 виробити  ідею практичного застосування; 
 реалізувати цю ідею. 

Шрифт 

Розмір 
Напрямок розк-

Колір тексту 

Колір фону 
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 Висновок 
 

Використовуючи в роботі інтерактивну дошку, я зіткнулася з низкою проблем. Найперша проблема, не пов'язана з 
роботою дошки - це брак часу для складання необхідного до уроку медіа-продукту; іноді на його складання витрачаєть-
ся кілька днів. Звичайно, в таких випадках виручають матеріали колег, але вони не завжди відповідають тій меті, яку 
поставив учитель. 

 Інша проблема в тому, що багато ресурсів колекції описані на англійській мові. Є інтерактивні вправи, тренажери 
інструкція до яких дана англійською мовою. Використовувати такий ресурс досить складно. 

 При роботі з дошкою не можна забувати, що тільки діяльність учня формує у нього необхідні вміння. Робота в зо-
шиті не повинна виключатися з форм роботи на уроці. Важливо розуміти, що використання тільки інтерактивної дошки 
не вирішить усіх навчальних проблем. І вчителі зовсім не зобов'язані працювати з нею постійно, на кожному уроці. Але 
її використання  робить урок цікавим і динамічним. 

    Сьогодні може бути багато дискусій з приводу ефективності використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій на уроках,  та як вони впливають на розвиток творчих здібностей та життєвої компетентності учнів. Але не вико-
ристовувати їх ми не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя і, для нас учителів, є дієвим засо-
бом підвищення ефективності уроку.   
 

Використані джерела: 
   1. Розенфельд А. Б. Материалы  мастер-класса для начинающих пользователей    интерактивной доски (Часть VI). 
   2. Фазлеева О. Ю. Интерактивная доска на уроках математики. 
   3. http://pedsovet.org/mtree/ Інформаційні технології у викладанні математики. 
   4. Підручник «Математика 6 клас, А. Г. Мерзляк та ін.., Харків «Гімназія» 2006». 
   5. Підручник «Математика 6 клас,  Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Київ «Генеза» 2006». 
   6. Колекція картинок для SMART Notebook. 
   7. Колекція інтерактивних засобів LAT 2.0 (Lesson Activity Toolkit), російсько-мовна та англомовна версії. 
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Дякуємо, що читаєте методичний вісник  
“Педагогічні обрії”! 

 
 
 
 

 
 

Рішення щодо наповнення вісника приймається редакційною 
 колегією, що буде вдячна за матеріали про події у вашому  
навчальному закладі, методичні поради та розробки, але  

залишає за собою право відбору та редагування надісланих 
 матеріалів. У разі необхідності редакційна колегія буде  

погоджувати відредагований матеріал з автором. 
 

 
 
 

Запрошуємо до співпраці! 
 
 
 
 

Наша адреса 
 

11700,  
м. Новоград-Волинський,  

вул. Соборності, 70 
тел.: (04141)52475, 53354 

e-mail: novog@i.ua 
веб-сайт:  osvita-novog.at.ua 

 
 


