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План майстер-класу 

І. Вступна частина. 

1. Тема майстер-класу. 

2. Мета.  

3. Завдання.  

4. Привітання учасників. 

5. Мотивація до участі. 

6. Окреслення результатів. 

7. Теоретичне обґрунтування. 

8. Оригінальна ідея. 

9. Технології, використані я майстер-класі. 

10. Прийоми та методи, застосовані в майстер-класі. 

      ІІ. Практична частина. 

1. Організація учасників. 

2. Демонстрація прийомів. 

3. Рефлексія учасників. 

4. Підбиття підсумків педагогом-майстром. 

Тема майстер-класу. «Використання елементів інтерактивного навчання 

на уроках з особистісно-орієнтованим підходом в умовах 

компетентісного спрямування освіти»  

Епіграф. «Завдання педагога в тому, щоб підвести дітей до дверей життя, 

дати їм ключ і навчити учня користуватися цим інструментом». 

Мета:  

- показати переваги інтерактивних методів навчання над традиційними; 

- показати послідовність дій під час застосування інтерактивних 

прийомів та доречність їх використання на певних етапах уроку; 

- практичне оволодіння прийомами й методами інтерактивного 

навчання. 

- створення атмосфери творчості 

Завдання:  

- заохотити вчителів до використання елементів інтерактивного 

навчання на уроках;  

- сприяти розвитку педагогічної творчості учасників майстер-класу; 

- залучити до створення авторських прийомів. 
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Привітання:  

Доброго дня, шановні колеги! 

Я, Свіженець Лілія Вікторівна, вчитель української мови та літератури І 

кваліфікаційної категорії Родинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. 

Красноармійська, пропоную Вашій увазі майстер-клас «Використання 

елементів інтерактивного навчання на уроках з особистісно-

орієнтованим підходом в умовах компетентісного спрямування освіти» 

на прикладі вивчення вірша Бориса Олійника «Вибір».  

  Тема обрана мною обрана не випадково, бо умови життя вимагають від 

освіти підготовки активного, самостійного, мислячого покоління, здатного 

творчо розв’язувати нестандартні задачі. 

   Я хочу продемонструвати, як можна формувати цілісний світогляд учнів 

поєднуючи  вітагенну (життєву), дидактичну (навчальну) та конструювальну 

інформації в інтерактивних прийомах навчання на уроках з особистісно-

орієнтованим підходом.   

  В результаті багаторічної педагогічної діяльності переконалася, що 

підвищити в учнів інтерес до предмета можна лише через залучення учнів до 

активної діяльності, через вирішення важливих проблемних питань.  

 Тому вважаю, що саме інтерактивні методи навчання дають можливість 

реалізувати ці завдання, вони дозволяють  вчителю й учням взаємонавчатись 

і бути партнерами, дають дитині можливість виявити себе, відчути себе 

потрібною успішною, а сам навчальний процес роблять цікавим.        

Нагадаю вам   структуру  інтерактивного  уроку:  

1. Мотивація. 

2. Оголошення  теми  та очікуваних  результатів (обґрунтування). 

3. Надання  необхідної  інформації (актуалізація). 

4. Інтерактивна  вправа (усвідомлення). 

5. Підбиття  підсумків, оцінювання  результатів (рефлексія) 

Мотивація участі в майстер-класі. Участь у майстер-класі допоможе 

зрозуміти послідовність проведення певних інтерактивних прийомів, виявити 

їх сильні й слабкі сторони.  

Окреслення результатів участі. Участь у майстер-класі має показати, що 

додавши свою родзинку в уже відоме , можна створити щось нове, 

оригінальне. 

 Теоретичним підґрунтям до майстер-класу стали праці С. Лисенкової, Є. 

Ільїної, О. Пометун та Л. Пироженко, М. Гузика  щодо використання 

інтерактивних методів навчання на уроках. 

Оригінальна ідея майстер класу:  
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 Акцент буде зроблений на вивченні літературного твору  з виходом на 

створення символічної схеми, що розкриває зміст твору.   

 Крім того майстер-клас має сприяти самопізнанню, самовдосконаленню, 

успішній роботі колег. 

Інтерактивні технології, використані  в майстер-класі: 

- технології колективно-групового навчання (робота в групах); 

- технологія особистісно орієнтованого навчання ; 

- технологія ситуативного моделювання (інтерв’ю) ; 

- технології критичного мислення (символічна схема). 

Прийоми та інтерактивні вправи застосовані в майстер-класі: 

  «Привітання «Передай усмішку» 

 «Коло очікування» 

 «Інтерв’ю з поетом» (інсценування) 

 «Кластер «Життя поета» 

 «Символічна схема вірша»  

 «Есе»  

 «Мікрофон» (квіти в горщиках) 

ІІ. Практична частина  

1.  Шановні колеги! Уявіть, що ви учні 8 класу, на уроці української літератури 

і вивчаєте вірш Бориса Олійника «Вибір».  

• Перш за все давайте об’єднаємося в групи, витягнувши фішку. 

2. Щоб налаштуватись на роботу в групі майстер пропонує привітатись 

посмішкою (вправа «Привітання «Подаруй усмішку» має налаштувати 

учасників груп на дружелюбний настрій).   

3. Кожен з вас, йдучи на майстер-клас, напевно, сподівається  винести з нього 

щось цікаве або корисне для себе. Отож, колеги, перед вами зернятка знань, 

які ви маєте посадити у горщик. На них ви маєте написати свої очікування 

від майстер-класу у формі: «Я тут тому, що…» (вправа «Коло очікувань» 

дає змогу налаштуватися на роботу, зосередитися на тому, що буде дано, 

допоможе зрозуміти практичну користь матеріалу, який буде розглянуто, 

тобто мотивуватиме роботу). 

4. Пропоную групам витягнути завдання. 

-  Роботу над віршем починаємо з розгляду біографії письменника у 

формі інтерв’ю (інсценування «Інтерв’ю з письменником») 

(технологія ситуативного моделювання) . 

 Цей прийом допоможе учня краще запам’ятати матеріал, знати його, 

орієнтуватися в ньому та творчо інтерпретувати його. 

- Поки І команда розігрує інтерв’ю інші учасники заповнюють кластер 

«Життя поета» 

Завдання І команди  

- Розкажіть біографію поета у формі інтерв’ю з письменником. 
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Уявімо студію каналу українського телебачення. Фрагмент ток-шоу 

«Наодинці з талантом» 

Журналістка: Доброго дня, любі друзі, сьогодні до нас у гості прийшов 

український поет, перекладач, дійсний член НАНУ, голова Українського 

фонду культури, Герой України, Почесний академік Академії мистецтв 

України, Член правління Національної спілки краєзнавців України – Борис 

Ілліч Олійник. Отож зустрічайте гостя. Перше питання нашому гостю.  

- Де і коли Ви народилися? 

Поет: Я народився 22 жовтня 1935, у селі Зачепилівка Новосанжарського 

району на Полтавщині)  

- Розкажіть про найсильніші враження з дитинства? 

Поет: Ріс я звичайним хлопцем: любив побігати з ровесниками, 

побешкетувати, а ще любив римувати, та складати вірші. Мабуть, передалася 

татова любов  слова. Батько, травмований на шахті, спочатку працював 

інструктором у газеті, а потім її редактором. Вірші почав писати рано. Коли я 

навчався у п’ятому класі, перший вірш було надруковано в районній газеті 

«Ленінським шляхом», відчув сильне хвилювання й не вірив своїм очам, 

читаючи прізвище під твором. Але найсильніші враження залишила війна. 

Ми не встигли евакуюватися. Остання  автоколона, до якої ми з мамою 

пристали опинилася в оточенні. Ніколи не забуду ту стару жінку, що 

переховувала нас з матір'ю в погребі, доки перекочувався горою фронт, а за 

хатою на городі бахкала ворожа гармата.  

- Де Ви навчалися? 

Поет: Спочатку начався в школі, а потім у 1953 році., вступив на факультет 

журналістики Київського університету імені Т. Г. Шевченка, а вже 1958 р. 

розпочав роботу в редакції газети «Молодь України». 

- Нам відомо, що ви побували в багатьох гарячих точках. Розкажіть де? 

Поет: я побував майже у всіх гарячих точках міжетнічних конфліктів 

колишнього Радянського Союзу. Про це написав в есе «Два роки в Кремлі» 

(«Князь тьми»). 

 Одним із перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на 

Центральному телебаченні. Намагався викрити злочинну діяльність 

тимчасівців. Про це моя стаття «Випробування Чорнобилем».  

Бував також на фронтах Боснії та Герцоговини. Після чого написав есе «Хто і 

з якою метою сатанізує сербів?», яке вийшло в Югославії окремою книгою 

українською і сербською мовами. Коли розпочались бомбардування, прибув 

до Югославії, про що написав есе «Хто наступний?».   

Журналістка: Але ж ви, Борисе Іллічу, не тільки письменник, а й журналіст, 

політик. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


7 
 

Поет: Так. Поезія – то моє перше кохання, журналістика друга любов, а 

політикою став займатися по нещастю. 

Журналістка: Ваші побажання учням  

Поет:  Не збираюся когось учити. Хочу лише молодшим нагадати древнє як 

світ: хто зрадив чи відступився один раз, той зрадить і вдруге, і втретє... і 

далі, за текстом Святого Писання. Але то вже – особиста справа кожного. І – 

право вибору. Оскільки – ― у всякого своя доля і свій шлях широкий‖. 

Журналістка: На жаль, у нашого гостя обмежено час і нам пора прощатися. 

Дякую за цікаву розповідь. До побачення.  

- Рефлексія:  

1. Чи сподобалось вам виступати у ролі акторів? 

2. Що дала вам підготовка до інтерв’ю? 

- Обрати кращий кластер 

Починаємо знайомство з віршем 

 Усі слухають вірш (аудіозапис) 

Завдання ІІ команди 

- Скласти символічну схему вірша. 

Унизу  - тема та провідний мотив.  

Зверху – вибір ліричного героя: «У чистім і чеснім бою На чорному мармурі 

ночі Зорю записати свою!»   

Зліва – «Один передбачливо очі Прикрив ще за крок від межі…Тихенько: чи 

жив, чи й не жив?» 

Справа – «А інший — на кроки не міряв: Летів, і гримів, і… згорів», вибір 

ліричного героя: «У чистім і чеснім бою На чорному мармурі ночі Зорю 

записати свою!» 

Дах – Твій вибір?! 

Кущі - Художні засоби, жанр, вид,  

Метафори: «гойдається... маятником Життя», «сурмлять журавлі», «люди 

відкрили...зіницю нової зорі». 

Антитеза: «На чорному мармурі ночі Зорю записати свою!». «Один 

передбачливо очі Прикрив ще за крок від межі…. А інший — на кроки не 

міряв: Летів, і гримів, і… згорів» 

Епітети: «чистий бій», «теплий легіт», «вічна колиска». 

Риторичне запитання: «Тихенько: чи жив, чи й не жив?»  

Риторичний оклик: «Зорю записати свою!» 

- Рефлексія: 

Що дала праця над складанням схеми? 
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Завдання для ІІІ команди 

- Перегляньте ролик і напишіть есе ( прийом «Есе») на тему «Чим 

треба керуватись, коли робиш життєвий вибір?»   

Як кажуть: «Життя прожити – не поле перейти». Вибір свого шляху зробити 

не просто, бо на терезах не тільки протистояння між активним життям і 

комфортним, а й спокоєм та хвилюванням за тебе близьких. Отож поспішати 

не треба. Але людину пізнають по вчинках. Саме вони красномовно 

характеризують нас, наповнюють сислом наше існування, роблять нас або 

нікчемами в очах інших, або героями й тим самим справжнім громадянами 

своєї країни. На нашу думку, якщо кожний українець не буде байдужим до 

того, що відбувається навкруг нас, життя стане кращим, більше насиченим 

позитивом. Добро народжує добро. Отож, зробімо свій вибір.  

Цей прийом може бути одночасно рефлексією, підсумком роботи. Він вчить 

висловлювати думки, робити висновки, розмірковувати, вчить мислити 

творчо іноді не так, як більшість. 

5. Рефлексія (звернення до учасників майстер-класу) 

На цьому хочу завершити і звернути вашу увагу на те, що наші зернятка 

обов’язково мають прорости не дістає квіточок, на пелюстках напишіть, що 

ви винесли з цього майстер-класу. 

6.  Слово вчителя-майстра. 

  Отже, сьогодні ви впевнилися, що інтерактивні методи навчання 

об’єднують в собі діяльнісний, особистісний та компетентісний підходи, 

дають можливість учителю й учню співпрацювати, самовдосконалюватися й 

самонавчатися. Сподіваюсь, що сьогоднішній майстер-клас підштовхне вас 

до творчих пошуків. 
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І кваліфікаційної категорії  Красноармійського навчально-виховного 

комплексу. 

 

Дата проведення: 09.02.2016 г. 

 

Категорія учасників: вчителі-предметники  шкіл міста.  

 

Необхідне обладнання:  

 3 ноутбуки, 2 нетбуки, смарфони; 

  підключення  до мережі Інтернет через Wi-fi,   

 технологічні карти практикуму, 

 застосунки Office365: 

 Блокнот OneNote для класу «Майстер-клас» 

 Презентація PowerPoint on-line 

 Онлайн-тест Kahoot . 

 

Мета проведення:   

1.  Демонстрація досвіду роботи організації навчальної діяльності у 

хмароорієнтованому середовищі. 

2.  Ознайомлення з можливостями  застосунку Office365 OneNote для класу 

щодо організації навчання. 

3.  Практичне опанування умінь і навичок роботи у  блокноті OneNote для 

класу  урочній та позаурочній діяльності . 

 

Завдання майстер-класу:  

 демонстрація видів діяльності, що підтримуються у хмарі;  

 огляд можливостей використання застосунків Office365 на уроках 

математики; 

 окреслення основних структурних блоків блокноту OneNote для класу,   

 визначення переваг  впровадження. 

 

План майстер - класу 

1. Вступна частина. Визначення актуальності досвіду.   

2. Теоретичне обґрунтування.  

3. Технології досвіду. 

4. Постановка проблеми. Мотивація учасників. 

5. Демонстрація можливостей  використання застосунків Office365 на уроках 

математики. 

6. Практична частина:  

6.1. Робота у групах. 

6.2. Фронтальні форми роботи. 

6.3. Виконання індивідуальних завдань. 

6.4. Рефлексія. 
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7. Підведення підсумків майстер-класу. 

Хід майстер-класу 

1. Вступна частина. Визначення актуальності досвіду: 

Перед сучасною школою дедалі гостріше постає завдання адаптації 

учнів до життя в інформаційному суспільстві шляхом формування 

відповідних компетентностей у процесі навчання. Щоб стати людиною 

ХХІ століття, сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими 

комп’ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати 

інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми 

різних культур. Необхідно підвищувати мотивацію до навчання учнів і 

залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи 

на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із метою підвищення якості 

навчання учнів. Якщо за класно-урочною системою організація процесу 

навчання зазвичай проходить за схемою «вчитель – підручник – учень», то в 

умовах сучасного інформаційного суспільства змінено методику 

традиційного навчання: вона зорієнтована на застосування комп’ютерних 

технологій і вносить докорінні зміни в стійку динамічну систему «учитель – 

учень», замінюючи її на систему «учитель – комп’ютер – учень», або «учень 

– комп’ютер – учень», або «учень – комп’ютер». Нова схема надає широкі 

можливості. Комп’ютерні технології відіграють нову роль у навчанні й 

викладанні, урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють учням 

співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп 

подання, компонувати матеріал і бути активними учасниками процесу 

навчання. Учитель перестає бути джерелом інформації. Він виступає 

посередником,  фасилітатором.  

У сучасному світі апаратне і програмне забезпечення удосконалюється 

та оновлюється практично щодня і будь-який загальноосвітній навчальний 

заклад навряд чи зможе змінювати свою комп’ютерну техніку та програмне 

забезпечення відповідно до мінливих тенденцій розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, 

відмінним рішенням вищеописаних проблем є розбудова єдиного 

інформаційного простору та впровадження у навчально-виховний процес 
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«хмарних технологій». 

 
Хмарні технології мають ряд переваг: 

 не потрібні потужні комп'ютери, (понад 30% комп’ютерів у школах 

підлягають списанню),  

 менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його 

систематичне оновлення (закупівля і оновлення програмного 

забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів майже не 

фінансується), оскільки все знаходиться у хмарі;  

 відсутність піратства,  

 необмежений обсяг збереження даних (масштабованість),  

 доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого 

місця,  

 забезпечення захисту даних від втрат, 

 виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і 

оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього 

середовища,  

 економія коштів на утримання технічних фахівців. 

Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності нашого 

навчального закладу є інформатизація навчально-виховного процесу й 

упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. 

Інформаційно-освітній простір у школі ми практично створили власноруч.  
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2.      Теоретичне обґрунтування 

В останні роки проводяться інтенсивні дослідження з питань 

запровадження в навчальний процес засобів комп’ютерно-орієнтованих 

систем навчання (КОСН), іншими словами створення Школи у хмарі. Сама 

ідея належить професору Шугаті Мітрі, який у 2013 році зміг реалізувати 

свій проект. Його приклад надихає діяти. Отже на базі Красноармійського 

НВК була створена Школу у Хмарі - можливість персоналізованого та 

компетентністного вивчення у зручному для дитини середовищі, створення 

діяльнісного та соціально вбудованого вивчення у відкритому просторі, де 

значна увага приділяється вивченню необхідних і достатніх психолого-

педагогічних умов використання КОСН як засобу підвищення пізнавальної 

активності учнів на уроках в школі.  

 
 

3.      Технології досвіду 

Завдяки зростанню популярності хмарних технологій, для вчителів-

предметників з’являються нові можливості управління навчальним процесом. 

Основними компонентами неперервного зростання інтересу учнів до 

навчання є підвищення рівня методичної, дидактичної, розвивальної, 

виховної  складових навчального процесу. Забезпечити не тільки доступ 

учнів до основних компонентів навчально-виховного процесу, а й створити 

умови для його неперервного навчання, саморозвитку та активної 

самореалізації допомагають «хмарні технології».  Важливою сполукою при 

роботі є наявність доступу комп’ютерів до мережі Інтернет.   

Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби 

й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації 

процесу навчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою 

текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне 

середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання 

електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу свободу. 

Відкривається можливість  самостійно обирати план проведення уроку, 

добирати додаткові матеріали до уроку, складати контрольні роботи, тести, 
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розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і 

диференційованого підходів до учнів. 

 

4.      Постановка проблеми.  Мотивація учасників. 

Але, на жаль, кожна інновація несе в собі ряд проблем. Основна 

проблема впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ (далі – 

ХОНС) в  діяльності вчителя - це переорієнтація мислення на усвідомлення 

принципово нових вимог до його участі у навчально-виховному процесі, 

готовність використовувати хмарне середовище як інструмент організації 

навчальної діяльності учнів. Тому основною метою майстер-класу є, 

насамперед, визначення форми та необхідних компонентів використання 

хмарних технологій вчителем, видів діяльності, що підтримуються у хмарі, 

можливості використання хмарних технологій для організації «Віртуальних 

класів». Окреслення переваг впровадження. 

Форма використання хмарних технологій, яка буде сьогодні 

продемонстрована це   «віртуальні клас» створений у застосунку Office365 

OneNote для класу. 

Необхідні компоненти для використання OneNote: пристрої з доступом 

в мережу Інтернет  (комп’ютер, планшет, мобільний телефон, нетбук), 

браузер, компанія, яка надає послуги хмарних технологій, навички роботи з 

Інтернет та веб-застосунками. 

Види діяльності які підтримуються у хмарі: можливість 

прослуховування аудіо супроводу та перегляду навчального відео, 

фронтальні форми роботи, робота у групах над спільним завданням, 

виконання індивідуальних завдань, тестування. 

Діяльність вчителя математики. Вчитель має доступ до свої 

матеріалів і документів будь-де і будь-коли; з’являється можливість 

використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового 

завантаження на комп’ютер; можливість формувати траєкторії розвитку 

кожного учня з предмету математика; принципово нові можливості для 

організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального 

матеріалу до реального життя; принципово нові можливості передачі знань: 

он-лай уроки, вебінари, інтегровані практичні заняття, он-лайн комунікація з 

учнями, що навчаються дистанційно (екстерни).  

 

 

 

На скільки це є можливим сьогодні, та що стоїть на заваді ми разом 

визначимо у сьогоднішньому майстер – класі.  
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5.     Демонстрація можливостей  використання застосунків Office365. 

 

Після того як на базі Красноармійського навчального комплексу було 

створено хмаро орієнтоване навчальне середовище стало можливим 

використання різних за стосунків Office365, таких як: 

 

 
 

 

 Пошта: 
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 Календар 
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 OneDrive 

 
 

 

 Сайти 
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 Он-лайнові версії стандартних програм Word, Excel, Power 

Point, Sway 
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5.1. Демонстрація можливостей  використання застосунків Office365 на 

уроках математики. 

Найбільш привабливим серед наявних застосунків виявився Блокнот 

OneNote для класу. Можливо дехто з Вас знайомий з версією цього 

застосунку у стандартному наборі офісних програм для будь-якого 

комп’ютера. 

 OneNote Online 
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OneNote для класу суттєво відрізняється від попередньої  версії та може 

строюватися тільки у мережі Office 365.  

 

Плюси застосунку: блокнот розділено на три розділи: 

 

 бібліотека вмісту: розділ, в якому вчителі мають право редагувати та 

змінювати матеріали, а учні мають можливість лише переглядати 

матеріали, але не мають жодної можливості щось змінювати; 

 

 розділ для співпраці: цей розділ схожий на звичайний блокнот 

ОпеКоІе, про який йшла мова вище: всі учасники, яким надано доступ 

до блокноту можуть спільно редагувати цю частину та працювати 

спільно; 

 

 третій розділ, яким володіє учень - це його власне середовище, в 

якому він може працювати самостійно або за допомогою вчителя (інші 

учні класу не можуть бачити цей розділ). 

 



22 
 

 Застосовування методів, які б дозволили підлітку:

 проявити ініціативу, 

мати право на помилку та власну думку, 

брати участь у спільній діяльності, 

працювати в умовах вибору.

 Поєднання фронтальної, групової та індивідуальної 

форм роботи;

 

6. Практична частина: 

 
 

Зараз ми вже знаходимось у блокноті. В першу чергу я хочу Вас 

познайомити з Бібліотекою вмісту з якого й почнеться практична частина 

майстер-класу. Учасники практичних груп прошу відкрити Бібліотеку вмісту 

у своїх блокнотах і почати урок з вивчення довідкових матеріалів. Доречі, 

матеріали, що накопичуються залишаються у постійному доступі для учнів. 

Після опрацювання теоретичного матеріалу перейдемо до виконання 

практичних вправ  
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6.1. Робота у групах. 

Сьогодні я пропоную моїм учням, спираючись на довідковій матеріал 

пригадати властивості наведених функцій. Перейдіть на наступну сторінку 

«Практична частина». Спробуйте заповнити рядок «Назва функції».  У кого 

вийшло?... Саме зараз ми переконалися у неможливості редагувати Вміст 

бібліотеки учнем. 

Щоб виконати завдання Ви повинні перейти у Простір для співпраці, 

який надає можливість роботи у групах. Оберіть правильні варіанти 

відповідей, що запропоновані, і перемістить у потрібний рядок таблиці, що 

відповідає Вашій групі. 
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МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

    Значення групової навчальної діяльності полягає в тому, що вона не 

потребує додаткового часу, а навпаки, заощаджує його.  Особливо 

актуальним він є під час актуалізації та повторенні матеріалу,  коли 

потрібно опрацювати великий об’єм навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу. У таких умовах організація навчальної діяльності в малих 

групах є своєрідним виходом із ситуації  

Стимулюється 

аналітична        і 

синтетична 

діяльність

Активізується 

діяльність усіх 

виконавців

Учні вчаться 

з підручників,  

у вчителя, 

один у одного

Вдосконалю-

ється мовна 

діяльність

Забезпечується 

реальний вибір 

посильних завдань

Виховується 

самостійність      і 

наполегливість

Висока 

продуктив-

ність праці

Зміни в 

мотиваційній 

сфері суб’єктів 

навчання 

Спілкування
Взаємо-

допомога

Розвивається 

пізнавальна 

активність

Розвивається 

відповідальність
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6.2.  Фронтальні форми роботи. 

 

Організувати роботу з кросвордом можна по різному.   Питання 

можуть обиратися за бажанням учнів, можна закріпити питання за групами 

на розсуд вчителя тощо. 

Зараз я пропоную кожній групі обдумати  та вписати у відповідні 

комірки кросворду відповіді на питання за кольором групи: 

1 група(рожевий) - №1 та №4, 

2 група(зелений) - №2 та №5, 

3 група(блакитний) - №3 та № 6. 

Питання № 7 заповнить та група яка найшвидше дасть відповіді на свої 

питання. 

 
Фронтальні форми роботи методично прості. Вони не вимагають від 

учителя якихось особливих технологічних умінь і навичок. Ці форми роботи 

зручні ще й тому, що вчитель має можливість швидко відстежити рівень і 

якість засвоєння знань, умінь і навичок кожним учнем та в індивідуальному 

порядку виправляти помилки. 

 

6.3. Виконання індивідуальних завдань. 

Блокнот надає можливість учням працювати як у групах так і 

індивідуально. При цьому індивідуальний простір усіх учнів бачить тільки 
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вчитель, учні ж  - тільки свій.  Це виключає можливість списування або 

редагування записів своїх однокласників. 

Зараз кожна група повинна перейти до власного простору у розділ 

Математичний диктант та виконати запропоновані завдання. 

 

МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

В індивідуальному просторі можна працювати як на уроках так і 

вдома. Тому учитель має змогу задавати як колективне так і 

індивідуальні завдання. Прикладом колективного домашнього завдання 

може бути створення кросворду за зразком. 

 

 
 

 

6.4. Рефлексія 

 

Для підбиття підсумків та оцінки своєї діяльності на сьогоднішньому 

майстер-класі використаємо тестування . Натисніть посилання «Рефлексія» 

під завданнями та дайте відповіді на наступні питання: 
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 Чи зустрічалися ви раніше з поняттям "Хмарні технології"? 

 Чи вважаєте Ви отриману сьогодні інформацію корисною для 

себе? 

 Чи вважаєте Ви доцільним використання блокноту OneNote для 

класу в навчальній діяльності? 

 Що Ви зробите з отриманою сьогодні інформацією? 
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7. Підведення підсумків майстер-класу. 

 

 Збільшилась зацікавленість до 

вивчення математики

 Зросла пізнавальна мотивація 

та активність учнів на уроках

 Зросла якість навчальних 

досягнень учнів

 Виросла продуктивність 

роботи у групах 

 
 

Ми всі «єднаємося в хмарі».  Це значно спростило наше життя. 

Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі розширює 

можливість керування навчальним процесом учнів, допомагає в організації 

контролю та плануванні роботи вчителя, забезпечує більш високий рівень 

організованості та доцільного використання робочого часу. Хмарні сервіси 

сприяють підвищенню мотивації діяльності як вчителів так і учнів, що 

забезпечують швидку комунікацію між викладачем та учнем. 

Оволодійте хмарними технологіями і будьте завжди в курсі подій. Адже 

для цього потрібно зовсім небагато: комп'ютер, Інтернет, і головне – 

бажання! 
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Майстер - клас 

 «Підвищення ефективності і якості математичної освіти 

шляхом впровадження сучасних форм організації навчального 

процесу» 

Автор майстер – класу:  Воротинцева  Любов Іванівна,  вчитель математики 

першої кваліфікаційної категорії  Красноармійського НВК. 

Дата проведення: 09.02.2016 г. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

1. Активуйте закладку «Бібліотека вмісту»: 

 Ознайомтеся з «Довідковими матеріалами»; 

 Спробуйте заповнити поле таблиці «Назва функції».  

Що відбувається?....... 

Ви впевнилися у тому, що учень не може редагувати «Бібліотеку вмісту»!!! 

2.  Перейдіть до розділу  «Простір для співпраці»  – Сторінка «Робота у 

групах».  Оберіть правильні варіанти відповідей серед  запропонованих, та  

перемістить їх колонку  таблиці, що відведена  Вашій групі. 

 

3. Перейдіть до сторінки «Кросворд». Впишіть у відповідні комірки 

кросворду відповіді на питання за кольором групи. 

 

4. Перейдіть до індивідуального простору учня. Оберіть розділ 

«Математичний диктант». Заповніть колонку відповіді. 

 

5. Коротко прокоментуйте Ваше ставлення до розглянутої теми допоможе 

он лайн – тестування  (перейдіть за посиланням   Kahoot) 

 

6. Прокоментуйте письмово Ваше ставлення до проблеми Майстер-класу. 

Надайте пропозиції щодо вдосконалення застосування. 

 

 (коментар можна відобразити   У РОЗДІЛІ «Простір для співпраці» на 

сторінці «Коментарі» в он-лайн режимі або записати на отриману 

картку). 

 

 

  

 

ДОДАТОК 1 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

 

 

 

 

 

Майстер – клас  

“Socialization of personality in the conditions of State Public 

education standard realization” 

«Соціалізація особистості в умовах реалізації  

Державного стандарту загальної освіти» 

 

 

 

Підготувала:  

Мірошниченко Оксана Анатоліївна, 

учитель англійської мови 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 6 м. Красноармійська 

 
 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ, 2016 рік 
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Майстер – клас  

“Socialization of personality in the conditions of State Public education 

standard realization” 

«Соціалізація особистості в умовах реалізації Державного стандарту 

загальної освіти» 

Без соціалізації людина не може   

існувати як член суспільства. 

 (Т. Г. Грушевицька) 

Автор майстер-класу:  Мірошниченко Оксана Анатоліївна, учитель 

англійської мови ЗОШ № 6 м. Красноармійська, керівник міського 

методичного об’єднання вчителів іноземної мови. 

Дата проведення:  09.02.2016 року 

Категорія учасників:  вчителі англійської мови. 

Форма роботи: майстер-клас з елементами тренінгу та інтерактивних 

технологій  

Обладнання:  мультимедійне приладдя, картки для об’єднання в групи, 

плакати, маркери, матеріали для роботи в групах. 

Мета проведення: 

1. Презентація досвіду роботи вчителя з проблеми «Соціалізація 

особистості в умовах реалізації Державного стандарту загальної 

освіти». 

2. Удосконалення професійно-педагогічних вмінь вчителів з 

впровадження інтерактивних методів навчання. 

3. Формування мотивації педагогічних працівників до самонавчання, 

самовдосконалення, самореалізації. 

Задачі майстер-класу: 

 удосконалювати професійну компетентність вчителів щодо 

формування ключових компетентностей; 

 поглибити знання учасників майстер-класу з проблеми соціалізації 

особистості; 



33 
 

 забезпечити формування мотивації до пошуку ефективних шляхів 

реалізації Державного стандарту загальної освіти шляхом формування 

соціалізованої особистості; 

 сприяти удосконаленню вмінь педагогів здійснювати навчальне 

співробітництво та професійну комунікацію для вирішення практичних 

завдань навчання та педагогічної діяльності; 

 сприяти створенню умов для надбання більшістю педагогів свого 

власного професійного стиля та активної взаємодії між собою  в 

питаннях формування соціалізованої особистості. 

 

План майстер-класу 

I. Знайомство з досвідом роботи вчителя. 

II. Організація діяльності учасників майстер-класу. 

1. Мотивація діяльності. Визначення очікуваних результатів. 

2. Об’єднання  в «домашні» групи. 

3. Тренінгова вправа «Smile».  

4. Введення в тему майстер-класу. Методика «Асоціативний кущ». 

5. Слухові пазли. 

6. Робота в групах по створенню проектів.  

7. Захист проектів. 

     7. Рефлексія «Метод незакінчених речень».  

     III. Підведення підсумків спільної діяльності учасників майстер-класу. 

 

Хід майстер-класу 

I. Знайомство з досвідом роботи вчителя. 

1. Привітання  

     Good day, dear colleagues! My name is Miroshnychenko Oksana Anatoliyivna. 

I’m an English teacher at school № 6. It’s so pleasant to meet you here, at my 

second home.  I welcome an opportunity to share my professional experience at 

this workshop, because I think it’s a good experience for me and a great possibility 
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to communicate with my colleagues. The problem I’m working at is «Socialization 

of personality in the conditions of State Public education standard realization».  

     Тема, над якою я працюю: «Соціалізація особистості в умовах 

реалізації Державного стандарту загальної освіти» 

     Ідея  майстер-класу полягає в формуванні моделі соціалізованої 

особистості в умовах реалізації Державного стандарту загальної освіти 

інтерактивних методів навчання, які не тільки забезпечують формування, але 

й привчають до праці в команді, навчають приймати іншу думку та 

допомагають встановити емоційний контакт з учнями.  

 

2. Представлення теми досвіду 

     Відомо, що дитина при народженні є відкритою особистістю, здатною до 

набуття великої кількості соціальних, культурних та лінгвістичних норм. 

Нажаль, в процесі соціалізації в уособленому  суспільстві ця відкритість 

втрачається, формується монокультурна і монолінгвістична персона.  

Вивчення іноземних мов сприяє формуванню плюралістичного світогляду. 

     Загальноосвітня школа не може стояти осторонь тих соціальних проблем, 

які сьогодні виникають перед суспільством. Школа є багатогранною 

соціально-педагогічною системою, що має відобразити життя сучасного 

суспільства і покликана формувати інтелектуальну, творчу та ініціативну 

особистість. 

     ПОНЯТТЯ «соціалізація» все активніше використовується як наукова 

категорія представниками широкого спектра наук – філософії, соціології, 

психології, політології, педагогіки та іншими.  

     Наукове обґрунтування: Теоретичну основу дослідження складають: 

філософські концепції соціалізації особистості Ф. Гіддінгса, П. Наторпа, 

Ч. Кулі, Г. Тарда, З. Фрейда та українських учених щодо трансформування 

освітніх систем (В. Андрущенка, І. Зязюна); концептуальні положення 

методології сучасної історико-педагогічної науки українських учених 

(Л. Вовк, Н. Дем’яненко, Н. Дічек, Є. Коваленко,); загальнопедагогічні, 
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психологічні та соціологічні підходи до соціалізації особистості 

(Н. Андрєєвої, Б. Грушина, І. Кона, М. Лукашевича, В. Москаленко, та ін.).  

     Джерельною базою дослідження є: 

 державні документи й матеріали щодо становлення та розвитку 

педагогічної думки й шкільної практики в Україні у 20-ті роки ХХ століття; 

 педагогічна спадщина провідних діячів освіти та педагогів 20-х 

років ХХ століття (С. Ананьїна, Б. Грінченка, Я. Ряппо, С. Русової, 

М. Скрипника, І. Соколянського та ін.), у якій висвітлюються теоретичні 

засади та практичні підходи до розв’язання проблем соціалізації особистості 

в досліджуваний період; 

 праці сучасних зарубіжних і вітчизняних учених у галузі філософії, 

соціології, психології, педагогіки (Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, Г. Спенсера, 

З. Фрейда, А. Алексюка,  І. Зязюна, В. Паламарчук, О. Плахотнік, 

О. Сухомлинської, М. Ярмаченка, О. Безпалько, Б. Грушина, А. Капської, 

Л. Коваль, Б. Лихачова, В. Поліщук та ін). 

     Вивчення феномена ―соціалізація‖ засвідчує, що воно є багатоаспектним 

поліфункціональним терміном.  Розуміння його сутності в сучасній 

соціально-педагогічній науці ґрунтується на таких ступенях (сходинках): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХОДИНКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

Соціалізована особистість  

засвоєння соціального досвіду 

 

урахування соціальних і психологічних 

процесів 

процес і результат 

засвоєння та відтворення соціального 

досвіду 

 

взаємодія індивіда 
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     В основу механізму соціалізації покладено соціальну діяльність 

особистості - спілкування, гру, навчання, пізнання, працю,  завдяки яким 

відбувається виникнення свідомості та самосвідомості, йде процес засвоєння 

загальних способів практичної діяльності, формуються соціальні зв'язки, 

здатність орієнтуватися у суспільних подіях. 

     Реалізація мети курсу «Іноземна мова», яка полягає у формуванні 

ключової комунікативної компетентності, вимагає формування в учнів 

початкової школи лінгвістичних, загальнонавчальних і соціокультурних 

компетенцій, що полягає в знаннях суспільства та культури країни, мова якої 

вивчається в межах передбаченої новою програмою тематики, яка пов’язана з 

такими аспектами: 

 Повсякденне життя; 

 Умови життя; 

 Міжособистісні відносини (стосунки); 

 Цінності та норми поведінки; 

 Соціальні правила поведінки; 

 Здатність до визначення та використання різних стратегій для контакту 

з представниками інших структур.  

     Саме це, на мою думку, є здійсненням соціалізації на уроках англійської 

мови.  Покликання сучасної школи полягає в забезпеченні учнів глибокими 

знаннями наук та в формуванні гармонійно розвиненої особистості. 

Реалізація цих аспектів можлива завдяки використанню на уроках іноземної 

мови інформаційних, інтерактивних технологій навчання та технологій 

інтегрування. Тому особу увагу соціалізації учнів я  приділяю на своїх 

уроках. Так розвитку соціалізації учнів сприяють теми уроків «Погода», 

«Дозвілля», «Зовнішність», «Подорожі», «Спорт», «Турбота про здоров’я», 

«Захист навколишнього середовища». На мою думку вони розвивають вміння 

послідовно та логічно формулювати мовленнєвий вчинок, працювати в парі 

та в команді, вдосконалюють соціальну, самоосвітню, полікультурну, 

здоров’язбережувальну, комунікативну компетентності.   
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     На уроках я намагаюся  спрямовувати учнів на включення їх в систему 

суспільних відносин і формування у них соціальних навичок. Завдання 

соціологізації, таким чином, постають  одночасно і ціллю, і способом 

навчання. У процесі занять учні вивчають оточення і самих себе. У значній 

мірі цьому допомагають рольові та ділові ігри, що допомагає учням 

адаптуватися в оточуючому соціумі. 

     Отже, соціалізація ґрунтується на мотивації, спілкуванні, культурі та 

інтерактивності. І сьогодні я пропоную Вам, колеги. Взяти участь в 

інтерактивній діяльності, спрямованій на формування механізму соціалізації 

особистості.  

 

ІІ. Організація діяльності учасників майстер-класу. 

1. Мотивація діяльності. Визначення очікуваних результатів. 

    Підхід:  Даний майстер-клас представлений у компетентністному  

підході, та базується на технології інтерактиву та методі проектів.  

     Мотивація: Участь у майстер-класі допоможе ознайомитись з такими 

методами та прийомами роботи, як: 

 Тренінгова вправа «Smile»; 

 Асоціативний кущ; 

 Слухові пазли;  

 Проектна робота; 

 Рефлексія «Метод незакінчених речень». 

 

2. Об’єднання  в «домашні» групи. 

     Наша робота сьогодні буде присвячена формуванню соціалізованої 

особистості, яка на мою думку може бути представлена у вигляді великого 

серця. І поступово ми з вами зрозуміємо складові, завдяки яким формується 

соціалізована особистість. Отже, шановні колеги, запрошую до співпраці і 

пропоную об’єднатися в «домашні» групи за допомогою цих кольорових 

стрічок. 
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     Our work today is devoted to socialization of personality which may be 

presented in the form of the heart. Today we are going to understand the 

components of socialized personality. So, I suggest you to unite into two home 

groups by means of these coloured ribbons. 

 

3. Тренінгова вправа «Smile» (для створення психологічного та 

емоційного настрою). 

     So, dear colleagues! I suggest you to start our workshop. We are going to start 

from exercise ―Smile‖. I want you to turn to each other, smile and say a few kind 

words to your neighbour.  

     Ця вправа є першою складовою соціалізованої особистості, модель якої ми 

з вами сьогодні спробуємо створити. Вправи такого типу є елементом моделі 

«рольового тренінгу», яка в свою чергу сприяє формуванню імітації та 

ідентифікацію поведінки однолітків та дорослих з різних країн світу, а саме з 

України та англомовних країн.  

4. Введення в тему майстер-класу. Методика «Асоціативний кущ». 

     Well, colleagues. The next stage of our work is ―Associative row‖. Please, look 

at the board and tell what you see on it. Thank you. And now who can tell me what 

the topic of our workshop is? Yes, you are right. Our workshop is devoted to St. 

Valentine’s Day. 

     Наступною складовою соціалізованої особистості є пізнання, що сприяє 

створенню когнітивної моделі соціалізації. Завдяки таким вправам в учнів 

формується вміння виділяти найважливіше з поданої інформації.  

 

5. Слухові пазли. Listening puzzles (I can’t smile without you) 

     Let’s continue our work. The next point of our workshop is ―Listening puzzles‖. 

In the desks in the folders you have the texts of the song devoted to St. Valentine’s 

Day. The task is to fill in the gaps. You have the list of words you need. Then you 

are going to present your work. Well, thank you. And now, please, look at the 

board and try to sing the song. Well done. 



39 
 

     Наступна складова нашої соціалізованої особистості – полягає в 

формуванні компетентного учня, який вільно поринає в мовленнєву 

атмосферу пісень, віршів тощо. Ці фактори сприяють формуванню та 

розвитку полікультурної компетентності учня та його міжособистісному 

спілкуванню.  

 

6. Робота в групах по створенню проектів.  

     Well, colleagues, the next point of our work is making a project. We have two 

groups and you task is to make a poster ―St. Valentine’s Day‖. The task is to tell 

about history and traditions of celebration of this lovely and romantic holiday. 

Group 1 – you task is to speak about Ukraine, group 2 – you will tell us about 

Great Britain. You have everything you need in the folders. You are limited of 

time and have only 3 minutes. Thank you for your creativity and interesting 

information. 

7. Захист проектних робіт 

     Well, dear colleagues, time’s up. Please, present us your posters and speak 

about history and traditions of celebration of St. Valentine’s Day in Ukraine and 

the UK 

     Завдяки таким вправам, а саме проектній методиці відбувається процес 

інкультурації, тобто занурення в традиції та культуру як англомовних країн, 

так і своєї Батьківщини, який має за ціль сприймати та засвоювати традиції, 

які відрізняються від тих, що є в нашого народу.  не тільки своєї країни, але й 

інших країн світу. Відбувається процес зрощення з культурою, що сприяє 

процесу становлення вихованої особистості. А також вмінню працювати в 

соціальній групі,  сприймати думку іншого та висловлювати свої власні 

думки, що полягає в міжособистісному спілкуванні.  

 

8. Рефлексія «Метод незакінчених речень».  

     Well, our workshop is coming to the end and it’s time to sum up the results of 

our work. I want you to do it by means another interactive method ―The method of 
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not-finished sentences‖. But before this I want to give a mark for your work. Let 

me present you these hearts to show my love, respect, tenderness and gratitude. 

Thank you for being my guests today.  

     І остання складова нашої соціалізованої  особистості – здатність до 

аналізу, особистісного самоконтролю, що є одним з компонентів 

психоаналітичної моделі соціалізації.  

     And now it’s your turn to speak about your impressions. Please, take the bows 

on your desks and fasten them to this heart. Don’t forget to use:  

 Today we… 

 I liked … 

 In my work I’m going to use … 

ІII. Підведення підсумків спільної діяльності учасників майстер-

класу.  

     Таким чином, сьогодні нами у плідній співпраці було створено модель 

соціалізованої особистості, яка спроможна аналізувати та фільтрувати 

інформацію, занурюватися в культуру та традиції інших народів, здатна до 

самоконтролю, самопізнання, самонавчання та самореалізації. Тобто модель 

життєспроможної, конкурентоспроможної, толерантної та компетентної 

особистості.  

     І закінчити свій майстер-клас я хочу притчею. «Жив мудрець, який знав 

усе. Один чоловік захотів довести, що мудрець знає не все. Затиснувши в 

долонях метелика, він запитав: «Скажи, мудрець, який у моїх руках метелик: 

мертвий чи живий?» А сам думає: «Скаже живий – я його придавлю руками, 

скаже мертвий – випущу». Мудрець, подумавши, відповів: «Все в твоїх 

руках». 

     Отже, шановні все в наших руках. Але нагадаю вам слова В. 

Сухомлинського: «Урок – не самоціль. Це інструмент виховання та                                       

розвитку особистості». Дозвольте побажати всім присутнім міцного здоров’я, 

творчої наснаги, терпіння, успіху, злагоди, гармонії та миру. Дякую за 

співпрацю.                                             
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Тема: Розвиток компетентності самореалізації 

особистості через систему учнівського самоврядування 
   

Мета: Підвищення згуртованості навчального класу, розвиток колективу як 

цілісного групового суб'єкта. 

Завдання:  

 формування почуття команди; 

 навичок взаємодії в команді ; 

 формування групових норм партнерського спілкування. 

 Формування довірчої обстановки в групі; 

 вміння координувати спільні дії; 

 активізація процесу самопізнання й самоактуалізації; 

 розширення діапазону творчих здібностей; 

Обладнання: мультимедійна дошка, аркуші А3, олівці, фломастери, 

презентація заходу, презентація « Що таке любов», відео 

 « Про саме важливе». 

 

Хід заняття: 

   І. Вступне слово:  Доброго дня! Я Хаймахан Ірина Юріївна , куратор 8–х 

класів Красноармійського навчально-виховного комплексу. 

(Слайд1) Тема мого виступу Розвиток компетентності самореалізації 

особистості через систему учнівського самоврядування.      

(Слайд 2)   Метою моєї роботи як куратора  є створення оптимальних 

умов для розвитку соціально-активної особистості, зорієнтованої на 

громадські, національні, загальнолюдські цінності. Над цім я працюю із 

своїми учнями з 5 – го класу, тобто вже четвертий рік. 

(Слайд 3)  Я поставила такі завдання:    Сприяти тому, щоб зміст та 

форми колективної творчої діяльності допомагали кожному знайти себе, 

самовизначитися;  

 Забезпечити виховання позитивних рис характеру: доброта, 

скромність,   правдивість,самостійність, відповідальність, організованість, 

рішучість, тощо; 

Виховувати вміння будувати власну траєкторію саморозвитку. 

(Слайд 4)  Перед вами модель учнівського самоврядування мого класу. 

В ній представлено мета і завдання виховання, методи роботи 

вихователя, партнерів виховної діяльності. Таким чином, ми працюємо на 

прогнозований результат – випускника дев’ятого класу. 

(Слайд5)  Початком організації класного самоврядування, перш за все 

для мене стало формування мого класного активу. В якому визначенні шість 

комітетів, завдання їх роботи представлені на слайдах. 

(Слайд6)  Наступним етапом організації класного самоврядування є 

чітке визначення посад і ланок, які займатимуться самоврядуванням у класі. 
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У  п’ятому класі, коли діти ще малі і не мають певних навичок 

самоврядування, їхня діяльність зводилася до виконання доручень.  

(Слайд7)  Я завжди намагалася підібрати такі доручення, щоб вони 

стосувалися всіх аспектів навчально-виховної діяльності класу і обов’язково 

співвідносилися з напрямками роботи комісій шкільного самоврядування: 

(Слайд8)  це відповідальні за навчання та відвідування, дисципліну і 

порядок, організацію дозвілля, спортивних змагань, екологічних акціях, 

збереження підручників та класного майна, підготовку 5-хвилинок, тощо. 

(Слайд9)  Формування учнівського активу починалось з вивчення у 

п’ятому класі особистісних рис учнів, їхніх лідерських, комунікативних та 

інших якостей. Проводились консультації з психологом, з вчителями 

початкової школи. Така попередня робота дозволила спланувати розвиток як 

класного колективу, так і кожної особистості учня, (Слайд10)  підібрати до 

активну учнівського самоврядування тих, хто користується в учнів 

авторитетом, вимогливий до себе й до інших, принциповий в оцінці 

поведінки своєї і товаришів. Члени активу повинні усвідомити, що вони не 

мають особливих прав і привілеїв, на них покладено додаткові обов'язки і, 

отже, їм виявлено довіру. (Слайд11) Вибори до учнівського самоврядування 

у класі проводяться демократично, шляхом висування та самовисування, а 

також відкритого голосування. Моя роль полягає в тому, щоб показати всі 

необхідні вимоги до тієї чи іншої посади, допомогти учням проаналізувати 

свої власні можливості і ненав’язливо підвести до вибору певної 

кандидатури.         

(Слайд12) Наступним кроком є планування діяльності класного 

колективу. Вже  у 5 класі воно проводилося з урахуванням пропозицій і 

талантів учнів. Якщо у 5 класі більшість заходів, в основному, 

організовувалися мною, то вже з 6 класу учні залучаються до їх підготовки та 

проведення. (Слайд13) А вже з 7 класу та зараз у 8 класі при плануванні 

діяльності визначаються відповідальні учні за той чи інший захід і, 

відповідно, за його самостійну підготовку та проведення. При цьому я не 

забувала, що чим менші діти, тим більша їх активність, і вона поступово 

змінюється з досягненням підліткового віку. (Слайд14) Тому саме на цьому 

етапі я слідкувала за тим, щоб самостійність учнів зростала. 

(Слайд15) В організації учнівського самоврядування у класі я 

практикувала зміни функцій керівника в дитячому колективі, тому що 

тривале перебування школяра на керівній посаді може призвести до 

формування у нього небажаних якостей (зверхності, зазнайства та ін.). 

Педагогічно доцільно, щоб у роботі органів учнівського самоврядування 

брало участь якомога більше учнів, щоб воно постійно оновлювалося. 

(Слайд16) У 5-му класі зміни  командирів проводилися щотижня, а в 6-8 – 

один раз на семестр. Цей термін дає змогу учневі розкрити свої можливості і 

таланти, перевірити себе на здатність здійснювати певний вид діяльності, 

покращити іі у випадку помилок, проникнутися відповідальністю за довірену 

ланку роботи.  
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(Слайд17) На даний період у 8 класі повністю знаходяться в 

компетенції самоврядування такі аспекти діяльності, як облік відвідування, 

організація чергування в класі, прибирання закріплених за класом територій, 

участь учнів у різних конкурсах і спортивних змаганнях, шефська робота з 

ветеранами праці та війни, організація акцій милосердя та деякі інші. 

(Слайд18) Ще на етапі становлення самостійності перебуває підготовка і 

проведення класних зборів, тематичних годин спілкування.  

(Слайд19) Класний колектив відкритий для спілкування з іншими 

дитячими колективами, налаштований на співпрацю з комітетами шкільного 

парламенту, шкільними ЗМІ (газета «П4ѐлка», телестудія «Fi:ls Line») . 

(Слайд 20) Моїми помічниками  у вирішенні проблемних ситуацій є батьки, 

психологи і вчителі-предметники, а також вони є активними співавторами 

багатьох цікавих справ. Можна стверджувати, що це – колектив однодумців. 

Разом з учнями ми взяли за основу нашої роботи таке гасло. 

Слайд 21 Самі вирішили – самі зробили!  

Слайд 22  Дякую за увагу 

 

ІІ. Практична частина 

 

1. Теоретические знания. 

Прежде чем перейти к тренингу я приглашаю автора статьи 

«Кинезиология рулит в КУВК»  Иванова Станислава со своей командой 

(упражнения по кинезиологии). 

 
                                                                                              Ум ребенка находится 

                                                                                              На его пальцах. 

                                                                                                     В.А. Сухомлинский 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

Она существует уже двести лет и используется во всем мире. 
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Кинезиологические упражнение – это комплекс движений 

позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ и Аристотель. 

Кинезиологические упражнения как средство помощи детям с 

проблемами в развитии. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КИНЕЗИОЛОГИИ: 

Развитие межполушарного воздействия, способствующее активизации 

мыслительной деятельности. 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ СПЕЦАЛИЗАЦИИ: 

 синхронизация работы полушарий;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие способностей;  

 развитие памяти, внимания,  

 речи; развитие мышления. 

«ГИМНАСТИКА МОЗГА - КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ 

СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЁНКА» 

Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно 

продолжается после рождения. 

Мозг человека представляет собой «содружество» функционально 

ассиметричных полушарий левого и правого. Каждое из них является не 

зеркальным отображением другого, а необходимым дополнением. Для того, 

чтобы творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба полушария: 

левое полушарие - правое полушарие. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, 

речевое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой 

информации, постановку целей и построений программ. Единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между 

собой системой нервных волокон (мозолистое тело). 

 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение "Ухо - нос" 

Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое 

ухо. По команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять 

положение рук "с точностью наоборот". 
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Упражнение "Змейка" 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 

вывернуть руки к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет 

палец и руку, к которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко 

двигать пальцем, который называет педагог. Следить, чтобы остальные 

пальцы в движении не участвовали. 

Колечко. 

 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 
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Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем сразу двумя руками. 

Кулак-ребро-ладонь. 

 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют 

друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 

сначала правой рукой, потом – левой, затем - двумя руками вместе по 8-10 

раз. Можно давать себе команды (кулак – ребро - ладонь). 

Спасибо. 

2. Тренинг с лидерами классного ученического 

самоуправления. 

Итак, сейчас мы проведем  тренинг с лидерами классного ученического 

самоуправления. 

В этом кругу собрались лидеры творческих групп, члены школьного 

парламента, командир класса, журналисты, участники творческих групп. 

Ребята, мы сегодня подумаем о том, какие интересные, важные, ценные 

ваши идеи мы можем воплотить в ближайшем будущем и как организовать 

эти дела так, чтобы они были интересными, развивающими для всех ребят. 

Предлагаю каждому из вас назвать свое имя и продолжить фразу: 

« Я ценю в людях….» 

Итог: Ребята, каждый из нас ценит, когда люди добрые, умные, 

энергичные….. Да, действительно эти качества очень привлекают и лидером 

становится тот, кто собрал в себе весь этот багаж. В этом кругу собрались 
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именно такие девочки и мальчики, и мы сегодня с вами будем развивать все 

эти качества и умения быть лидерами. 

Для этого прошу те, кто считает себя энергичным человеком, встаньте. 

(3 человека) 

Те, кто считает себя трудолюбивым человеком, встаньте. 

Те, кто считает себя инициативным, творческим человеком, встаньте. 

Те, кто замечательно умеет идти на компромисс, убеждать, встаньте. 

Те, кто считает себя добрым человеком, встаньте. 

 
 

Объединяю команды. 

Команды сформированы, а теперь ребята: 

 какая команда быстрее построится, по росту; 

 по цвету волос от самых светлых до самых темных; 

 покажите звезду командой; 

Молодцы! Вы выполняли все задания командой и были очень 

организованны, именно эти качества важны для организации любого дела! 

Каждому из вас, будет очень важно увлечь других ребят своими 

идеями, для этого вам нужно будет практически стать лампочкой, которая 

излучает свет и поможет загореться другим. 

Внимание! На счет ТРИ покажите лампочку. Итак, раз, два, три! 

Молодцы, замечательно. Если внутренне систематически выполнять 

это упражнение, то можно эффективней увлекать, убеждать. 

Теперь попрошу командами сесть в кружочки. 

У вас есть 3 минуты на то, чтобы придумать и продемонстрировать 

всем рекламу одного из тех дел, которое вы придумали для проведения в 

нашем классе во ІІ семестре. 
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 Студия «Подростковой адвокатуры» (защита прав учащихся); 

 Мобильный этикет; 

 Исследовательский центр здорового питания школьника. 

 

 

 
Ваша задача придумать рекламу. 
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Пока ребята готовятся, я предлагаю вам посмотреть видеоролик, работу 

Деркач Анастасии в команде школьной телестудии «Fi:ls line». 

Вашему вниманию конкурсная работа  «О самом важном в жизни 

каждого человека». Этот фильм был снят для участия в  Международном 

конкурсе EKO – SOFT. Анастасия приглашена в Киев для презентации своей 

работы и для участия в мастер – классах. 

Ребята, ваше время истекло. Пожалуйста. Спасибо. 

Теперь у вас есть возможность поработать еще над проектом в группе 

над концепцией, общим планом разрекламированного вашего дела. 

Милые наши гости, пока работают ребята, я хочу сделать для вас 

подарок. 

Скоро весна, пробуждение природы, пение птичек и конечно любовь 

даст о себе знать. О любви думают и дети. Пожалуйста внимание на 

экран   

( презентация о любви).  

А сейчас мы посмотрим проекты над которыми работали команды… 

Слово … 

Пессимисты (находят моменты, которые несовершенны и их нужно 

доработать) 

Оптимисты (отмечают положительные и ценные стороны) 
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Членами международного конгресса благотворительных фондов 

выступят наши гости. Они выслушают ваши планы и будут голосовать за 

ваши проекты, в которые  вложат свою энергию и поддержку. 

Выступление команд. 

Итак, слово международному конгрессу благотворительных фондов. 

Молодцы. Спасибо.  

Кто поддерживает команду…. 

Разработку ваших проектов с учетом пожеланий оптимистов и 

пессимистов мы продолжим в классе. 

Спасибо ребятам. 

 И завершить эту работу я предлагаю, чтобы каждый из вас сейчас 

продолжил фразу « Я находка для нашего классного коллектива…» 

Итог: Каждый из вас необычайно ценен и важен, но результат работы 

классного самоуправления в первую очередь зависит от того насколько вы 

умеете работать командой, выдвигать идеи, прислушиваться друг к другу, 

брать на себе ответственность и увлекать других. Именно это вы  сегодня 

развивали и продемонстрировали нашим гостям. Всем спасибо, давайте 

поаплодируем друг другу. 
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ІІІ.  Рефлексія. Вправа « Відкритий мікрофон» кожен із учасників 

майстер – класу висловлює власну думку 
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Відділ освіти Красноармійської міської ради 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас учителя історії Шинкаренко І.В. 

 

Методика вивчення пам'ятки культури 

 як історичного джерела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ 

2016 
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Шановні колеги! Тема сьогоднішнього майстер-класу – логічне 

продовження моєї попередньої методичної теми «Розвиток 

творчих здібностей учнів засобами історичної освіти». 

Актуальність обраної теми полягає в наступному:         

 Пам’ятки архітектури і образотворчого мистецтва посідають поважне 

місце серед інших джерел у вивченні історії. Вони достатньо специфічні і 

потребують від учителя історії певної підготовки і завзятості. З того часу, як 

були видані основні праці з методики викладання історії, в яких пам’ятки 

архітектури і образотворчого мистецтва вивчалися оглядово, без детального 

аналізу стилю, минуло немало. Дійсно, тривалий час вчителі історії вивчали з 

дітьми пам’ятки архітектури і образотворчого мистецтва лише з метою 

естетичного виховання, створення візуального образу епохи.   

  За останні роки багато що змінилося в методиці викладання історії. 

По-перше, в навчальних планах з’явилися курси за вибором і факультативи, 

де учні знайомляться з названими об’єктами. Тепер у певних моментах 

вчителі історії і художньої культури можуть здійснювати міжпредметні 

зв’язки і кооперувати зусилля. По-друге, і це  - головне, в Україні введено 

систему ЗНО для вступу до ВНЗ, програма якого з історії передбачає 

детальне знайомство абітурієнтів з художніми об’єктами, а саме вимагає   

«…розпізнавати найвидатніші історико-культурні пам’ятки, визначати 

архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам’яток різних 

періодів історії України, описувати й розкривати їхнє значення в українській 

історико-культурній спадщині». Таких обов’язкових для розпізнання об’єктів 

Програма називає 87. Більшість з них вивчається у 7-9 класах.  Іншими 

словами, знання пам’яток культури сьогодні вимагається в обов’язковому 

порядку, а методика отримання таких знань дещо відстає. Необхідно не 

просто розробити методику вивчення культурних пам’яток в процесі 

навчання історії, а і обрати таку методику, яка дозволить зберігати в пам’яті 
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тривалий час знання про період створення, автора, стильові особливості 

об’єктів культури. 

 Політизація і ідеологізація нашого життя спонукали автора звернутися 

до вічного і невмирущого, до прекрасного – до пошуку ефективної методики 

вивчення пам’яток культури. 

Мета: пошук ефективних методик для аналізу, 

запам’ятовування і розпізнавання пам’ятки культури як 

історичного джерела. ефективних методиприйом  

Шановні колеги, пропоную вам висловитися стосовно очікуваних 

результатів вивчення заявленої методичної теми. (Учителі називають, якими 

можуть бути очікувані результати). А тепер пропоную ознайомитися з 

варіантом автора (слайд 4 ). 

Робота з пам’ятками культури сприяє: 

 Сприйняттю історії як невпинного  й несподіваного процесу; 

 Удосконаленню навичок аналізу і синтезу у вивченні історичних 

джерел; 

 Розумінню гармонії поєднання красивого і корисного; 

 Розвитку естетичних уподобань учнів; 

 Розвитку творчих здібностей учнів. 

    На слайді ми бачимо невелике деревце – це видимий символ нашої роботи 

над темою. Наприкінці ми ще повернемося до нього і проаналізуємо, які 

зміни відбулися. 

Теоретична база 

    Автор спирався на творчі доробки відомих українських методистів 

О. Пометун, Г. Фреймана, В. Власова та радянських педагогів і 

методистів Н. Дайрі і І. Лернера. Найбільш плідно  в галузі розробки 

методики роботи з пам’ятками архітектури і образотворчого 

мистецтва сьогодні працює В. Власов. Він визначив роль пам’яток  

архітектури і образотворчого мистецтва в навчанні історії в школі; 
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сформував відомості про твори архітектури і образотворчого 

мистецтва як компонент змісту в системі історичної освіти; 

сформулював методичні засади для опрацювання подібних пам’яток;  

розробив орієнтовні завдання для перевірки  вміння розпізнавати 

відповідні культурні пам’ятки. Деякі з його наробок автор 

використовує в роботі. 

    Стався в нагоді і власний педагогічний досвід роботи та авторські 

прийоми, які застосовуються в методиці з таким видом джерел. 

Новизна  полягає в узагальненні і систематизації педагогічних засобів, 

що застосовуються у роботі з пам’ятками культури, а також в 

акцентуації на тих засобах, які використовують у роботі із старшою 

віковою категорією учнів. 

Основні форми роботи для вивчення пам’ятки культури як 

історичного джерела (слайд 5) 

 метод проектів; 

 рольова гра; 

 реальна екскурсія до архітектурних пам’яток; 

 віртуальна екскурсія до музею; 

 он-лайн екскурсії до історичної пам’ятки: 

 Імітаційна гра; 

 колективний опис картини(усно)  за алгоритмом; 

 метод використання фотографій; 

 «Реставратор»; 

 метод персоніфікації; 

 метод моделювання; 

 уявне інтерв’ю та ін. 
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Глосарій теми (слайд 6 ) 

 Пам’ятки історії та культури — це об’єкти, що виникли в результаті 

історичних подій і явищ. 

 Загальновизнано: пам’ятки є першоджерелами автентичних 

(справжніх) знань, зберігачами історичної, естетичної та 

технологічної інформації, ефективним засобом формування 

світогляду людей. 

 Пам’ятки історії та культури — це матеріальні предмети (будинки, 

храми, стародавні кургани, бойові машини, скульптури), які мають 

матеріальні характеристики 

 Автор пропонує розглянути методичні аспекти теми на прикладі 

фрагментів 4-х уроків з курсу історії України в 9 класі. 

 

Тема: Культура українських земель у першій половині  ХІХ ст. 

(слайди 7-11) 

Робота в 2-х групах. Учасникам  майстер-класу пропонується розглянути  

картини Т. Шевченка «Автопортрет» (1840) і «Катерина» (1842)  і 

сформулювати питання до них (метод «Уявне інтерв’ю»). Були задані такі 

питання: 

 Чому у Вас викликає такий інтерес до жанру автопортрету? 

 Наскільки важко для художника працювати над автопортретом? 

 «Катерина» - це ілюстрація до поеми чи самостійна картина? 

 Чому для образу Катерини Ви добирали світлі і яскраві фарби, а для 

написання деталей, що її оточують, - фарби темних кольорів? 

Учасники майстер-класу дали і відповіді на поставлені питання. 

Учасники майстер-класу опрацьовують офорти Т. Шевченка.  

Офорт - різновид гравюри на металі, котрий дозволяє отримувати відтиски 

з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами. Техніку офорту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
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використав Т. Шевченко для виготовлення задуманого ним періодичного 

видання «Живописна Україна».  

Т. Шевченко був одним із зачинателів і першим видатним майстром офорту в 

Російській імперії. Недаремно сучасники називали його «російським 

Рембрандтом». Митець прекрасно володів  методами графічного зображення. 

Саме за мистецтво гравюри Тараса  Шевченка удостоїли звання академіка. 

   » —  У 1843 році Т. Г. Шевченко розпочинає роботу 

над серією офортів «Живописна Україна», як художнє періодичне видання 

про історичне минуле, народний побут, звичаї і фольклор, природу й 

історичні пам'ятники України. Весь 1844 рік він сам працює над 

виготовленням гравюр, в процесі роботи освоюючи складну техніку. 

Т. Шевченко прагнув видавати по 12 естампів щороку, але через матеріальну 

скруту цей грандіозний задум реалізувати не вдалося. Замість того, було 

видано лише один альбом, куди ввійшло 6 естампів: «У Києві», 

«Видубицький монастир», «Судна рада», «Старости», «Казка», «Дари в 

Чигирині».  

   Учасникам майстер-класу пропонується переглянути офорти і знайти в них 

історичну інформацію. 

Тема: Культура українських земель у першій половині  ХІХ ст. 

(слайди 12-17 ).  Пам’ятка культури – «Будинок з химерами» 1901-

1903 рр. (архітектор В. Городецький) 

Форма роботи – віртуальна екскурсія, складання пам’ятки 

архітектури (за алгоритмом). 

Учасникам пропонується порівняти враження дитини (К. Паустовського, 1) 

і мистецтвознавця (С. Гілярова, 2) від знайомства з Будинком з химерами.  

1.Константин Паустовский. Из автобиографической повести «Далѐкие 

годы»:    «В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы  

скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
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и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали 

над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала 

вода. Серые каменные удавы поднимали головы из тѐмных ниш. 

    Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. 

Он ездил охотиться даже в Африку. В пам'ять этих охот он разукрасил свій 

дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудак, 

но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам 

об Африке».  

 

2.  «З кутків даху спускають свої вуса-щупальця потворні дельфіни, їхні 

хвости, переплітаючись, чітко профілюють на тлі неба. На спинах 

дельфінів сидять оголені жіночі фігури з тризубами в руках; уздовж 

карнизів розмістилися величезні жаби; стовбурами колон, обабіч парадного 

входу, вилазять бадьорі ящірки; в орнамент капітелей уплетені морди 

носорогів, а лиштви вікон зображають слонячі голови...» мистецтвознавець 

Сергій Гіляров.  

   Учасники майстер-класу переглядають слайди, на яких зображений 

Будинок з химерами зовні і всередині. Перегляд супроводжує віртуальна 

екскурсія вчителя. Після її закінчення учасники складають паспорт 

архітектурної пам’ятки (за алгоритмом). 

 

 

ОРІЄНТОВНА ПАМ'ЯТКА роботи з архітектурними спорудами 

«Паспорт архітектурної пам’ятки» 

Критерії аналізу Результат аналізу 

Назва   

Країна   

Архітектор   

Рік (роки) створення   



60 
 

Історичний період створення пам’ятки   

Матеріал для будівництва   

Основні компоненти споруди   

Споруда поодинока, чи збудована в ансамблі?   

Споруди, які входять до ансамблю (за 

наявності) 
  

Стиль   

Сучасний стан   

Історична та мистецька цінність. Власне 

враження 
  

 

Тема: Культура українських земель у другій половині  ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. 

Пам’ятка образотворчого мистецтва  – картина І. Рєпіна 

«Запорожці пишуть листа турецькому султану» (1880-1891 рр.) 

(слайди 18-21) 

Форма роботи –колективний опис картини за алгоритмом (усно), 

можливо, – метод моделювання, флешмоб  (в позакласний час). 

Учасникам майстер-класу пропонується проаналізувати два варіанти картини 

І.Рєпіна, вони знайомляться з історією написання картини, окремими 

персонажами. На завершення  - характеризують картину за алгоритмом. 

Алгоритм характеристики пам’ятки образотворчого мистецтва 

(за Власовим В.) 

 Коли, де, ким, за яких обставин було створено пам’ятку. 

 Хто або що зображено (на  передньому плані, у центрі, на задньому 

плані, як облаштовано простір, у якому зображено людей - інтер’єр, 

пейзаж…) 

 Які почуття та ідеї вклав автор у свій твір. 
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 Які особливості того історичного періоду, коли з’явилася пам’ятка. 

 Як склалася доля пам’ятки (чи збереглася неушкодженою, чи 

реставрована, чи цілком відновлена). 

 Яку роль відігравала в історії (яке її призначення), як охороняється 

сьогодні і де зберігається зараз. 

 Як у пам’ятці втілено певні історичні тенденції, суспільні явища та 

процеси, мистецьку свідомість та естетичні смаки певної історичної 

епохи. 

 У чому мистецька та історична цінність пам’ятки, що вразило в ній 

найбільше.  

Тема: Культура українських земель у другій половині  ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. 

Пам’ятка музичного мистецтва   «Молитва за Україну» М. 

Лисенка і О. Кониського (1885 р.) (слайди 22-25) 

Форма роботи – аналіз музичного твору, його ідейного та 

естетичного навантаження і  значення. 

   Учасники знайомляться з авторами твору як історичними особистостями, 

виділяють спільне:  обидва автори – патріоти. 

Прослуховують аудіозапис Молитви, у кожного в руках – текст. 

Бесіда за запитаннями: Які музичні враження залишає прослуханий твір? Як 

можна коротко охарактеризувати музику Лисенка? Про що просить Бога 

автор слів Молитви? За кого ми просимо Бога? Якщо автори просять за 

Україну, як за найдорожче, як це їх характеризує?  

Молитва -  — звернення віруючого до Бога, богів, інших надприродних або 

асоційованим з Богом істот, а також канонізований текст цього звернення. 

Молитва часто приймає вид поклоніння, вихваляння, прохання чи просто 

викладу своїх думок.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Підсумки 

Представлені форми роботи з різними за жанрами пам’ятками культури  

доводять, що всі поставлені завдання  реалізуються, але найголовніше: така 

робота  дозволяє свідомо і цілеспрямовано на основі глибокого аналізу 

формувати національну самосвідомість учнів. (слайд 26) 

Рефлексія 

Кожна з форм роботи, які сьогодні застосовувалися – це намистина. 

Візьміть кожний по одній, назвіть одну з форм і нанижіть на нитку. Так окрім 

методики на майстер-класі було створено і декоративну прикрасу. 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

загальноосвітня школа I-III ступенів №12 
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Вітаю всіх учасників та гостей мого майстер-класу з теми  «Розвиток 

творчих здібностей учнів шляхом суґестивної технології навчання на уроках 

образотворчого мистецтва» . 

Провідною ідеєю мого досвіду є: 

введення школярів у світ прекрасного через проживання «чарівних» 

моментів в різних видах мистецтва, донесення до них кращих взірців 

духовного надбання народу, людства.  

Технології, які я використовую: колективно-групового навчання, 

ситуативного моделювання, дискусійних питань. 

Мета майстер-класу: 

підвищити рівень професійної підготовки педагогічних працівників, сприяти 

розвитку педагогічної творчості. 

Завдання майстер-класу : 

залучити вчителів до виконання творчої роботи через сугестивну технологію 

навчання. 

Очікувані результати діяльності: 

опанування вміннями та навичками образотворчої діяльності, 

залучення школярів до створення художніх образів, на основі 

емоційно-чуттєвого сприймання оточуючого середовища, нові форми 

роботи, творчий пошук. 

Актуальність проблеми: 

«Мысль входит вратами чувств» 

Гельвеций 

Для того, щоб досягти глибини душі учнів, необхідно навчити їх 

розуміти твори мистецтва та на цій основі творчо мислити. Існує технологія, 

яка допомагає вирішити це питання. Це сугестопедія – особливий напрямок у 

світовій педагогіці, який з метою впливу на мнестичні можливості учня, 

використовує засоби навіювання у звичайному стані свідомості з навчально-

виховною метою. 

Як працює ця технологія, подивимось на прикладі елементу уроку з 

образотворчого мистецтва в 5 класі. 

Запрошую своїх учнів на урок. 

Для того, щоб розпочати знайомство з новою темою, згадаємо теми 

минулого семестру. Ми вивчали види мистецтва: живопис, графіку, 

скульптуру. 

- Який вид мистецтва зображений на світлині? (живопис). 

- Чому ви так вважаєте? (бо зображений лев намальований фарбами). 
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- Тобто, мовою живопису є... ? (колір- головний виражальний засіб  

живопису). 

- Наступна світлина. Який вид мистецтва зображено на світлині? 

(графіка). 

- Чому ви так вважаєте? (бо зображений слон намальований олівцем). 

- Тобто, мовою графіки є .? (лінія, штрих, пляма- головний виражальний 

засіб  графіки). 

- Наступна світлина. Який вид мистецтва перед вами?(скульптура). 

- Чому? (бо зображені птахи об’ємні). 

- І мовою скульптури є …(форма - головний зображальний засіб в 

скульптурі).  

- До якого виду мистецтва належить наступна світлина? (декоративно-

прикладного). 

І сьогодні ми поговоримо про виражальні засоби декоративно 

прикладного мистецтва. Задача, яка стоїть перед нами, створити образи 

тварин за творчістю М.Примаченко. Кредом її життя були слова: 

«Я люблю все живе. Люблю малювати квіти, різних звірів і птиць: 

лісових і польових. Я одягаю їх у святкову одежу, і такі вони веселі в 

мене, аж танцюють, тому що я люблю природу і землю».  Я пропоную 

вам стати учасниками історії її життя. (перегляд кінострічки «Відомі 

українки. М. Примаченко»). 

88 років за п’ять хвилин – пролетіли і лишили після себе сліди, 

по яким ми зараз, крок за кроком, підемо. 

Погляньте на її роботи та скажіть, що об’єднує їх? (казкові, 

прикрашені, прості). В образотворчому мистецтві це називається 

стилізація. Це складний процес, але якщо знати два правила то це буде 

легко. 

1 правило – СПРОЩЕННЯ. 

- Що це таке, на вашу думку? (визначення головного, узагальнення). 

На прикладі вправ давайте вгадаємо, чи вдало спрощені герої. 
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Чиї очі на світлинах (сови, бо круглі і великі). 

2 правило – ДЕКОРУВАННЯ 

- Що це таке, на вашу думку? (прикрашення предмета зображення 

орнаментом). 

На прикладі роботи М.Примаченко «Голубка» розглянемо процес 

спрощення та декорування. 

 Висновок. 

Виражальними засобами декоративно-прикладного мистецтва є 

стилізація. 

СТИЛІЗАЦІЯ = СПРОЩЕННЯ + ДЕКОРУВАННЯ  

На стилізованих зразках необхідно визначити, що зображено? 

(поле пшениці, ліс, море, корова, лелека, риби). 

М.Примаченко, окрім того, що створила свій неповторний та 

чарівний світ казкових тварин,  вона «освітила предмети своїм власним 

сонцем» – олюднила їх. 

Наша задача: створити свій чарівний світ казкових тварин. В 

ньому вже на вас чекає мій Золотий Лев. 

(Аналіз за формою та декором, розбір схем поданих на дошці). 

Практична робота «учнів» під музичнй супровід (видавництво 

«Атлантік» «Колись так не було як тепер»). 

Виставка – інсталяція «Чарівний світ казкових тварин учнів 5 класу». 

 

 

Ми доторкнулись серцем до краси. 

Любіть усе своє, до болю рідне. 

Людино, люба, - мрій, живи, рости 

Для щастя , для добра, для України. 

 

Дякую за увагу гостям, за роботу - учням, за атмосферу, яка панувала на  

майстер-класі. 


