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Програма GRAN – діяльнісне середовище 
навчання математики 

 

Матвієнко П.І., ректор Полтавського ОІППО 
Дмитренко І.І., методист Полтавський ОІППО 

 

“Однією з актуальних задач комп’ютеризації середньої 

школи є не тільки використання персональних комп’ютерів на 

заняттях з інформатики, а й впровадження вивчення 

традиційних шкільних предметів, таких як математика, 

фізика, хімія, іноземна мова та інших за допомогою 

спеціалізованого педагогічного комп’ютерного забезпечення. 

Серед найкращих комп’ютерних програм є і вітчизняна 

розробка кафедри інформатики Київського державного 

педагогічного університету пакет GRAN, методиці 

використання якого та інших програм подібного напряму на 

уроках алгебри та початків аналізу, геометрії, фізики та 

астрономії присвячена чисельна кількість дисертацій та 

науково-методичних робіт” [1, С96]  

“Відповідні програми перетворюють окремі розділи і методи 

математики в “математику для всіх”, що робить їх доступними, 

зрозумілими, легкими і зручними для використання, а той, хто 

розв’язує задачу, стає користувачем математичних методів ...” 

[2, С4] 

Перше знайомство учнів з програмою GRAN1 варто 

розпочати на уроках математики в 6 класі в процесі вивчення 

теми “Раціональні числа та дії над ними”, а саме при 

формуванні понять: протилежні числа, координатна пряма, 

прямокутна система координат на площині, абсциса і ордината 

точки. Цінним є те, що учні мають змогу в індивідуальному 
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режимі відпрацювати уміння розрізняти додатні і від’ємні 

числа, будувати координатну пряму та зображувати на ній 

раціональні числа, знаходити і записувати координати точок на 

прямій та координатній площині і розв’язувати обернену 

задачу, аналізувати графіки залежностей між величинами. 

 
Робота з програмою GRAN1 на уроках алгебри в 7 класі при 

вивченні теми “Системи лінійних рівнянь з двома змінними” 

надає учням можливість: 

- закріпити поняття: лінійне рівняння з двома змінними та 

його графік, розв’язок рівняння з двома змінними, система 

двох рівнянь з двома змінними; 

- навчитися перевіряти, чи є дана пара чисел розв’язком 

рівняння з двома змінними; 

- набути навичок розв’язування системи двох лінійних 

рівнянь з двома змінними графічно та текстових задач за 

допомогою систем лінійних рівнянь. 
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Ефективно використати час, відведений на вивчення теми 

“Функції” в курсі алгебри 8 класу, допоможе програма GRAN1. 

Після того, як на першому етапі вивчення теми в режимі 

шкільної лекції в учнів сформовано основні поняття, наступні 

етапи відпрацювання умінь та навичок, узагальнення і 

систематизації, контролю рівня навчальних досягнень з теми 

доцільно реалізувати за допомогою програми. Це дасть 

можливість цілісного сприйняття учнями теми “Функції”, 

порівняльного аналізу властивостей функцій y=kx, y=k/x, y=x2, 

y= x , y=x3, оцінки переваг способів задання функцій. 

Звернення до програми GRAN1 при вивченні тем 

“Нерівності” та “Квадратична функція” з курсу алгебри 9 класу 

теж має переваги над традиційними методами, бо учні мають 

змогу: 

- розв’язувати графічно нерівності та системи нерівностей; 

- будувати та досліджувати графік квадратичної функції; 

- розв’язувати графічним способом квадратичні нерівності 

та системи рівнянь другого степеня з двома змінними. 

Використання програми значно полегшує сприйняття та 

усвідомлення учнями основних тем курсу алгебри 10-11 класів, 

а саме: “Тригонометричні функції та їм обернені”, “Степенева 

функція”, “Показникова і логарифмічна функції”, “Похідна та її 

застосування”, “Інтеграл та його застосування”. А при вивченні 

теми “Вступ до статистики” програма GRAN1 є справжньою 

знахідкою, бо за 4 години, відведених на вивчення теми, дає 

реальну можливість сформувати основні поняття цієї теми. 

Ми назвали лише окремі приклади використання програми 

GRAN1 для проведення графічного аналізу функцій. 
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Наш досвід використання пакету GRAN під час вивчення 

математики в школі та на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів математики в інституті післядипломної педагогічної 

освіти засвідчує про підвищення зацікавленості до проведення 

досліджень та результатів навчання математики. 

 

Література 

1. О.П.Губачов. Використання комп’ютерного пакету 

ADVANCED GRAPHER на заняттях із математичного аналізу // 

М.В.Остроградський - видатний математик, механік і педагог. 

Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з 

дня народження М.В.Остроградського (26-27 вересня 2001р.) - 

Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2001. - 177с.  

2. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник 

для вчителів - К.: Техніка, 1997. - 303с.: іл. 

 
Життєві плани та професійне визначення учнів 

 

Коваленко Т.А., пратичний психолог  
ЗОШ № 17 м. Кременчук 

 

Якщо ви вдало оберете труд, 
І вкладете в нього душу, тоді 
Щастя само вас відшукає. 
К. Д. Ушинський. 

 

 
Характерна риса юнацького віку – формування життєвих 

планів. В Даному випадку під планом розуміється мислене 

уявлення майбутнього. В поведінці і житті людини уявлення 

про найближче і найбільш віддалене майбутнє грають дуже 

велику роль. Плани у різних людей різні. Підлітки називають 

життєвими планами розпливчасті орієнтири та мрії, які ніяк не 
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співвідносяться з їх практичною діяльністю. Життєвий план, в 

точному значенні слова з’являється тоді, коли предметом 

роздумів постає не тільки кінцевий висновок, але й спосіб його 

досягнення, шлях, по якому має намір слідувати людина, та ті 

об’єктивні та суб’єктивні ресурси, які йому для цього 

знадобляться. На відміну від мрії, яка може бути як активною, 

так і споглядальною, життєвий план – це план діяльності, тому 

він заземлюється в першу чергу на вибір професії. Цей вибір в 

ранній юності один з найважливіших, тому, очевидно, варто 

витратити і час, і сили на деяке завчасне і обґрунтоване 

планування майбутньої професії. Але професій так багато! І 

чоловічих, і жіночих, і змішаних. Навряд чи буде правильним 

слідувати за першим професійним планом, що прийшов у 

голову. Необхідно усе зважити, обговорити і обміркувати. 

 
Учень в професійному відношенні іще ніхто, „чиста 

потенція”. Він може бути і слюсарем, і лікарем, і  космонавтом. 

І вже в 9 класі кожний учень робить вибір направлення 
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подальшої освіти, галузі діяльності, вирішує: піде він у дев’ятий 

клас чи в технікум, буде навчатися в професійно – технічному 

училищі, чи влаштується працювати і навчатиметься у вечірній 

школі. Вибір спеціальності робить людину чимось визначеним, 

він отримує визначену сферу діяльності, в якій реалізуються 

його сили та здібності. 

Професійне самовизначення на сьогодні – багатомірний і 

багатоступінчастий процес, який можна розглядати під 

різними кутами зору. По -перше, як серію задач, які 

суспільство ставить перед формуючуюся особою і які ця особа 

повинна послідовно розв’язати на протязі визначного періоду 

часу. По – друге, як процес прийняття рішень за допомогою 

яких індивід формує і оптимізує баланс своїх переваг і 

схильностей з одного боку, і потреб з другого. По – третє, як 

процес формування індивідуального стиля життя, частиною 

якого є професійна діяльність. 

У віковій психології професійне самовизначення, як 

правило, підрозділяють на декілька етапів: перший етап – 

дитяча гра, в ході якої дитина приймає на себе різні професійні 

ролі і програє окремі елементи, пов’язаної з ними поведінки; 

другий етап – підліткова ва фантазія, коли підліток бачить себе 

в мріях представником тої чи іншої професії, привабливої для 

нього; третій етап – заздалегідний вибір професії; і четвертий 

етап – практичне прийняття рішення. 

Професійне самовизначення характеризується 

багатоступінчатістю. 

Вже по закінченні дев’ятого класу учні повинні зробити 

вибір між трьома спеціальними орієнтаціями: на загальну 
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освіту (вступ у десятий клас), на професійну освіту (вступ в ПТУ 

чи технікум), безпосередньо на роботу (вступна роботу з 

подальшим завершенням середньої освіти). Тим, хто вибирає 

професійну освіту чи роботу, необхідно доповнити соціальну 

орієнтацію професійною – куди саме поступати і що робити. 

Нажаль, в нашому суспільстві зробити професійний вибір 

дуже важко і нелегко тому, що воно надає кожному великі 

можливості для цього. Перелік всього того, що очікуєш від 

майбутньої професії буде приблизно такий: хочеться знайти 

цікаву і престижну професію, хочеться пристойно заробляти і 

щоб справа була для душі, хочеться бути самостійним і щоб 

тебе поважали, хочеться розкрити у труді своє покликання. І 

всі ці „хочеться” треба поєднати в єдиному кроку – першому 

виборі. „На мою думку, - пише випускник школи, - дуже 

важливо обрати професію для душі. Адже від цього вибору 

залежатиме усе життя. В нашій країні молоді наданий великий 

вибір професій. А з цього різноманіття необхідно вибрати одну 

єдину, котра задовольняла б тебе усе життя. Це дуже важко.” 

Труднощі вибору професії в учнів виникають тому, що 

вони не мають уявлення про професійну придатність і про те, 

як вона формується, а також  через невміння оцінити себе, свої 

здібності та співвіднести їх із світом професій. Їх підвищена 

вразливість, невміння тверезо погоджувати мрії зі своїми 

можливостями, з потребами суспільства, нерідко тягне за собою 

невдалий з точки зору суспільства, нерідко тягне за собою 

невдалий з точки зору суспільства і особи вибір професій. 

Психологічні дослідження виявили типові помилки, які 

допускають випускники шкіл при виборі професій: 
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- вибір професії під впливом товаришів; 

- забобони оцінюванні престижності професії; 

- захопленість зовнішньою стороною професії і ігнорування 

її буденного, повсякденного боку; 

- Оцінювання професії за глобальним та невизначеним 

уявленням про неї. 

А що і хто впливає на вибір професії старшокласників, на 

їх професійне самовизначення? По-перше, - це позиція 

старших членів сім’ї (наприклад, батьки або особи, що їх 

заміняють). Це піклування поширюється і на питання, про 

наше професійне визначення. 

Дорослі можуть давати дітям значну свободу вибору: „Хай 

буде, ким бажає, тільки б була хороша людина”. Така позиція 

старших вимагає від дітей великої ініціативи, самостійності і 

відповідальності в обміркуванні свого майбутнього. 

Інколи, дорослі приймають близько до серця питання про 

майбутнє дітей і не згодні з його особистими думками і 

пропонують зробити другий вибір. 

Не менш впливають на професійне визначення підлітків їх 

товариші, однокласники, соратники, оскільки подружні зв’язки 

в такому віці дуже тісні. 

Також важлива в цьому плані позиція вчителів. 

Спостерігаючи за поведінкою, навчальною і поза навчальною 

активністю учнів, досвідчений педагог весь час проникається 

думками за фасад зовнішніх проявів людини, учня і ставляє 

свого роду діагнози відносно інтересів, схильностей характера, 

здібностей, підготовленості учнів. Як досвідчений автомеханік 
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визначає технічний стан автомобіля, так досвідчений педагог 

можливості учня. 

Важливу ланку професійного визначення складають 

здібності. Що ж називають здібностями? „Будь – які 

індивідуально – психологічні особливості людини, які сприяють 

успіху в будь-якій діяльності можна вважати здібностями. 

Більшість учнів при виборі потрібної професії не співвідносять 

вимагання цієї професії зі своїми індивідуальними здібностями, 

що звичайно являється помилкою. Не зазнають труднощів учні 

з ясно вираженими здібностями 

В психології виділяють загальні та спеціальні здібності. І 

загальні і спеціальні здібності залежать від умов навчання і 

виховання, а також від природних задатків. 

Обираючи професію і плануючи свій трудовий шлях, 

необхідно попіклуватись про реалістичність своїх домагань на 

першому етапі професійного самовизначення. „Стійке, 

притаманне окремій людині уявлення про те, якого місця серед 

людей воно заслуговує назвемо рівнем домагання.” Рівень 

вимагань включає в себе оцінку своїх об’єктивних можливостей 

і оцінку своїх здібностей. 

Не менш важливий іще один суттєвий фактор 

професійного визначення – рівень інформованості. Наші юнаки 

та дівчата дуже погано знають коло професій, із якого мають 

вибирати, а також конкретні особливості кожної професії, що 

приводить до випадкового вибору. 

Часто, коли говорять про вибір професії використовують 

вираз: „Інтереси і схильність”. Інтересами називають у людини 

спонукання пізнавального характеру. Інтереси допомагають 
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оволодівати знаннями, поширювати кругозір і виражаються 

формулою „хочу знати”. Інтереси можуть переходити в 

схильності – прагнення займатися визначеним видом 

діяльності. Схильність – це дещо більше, ніж просто пізнавальне 

спонукання і виражається формулою „хочу зробити”. 

Отже, всі вище перечисленні фактори професійного 

самовизначення – найважливіші регулятори (професійного) 

життєвого шляху, загальнолюдської цінності. 

 
 

«Сходинки до інформатики» 
в Білецькому НВК 

 
Брусник Н.В., учитель інформатики 
Білецьківського НВК 
 
Для молодшого школяра знання починаються від 

здивування і задоволення від одержання відповідей на 

питання, які виникають у нього в процесі отримання 

інформації під час пізнання навколишнього світу. Наша задача 

як вчителів зробити цей процес цікавим і навчити дитину 

здобувати знання. Інформатика якраз і є тим предметом, який 

допоможе маленькому учню. 

Основна мета вивчення інформатики в Білецьківському 

навчально-виховному комплексі полягає в тому, щоб 

сформувати в учнів уявлення про сучасні інформаційні 

технології й елементарні уміння практичного використання 

найбільш ефективних і широко розповсюджених серед них, 

ознайомити учнів з роллю інформаційних технологій у 

сучасному суспільстві, їхнім впливом на стан розвитку науки, 
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техніки і технології, на розвиток і поширення інформаційних 

технологій. 

Результатом невпинного процесу інформатизації 

суспільства став той факт, що з засобами комп’ютерних 

технологій діти сьогодні зустрічаються значно раніше, ніж 

починається навчання у школі. Це зайвий раз підтверджувало, 

що вік, з якого необхідно починати вивчення курсу 

інформатики, повинен знижуватися, наближаючись до нижньої 

межі - часу освоєння письмової грамотності. Тому ми в своєму 

навчальному закладі вирішили здійснити експеримент, ввели 

вивчення інформатики, починаючи з 4 класу, а саме, вивчення 

курсу « Сходинки до інформатики». Впровадження комп’ютерів 

в навчальну діяльність початкової школи показало зміни на 

краще в оволодінні новим матеріалом. Саме комп’ютерні 

технології розвивають пам’ять учнів, увагу, просторову уяву, 

моторику, створюють гарний настрій.  

Вже понад десять років як в Кременчуцькому районі діє 

методичне об’єднання вчителів інформатики. Щомісяця на 

засіданнях районного методичного об’єднання вчителів 

інформатики разом планується робота, добираються форми та 

методи навчання, обговорюються уроки тощо. Методичне 

об’єднання вчителів інформатики практично вирішує всі 

питання, пов’язані з викладанням інформатики. Методичне 

об’єднання – одна з кращих форм підготовки вчителів з 

інформатики до роботи. Тут ми відверто ділимося успіхами і 

відзначаємо недоліки, обмінюємося думками щодо проведення 

уроків та позакласних заходів з інформатики. Наше методичне 

об’єднання працює над такими питаннями: 
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- тематичне планування з урахуванням міжпредметних та 

міжкурсових зв’язків; 

- розробка і проведення інтегрованих уроків; 

- валеологічність навчання (здатність зберігати психічне, 

фізичне та духовне здоров’я учнів); 

- проведення практичних занять з проблеми національного 

виховання; 

- оцінювання знань, умінь та навичок за 12-бальною 

системою.  

Методичне об’єднання вчителів інформатики тісно 

співпрацює з методичним об’єднанням вчителів початкових 

класів. Саме в квітні –місяці 2007 року на базі Білецьківського 

навчально-вихоного комплексу був проведений обласний 

семінар методистів початкової школи. Під час семінару 

показаний урок з інформатики в 4 класі по програмі «Сходинки 

до інформатики». Структура уроку відрізняється від 

традиційного уроку в початковій школі і від уроку 

інформатики в старшій школі. Але, як показує практика, 

комп’ютер в початковій школі подвоює час довільної уваги в 

учнів, а ігровий аспект сприяє кращому засвоєнню матеріалу. 

Життя маленького учня стає цікавішим, а нові яскраві 

підручники не тільки допомагають у навчанні, а й створюють 

гарний настрій. Готуючись до обласного семінару вчитель 

інформатики Брусник Наталія Володимирівна мала можливість 

познайомитись з одним із співавторів підручника «Сходинки до 

інформатики » Йосифом Яковичем Ривкіндом. Велику допомогу 

надає і те, що методичне об’єднання вчителів інформатики 
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району активно співпрацює з Кременчуцьким педагогічним 

училищем. 

До речі, саме на одному з його засідань було вирішено 

ввести вивчення інформатики в 2007-2008 навчальному році 

починаючи з 2 класу по програмі «Сходинки до інформатики». 

Засвоєння основ інформатики в початкових класах вима-

гає великого розумового напруження, високого ступеня 

абстрагування й узагальнення, активності думки. 

Якщо спочатку учень зацікавиться лише грою, то дуже 

швидко його вже цікавитиме пов'язаний з нею матеріал, в 

нього виникне потреба вивчити, зрозуміти, запам'ятати цей 

матеріал, тобто він почне готуватися до участі в грі. Гра дає 

змогу легко привернути увагу й тривалий час підтримувати в 

учнів інтерес до тих важливих і складних предметів, 

властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити 

увагу не завжди вдається.  

У процесі гри на комп’ютері у школярів виробляється 

звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, 

розвивається увага, пам'ять, жадоба до знань. Задовольняючи 

свою природну невсипущу потребу в діяльності, в процесі такої 

гри учень «добудовує» в уяві все, що недоступне йому у 

навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться — 

пізнає нове, запам'ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, 

поглиблює набутий раніше досвід, порівнює запас уявлень, 

понять, розвиває фантазію. 

Деякі учні стають не тільки помічниками вчителя, але і 

багато в чому (особливо в практичних навичках) перевершують 

його. Досвід показує, що наявність техніки у школярів дома 
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сприяє цьому, і ми, вчителі інформатики, не засмучуємося 

цьому факту, а прагнемо використовувати його. 

Дехто з молодших школярів зі споживачів знань 

перетворюються в активних учасників розв’язання проблем 

шкільної інформатики, створюється наступність у 

комп'ютеризації навчання. 

Хочемо ми чи ні, але нашим дітям доводиться жити в 

суспільстві, де комп’ютер зустрічається на кожному кроці. Світ 

це вже давно усвідомив і намагається використовувати 

комп’ютер для розвитку і навчання дітей, намагаючись 

мінімізувати його шкідливий вплив.  

 
 

Електронно-мультимедійні засоби навчання в 
Великобудищанській загальноосвітній  

школі 
 
Степанченко В.А., вчитель інформатики,  
Калашнік О.І., директор школи  
 
Програма для загальноосвітньої школи передбачає 

обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики 

у відповідності до проекту державного стандарту загальної 

середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу 

„Інформатика” і концепції інформатизації загальноосвітніх 

навчальних закладів. Програма розрахована на вивчення 

інформатики в 10 – 11 класах в обладнаних комп’ютерних 

класах, у яких на кожному уроці інформатики буде 

організована практична робота учнів на комп’ютерах. 

У Великобудищанській загальноосвітній школі кожний 

вчитель може розв’язувати освітні завдання зі свого 
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навчального предмету. У 2004 році у школу було завезено п’ять 

комп’ютерів „Pentium”, та програмне забезпечення до них, це 

„Електронний Атлас з курсу історії України”, „Електронний 

Атлас з курсу всесвітньої історії”, „Міфи народів світу”, 

програмні засoби навчального призначення „Фізика – 7 класи”, 

„Географія 7 – 11 класи”, „Алгебра 7-9 класи”, „Геометрія 7-9 

класи”, „Пакет динамічної геометрії”, „Віртуальна хімічна 

лабораторія 8-9 класи”, Біологія людини 8-9 класи”, „10000 

Words” англійська мова”. Особливу увагу програмним засобам 

навчального призначення приділяє вчитель вищої категорії 

Біляєва Т.Г, уроки біології та хімії часто проходять із 

використанням комп’ютерів, що дає учням краще засвоїти та 

зрозуміти тему.  

Кожний вчитель, готуючись до уроків, має можливість 

скористатися сканером «CANON» FS 100 або лазерним 

принтером ML-2015 «SAMSUNG» 

Цьогорічне свято Першого дзвоника залишиться не лише в 

пам’яті вчителів, учнів та гостей шкільного свята. Його можна 

згадати, дивлячись на фотовиставку у шкільному коридорі. Ця 

фотовиставка діє давно завдяки завучу школи відміннику 

освіти Городницькій Я. М. Але цьогорічна виставка особлива, бо 

вона створена за допомогою цифрового фотоапарата, 

придбаного за кошти, зароблені школою.  

Початок 2007-2008 навчального року запам’ятається 

вчителям та учням школи, бо всі побачили у комп’ютерному 

класі п’ять новеньких комп’ютерів з рідиннокристалічними 

екранами. Відповідно до програми МОН України по 

комп’ютеризації сільських шкіл Великобудищанська школа 
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отримала ці комп’ютери. Тепер діти мають змогу користуватись 

найсучаснішими засобами навчання. 

У вересні жителі Великих Будищ відзначали День села. Це 

свято зібрало сільську громаду у Будинку культури. Серед 

присутніх і учасників учні Великобудищанської школи, які є 

учасниками майже всіх сільських свят. DVD PLAYER 

подарувала школі Перша Українська Аграрно-інвестиційна 

компанія для змістовного та повноцінного навчального 

процесу. 

Ці мультимедійні засоби постійно застосовуються, 

старшокласникам завжди здається, що надто швидко лунає 

дзвінок з уроку інформатики. З великим задоволенням 

працюють на комп’ютерах учні молодших та середніх класів, 

вони починаючи з четвертого класу , працюють згідно графіку 

роботи комп’ютерного класу, цікаві ігри розвивають вміння 

володіти мишкою, готуючи їх до оволодіння комп’ютером, та 

можливість спілкуватися з ним на інших уроках. 

Використовуючи цифрові технології, вчителі школи 

готують мультимедійні презентації свого педагогічного досвіду 

під час проведення чергової атестації. Комп’ютерні технології 

використовуються і у роботі гуртка “Краєзнавство” Інформація, 

яку отримують гуртківці, зустрічі з цікавими людьми 

фіксуються цифровою камерою і переносяться та обробляються 

на комп’ютері, найцікавіші з них використовується у 

навчально-виховній роботі. 

Практичні навички використання засобів сучасних 

інформаційно–комунікаційних технологій формують уміння 

працювати з системними та прикладними програмними 
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засобами загального призначення, і сільська школа дає 

можливість своїм учням оволодіти комп’ютерною грамотністю, 

виховуючи гармонійно розвинену особистість, в недалекому 

майбутньому конкурентноздатних працівників нашої 

незалежної України. 

 

Використання мультимедійних технологій 
в сучасному навчально-виховному процесі 

 
Ващенко І., вчитель інформатики, 
директор Устивицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 
Кінець двадцятого та початок двадцять першого століть 

ознаменувались стрімким зростанням інформаційного потоку, 

який надзвичайно швидко почав змінювати якість та зміст 

життя суспільства. Незалежно від бажання людей в їх життя 

влилися і стали його органічною часткою електронні засоби 

зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Тому 

проникнення сучасних, в тому числі і мультимедійних, 

технологій в галузь освіти є закономірним і невідворотним. 

Реалізація урядової програми комп’ютеризації шкіл дала 

свої результати і на сьогодні майже кожна школа має на своєму 

озброєнні один або кілька комп’ютерів. Певна кількість шкіл 

оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами (НКК), 

які, крім комп’ютерів об’єднаних в локальну мережу, мають 

засоби копіювання та друкування, та цілий ряд програмних 

засобів для викладання окремих предметів, таких, зокрема, як 

фізика, хімія, історія, інформатика, економічна географія 

тощо. Використання НКК для підготовки та проведення уроків, 

у тому розумінні до якого ми звикли, має цілий ряд переваг. 
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Перш за все це індивідуалізація навчання, коли учень має 

цілий ряд переваг. Перш за все це індивідуалізація навчання, 

коли учень і вчитель самостійно добирають рівень складності 

матеріалу, темп засвоєння знань та рівень їх перевірки. 

Високий рівень наочності, ілюстративне багатство, 

інтерактивний зв'язок з програмним продуктом значно 

підвищують рівень засвоюваності матеріалу учнями. НКК 

дозволяють в певній мірі автоматизувати систему контролю за 

рівнем навчальних досягнень учнів. В той же час недостатня 

підготовленість учителів та учнів до роботи з комп’ютерами, 

старі підходи до структури уроки і до форм та змісту 

навчальної діяльності, ненадійність та низька якість доступу до 

ресурсів Інтернету, відсутність локальних мереж по школах та, 

насамкінець, недостатня кількість самих комп’ютерів зводять 

нанівець всі переваги у використанні ННК при викладанні 

різних предметів.  

Вирішено цієї проблеми можуть зарадити такі сучасні 

мультимедійна засоби, як мультимедійний проектор (ММП) та 

мультимедійна дошка (ММД). ММП передає зображення з 

екрана монітора на великий  демонстраційний екран. Це дає 

можливість вчителю значно розширити доступ ресурсів. 

Широке використання поряд з традиційними ілюстративним 

засобами такими як кіно, відео кліп, фотографії та малюнки, 

схеми, таблиці та ілюстрації такого могутнього засобу як 

мультимедійна презентація дозволяють вчителю значно 

підвищити якість уроку. 

Незначний досвід використання ММП, який школа 

одержала як винагороду за перемогу в конкурсі проектів 
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впровадження передових педагогічних технологій, дає змогу 

говорити про надзвичайно широке поле застосування його 

приладу в шкільній практиці. Уроки, на яких за допомогою 

ММП демонструвалися такі презентації як «Історія ЕОМ», 

«Інформаційна система», «Структурний підхід при 

програмуванні» мали більшу, за рахунок використання 

інформаційних ресурсів Інтернету, ілюстративну насиченість. 

Створення за допомогою анімації динамічних схем зробило ці 

уроки більш цікавими, дало змогу вчителю акцентувати увагу 

учнів на основних поняттях теми. На уроках хімії ММП 

дозволив вирішити проблему недостатнього доступу до 

комп’ютерів всіх учнів класу при демонстрації хімічних дослідів 

у віртуальній хімічній лабораторії. А на уроках фізики при 

демонстрації таких фізичних явищ як інтерференція та 

дифракція світла, радіоактивний розпад, елементарні частки. 

Крім того ММП, як засіб ілюстрування та демонстрації, 

повинен і може широко використовуватись не тільки 

вчителями і не тільки на уроках. Захист робіт МАН, презентація 

роботи гуртка чи об’єднання учнів перед батьками, робота зі 

спонсорами, використання необхідні учнів перед батьками, 

робота зі спонсорами, використання на різних виховних 

заходах – ось незначний перелік сфер застосування 

мультимедійних проекторів у школі. Але для підвищення 

ефективності їх використання необхідні підготовлені учителі та 

учні, цифрові фото та відеокамери і переносний комп’ютер 

(ноутбук), який дав би можливість використовувати ММП у 

будь-якій аудиторії. 
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Мультимедійна дошка поєднує в собі всі переваги ММП та 

комп’ютера. По суті – це великий монітор із сенсорною 

системою керування, який дозволяє вчителю виконувати 

різноманітні операції із зображенням на екрані простим 

доторком руки. Але, знову ж, робота з великий монітор із 

сенсорною системою керування, який дозволяє вчителю 

виконувати різноманітні операції із зображенням на екрані 

простим доторком руки. Але, знову ж, робота з такими 

технічними засобами вимагає від учителя глибокої і змістовної 

підготовки та вміння нестандартно підходити до 

конструювання та проведення уроку. 

Аналізуючи проблему використання мультимедійних 

засобів навчання у школі, дійшов парадоксального висновку: ні 

ці засоби, ні будь-які інші високі технології не будуть 

використовуватись ефективно до тих пір, доки вони не стануть 

органічною частиною навчально-виховного процесу. а це 

можливо лише тоді, коли ми схему, при якій вчитель виступає 

як засіб подання знань для учнів і може обходитись без 

мультимедійних систем (як він це робив раніше), на схему коли 

учень сам здобуває знання і процес здобування і презентації 

своїх досягнень неможливий без мультимедійних засобів, а 

учитель в цій схемі виступає як інструктор і керівник 

навчального процесу кожного учня. Тобто: нові технології 

вимагають якісних змін у процесі навчання. В даному випадку 

мова йде про впровадження нових технологій в навчально-

виховний процес. Але це тема окремої розмови і окремої статті. 
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Електронно-мультимедійні засоби навчання 
 в сільському навчальному закладі 

(Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
 Гадяцької районної ради Полтавської області) 

 
 

Ємець Т.М., методист з навчально-виховної  
роботи Гадяцького районного відділу освіти  
Геращенко О.В., директор Великобудищанської  
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької 
районної ради Полтавської області 

 

Однією з цілей розвитку освіти є гармонійний розвиток 

особи та її творчих здібностей на основі формування розуміння 

необхідності освіти і самоосвіти впродовж усього життя, який у 

сучасному світі неможливий без знань, умінь і навичок роботи з 

інформацією. Інформована людина вільна у виборі, здатна 

аналізувати ситуацію і приймати самостійні рішення. Їй важко 

нав’язати чужу точку зору, вона здатна повніше реалізувати 

свій творчий потенціал, і, отже, забезпечити гідний рівень і 

спосіб життя.  А це і складає основну мету будь-якого 

демократичного суспільства.  

Проблема зараз не стільки в оволодінні знаннями, скільки 

в умінні застосувати їх на практиці в повсякденному житті. І 

ми, педагоги, повинні допомогти молодому поколінню цьому 

навчитися. Важливе значення мають уроки з використанням 

комп’ютерної техніки. Ефективність уроку досягається у 

випадку, коли його зміст раціонально поєднується з 

результативними для даного випадку формами і методами 

роботи, що реалізуються за допомогою найсучасніших засобів 

навчання, якими є мультимедійні технології.  
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Розвиток цих технологій, що об’єднують текст, зображення 

і звук на єдиному носії інформації, був задекларований як 

генеральний у програмному забезпеченні ще у 1990 році на 

щорічній конференції фірми Microsoft її президентом Біллом 

Гейтсем [1]. Тому метою нашого дослідження став аналіз стану 

комп’ютерної підтримки предметів шкільного курсу в 

сільському навчальному закладі. 

Кабінет інформатики та обчислювальної техніки у 

Великобудищанській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів був 

створений ще в 1989 році. Перші комп’ютери – клас «Корвет». 

Через два роки їх замінив клас «Пошук -1». Бурхливий розвиток 

техніки змусив відшукати позабюджетні кошти і поступово 

придбати сучасні комп’ютери. Вже в 2000 році кабінет 

налічував 8 потужних машин. Школа добре забезпечена 

сучасними комп’ютерними програмами. 

Найбільшою радістю для учнів та вчителів школи стала 

поява інтерактивної дошки та мультимедійного проектора, які 

в 2006 році придбали за позабюджетні кошти (школа обробляє 

132 га орної землі). Треба сказати, що така комп’ютерна 

новація надає великі можливості для вдосконалення навчально-

виховного процесу та впровадження інноваційних, 

телекомунікаційних технологій.  

Розглянемо переваги використання електронно-

мультимедійних засобів навчання на уроках  природничо-

математичного циклу. 

Використовуючи мультимедійні засоби навчання на 

уроках математики, учитель має змогу на високому рівні 

розвивати вербально-логічний, наочно-дієвий, просторовий, 
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візуальний тип мислення, завдяки тому, що поєднується 

слухове й зорове сприйняття інформації. Використання цих 

засобів у процесі перевірки домашнього завдання скорочує час 

перевірки, дає змогу оцінити кожного учня. Учень може знайти 

свою помилку, зробити певні висновки. 

Для актуалізації опорних знань, умінь і навичок, 

працюючи з усім класом, доцільно використати інтерактивну 

дошку, яка надає можливість прискорити процес повторення й 

покращити його. 

Під час вивчення нового матеріалу мультимедійні засоби 

навчання відіграють дуже важливу роль, оскільки в побудові 

геометричних зображень відображається динаміка їх побудови. 

Отже, мультимедійні засоби навчання підвищують інтерес 

до предмету, сприяють кращому засвоєнню матеріалу. 

Мій досвід використання мультимедійних технологій на 

уроках фізики показав, що вони дозволяють підвищити 

ефективність навчання. Ці технології скорочують час 

підготовки завдань відповідного рівня, враховують 

індивідуальні особливості учнів, підтримують необхідний темп 

навчання тощо. Вони відкривають нові шляхи для розвитку 

мислення учнів, надають можливості для активного навчання. 

Учитель має можливість зацікавити учнів, виховати в них 

допитливість, завоювати довіру і спрямувати їхню увагу в те чи 

інше русло, а також об’єктивно оцінити роботу на уроці. 

Мультимедійна підтримка уроку фізики може бути 

різноманітною, зокрема: 

- відео- й анімаційні фрагменти демонстрації фізичних 

явищ, класичних експериментів; 
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- комплекти задач для самостійної та групової роботи зі 

зразками розв’язувань і можливістю перевірки результатів; 

- включення в хід уроку історичного, довідкового, 

табличного матеріалу; 

- набори нестандартних творчих завдань креативного 

типу для виконання яких учням потрібно мати можливість 

проводити додатковий пошук та здійснювати перетворення 

інформації; 

- анімаційні демонстрації, які використовуються в 

процесі пояснення, закріплення, систематизації навчального 

матеріалу [2]. 

Предмет географії в школі конкретний, образний та 

просторовий. Саме географія вивчає конкретні природні 

об’єкти, образно про них розповідає, допомагає просторово 

уявити невидимі об’єкти: моря, океани, гори та інші. 

Комп’ютер, мультимедійні засоби на уроках географії 

допомагають конкретизувати ці об’єкти та уявити їх на більш 

якісному рівні. 

Використання комп’ютера в навчанні географії дозволяє 

досягти якісного рівня наочності, значно поширює можливості 

привнесення різноманітних дидактичних вправ у процес 

навчання. Усе це сприяє зацікавленості учнів географічним 

матеріалом, формує в учнів пізнавальний інтерес до виконання 

завдань. 

Використання комп’ютерних технологій у навчанні 

дозволяє відчутно підвищити якість навчання, створюючи 

привабливі інтерактивні навчальні програми. 
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Застосування інформаційних технологій на уроках 

географії сприяє: 

- формуванню вмінь самостійно здобувати якісні знання; 

- більш ефективній реалізації прагнень і здатностей учнів 

до продуктивної діяльності, що обумовлено розв’язанню за 

допомогою комп’ютера багаторівневих практичних завдань; 

- підвищенню рівня мотивації учнів до пізнання; 

- більш ефективному формуванню практичних умінь і 

навичок у віртуальному просторі. 

Хімія – це одна з тих навчальних дисциплін, у викладанні 

якої комп’ютер є не замінимим помічником учителя. Урок хімії 

з використанням комп’ютерних технологій стає більш 

продуктивним, наочним. З’являється реальна можливість 

організації уроку-дослідження та проведення лабораторних 

робіт з моделюванням хімічних процесів та явищ. 

Отже, як показує досвід роботи, у шкільному курсі 

предметів природничо-математичного профілю комп’ютерні 

технології навчання можуть бути успішно застосовані як на 
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традиційному уроці вивчення нового матеріалу. Уроці 

формування вмінь і навичок, узагальнення і систематизації 

знань, уроці перевірки та корекції знань, умінь і навичок, на 

комбінованих уроках, так і під час проведення нестандартиних 

уроків. 

Використання педагогічних програмних засобів у 

поєднанні з іншими джерелами інформації, такими як 

підручник, розповідь учителя, стимулює пізнавальний інтерес 

учнів, підвищує їх активність, розвиває творчий потенціал. 

Вважаємо, що вчителі природничо-математичних 

дисциплін мають знаходитися на передньому краї «боротьби» за 

комп’ютерну обізнаність освітян, бо саме для цього напряму 

освіти вже створено багато електронних засобів навчального 

призначення, а глобальна комп’ютерна мережа наповнена 

відповідними різноманітними матеріалами. 

Зрозуміло, що тільки постійна практика вчителя може бути 

основою його успішного просунення на шляху опанування 

електронно-мультимедійними засобами навчання. Проте й досі 

значною проблемою залишається не тільки недостатня кількість 

комп’ютерів у сільських школах, але й вільний доступ до 

комп’ютера та Інтернету вчителя-предметника. 

Підсумовуючи, підкреслимо , що тільки обізнаний на 

інформаційно-комунікаційних технологіях учитель може 

відповідати вимогам сучасної освіти та суспільства. Уміння 

знаходити та аналізувати інформацію, застосовувати сучасні 

технології у професійній діяльності переводять учителя на 

новий кваліфікаційний рівень і забезпечують необхідну якість 

викладання. 
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У сучасній освіті роль комп’ютерних технологій постійно 

зростає. Наша школа не залишається осторонь, що дозволяє 

вчителям та учням вийти за межі звичайної практики. 

Для організації та застосування  інформаційних  

технологій  Недогарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 2004 року 

обладнано сучасний кабінет інформатики з підключенням до 

мережі Internet, а із 2005 року – наша школа опорна в районі 

по впровадженню комп’ютерно-інформаційних технологій. У 

цьому ж році 13 учителів стали учасниками програм Intel 

«Навчання для майбутнього». 

Інформаційні технології в освітньому процесі 

впроваджуються за трьома напрямками: 

* в управлінській діяльності; 

* у процесі вивчення навчальних дисциплін; 

* у позаурочній діяльності. 
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Використання інформаційних технологій у вивченні 

шкільних дисциплін: 

* використання мультимедійних демонстрацій, віртуальних 

лабораторій та практикумів; 

* залучення учнів до активної участі у різноманітних 

навчальних проектах, факультативу «Комп’ютерна графіка»; 

* створення контролюючих програм і тестів; 

* виготовлення карток, опорних схем, таблиць в 

електронному варіанті. 

Використання інформаційних технологій у позаурочний 

час: 

* відвідування учнями гуртка «Юний інформатик»; 

* створення баз даних «Учні», «Кадри»; 

* видавнича діяльність. 

На сьогодні кабінет інформатики Недогарівської ЗНЗ 

забезпечений достатньою кількістю ліцензійних навчальних 

україномовних програм. Так, наприклад, учителем біології 

Куценко Т.І. широко застосовуються програми «Біологія 8-11», 

"Менделєєва". учителі історії Мороз Л.І., Мороз В.В., та 

Кравченко Л.В. використовують на уроках електронні картки, 

атласи. Активно використовуються прикладні програми 

учителем математики Шахман І.В., а саме: «Пакет динамічної 

геометрії» та системи лінійних рівнянь». Постійним є 

використання учителем зарубіжної літератури Дон В.Я. 

програми «Міфи народів світу». 

Вже стало системою залучення учнів до різних 

дослідницьких проектів практичним психологом школи 

Москалик С.В.. 
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Отже, широке застосування інформаційних технологій у 

нашій школі дає можливість розширити межі творчої діяльності 

як учителів, так і їх учнів, спонукати школярів до самостійної 

дослідницької діяльності, а також усвідомити можливості 

ефективного застосування інформаційних технологій при 

навчанні різними предметами. 

 
Електронно-мультимедійні засоби навчання 
 в сільському навчально-виховному закладі 

 
Лисенко В.В., вчитель інформатики  
Гоголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

Потреби життя, шкільна практика ведуть до нового 

розуміння процесу навчання. Використання електронно-

мультимедійних засобів навчання в галузі освіти свідчить про 

те, що процес комп’ютеризації стає одним із найважливіших 

важелів впроваджень досягнень науково-технічної революції у 

всі сфери життя. Нові технології освіти породжує нові форми і 

специфічний зміст навчання. 

Інформатизація сільських навчально-виховних закладів і 

пов’язане з нею широке розповсюдження засобів 

обчислювальної техніки помітно впливає на зміст навчання, 

стимулюють створення автоматизованих інформаційних 

систем для вирішення навчальних завдань освіти. 

Комп’ютеризація сільської школи іде двома напрямками: 

навчання комп’ютерної грамотності та застосування 

комп’ютера для вивчення шкільних предметів. І якщо в 

розвитку першого напряму досягнуто певних успіхів, то по 

відношенню до другого виникає дуже багато проблем. 
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Комп’ютер як інструмент людської діяльності і принципово 

новий навчальний засіб має певні особливості. 

По-перше, він спроможний забезпечити доступ до 

практично необмеженого об’єму інформації та її аналітичної 

обробки. Таке різне кількісне збільшення об’єму потенційно 

доступної інформації та швидкість її отримання призводить до 

якісної зміни – виникнення феномену «безпосереднього 

включення» людини в інформаційну культуру суспільства. 

По-друге, комп’ютер є універсальним засобом пізнавально-

дослідницької діяльності людини. Він дає можливість 

автоматизувати перетворення даних отриманих людиною в 

процесі набуття нових знань. 

Комп’ютер є другим за значимістю за значимістю, після 

традиційної писемності, засобом обміну інформацією, при чому 

у світових масштабах і практично без обмежень мовними 

відмінностями. 

Та мабуть головною рисою, що виділяє комп’ютер серед 

інших інструментів людської діяльності, є здатність «вступати» у 

змістовний діалог з користувачем, створюючи єдине 

функціональне предметне середовище. Тим самим комп’ютер 

не просто і не тільки підсилює інтелектуальні можливості 

людини, діє на її пам'ять, емоції та інтереси, але й перебудовує 

саму структуру пізнавальної та виробничої діяльності людини. 

Найбільш очевидним проявом інформатизації у змісті 

сучасної освіти є науково-обґрунтована розробка дисциплін, 

спрямованих на загальноосвітню підготовку учнів в області 

інформатики. 
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Постає питання: що необхідно сучасному сільському 

навчально-виховному закладу? 

Традиційна інформатика є однією з функціональних 

дисциплін, що, поряд з математикою, фізикою, історією 

забезпечує формування інтелектуальних здібностей учнів. Та, 

на мою думку, набагато перспективнішою і потенційно 

спроможнішою може стати прикладна інформатика як 

сукупність різних видів людської діяльності, пов’язаних з 

використанням нових електронно-мультимедійних засобів 

навчання. Адже різке прискорення розвитку іншого суспільства 

ставить перед навчально-виховним закладом дуже серйозні 

вимоги – передача суспільству майбутніх спеціалістів, людей із 

сформованими універсальними інтелектуальними здібностями, 

які б не стикалися з великими труднощами при використанні 

інформаційних засобів діяльності в особистому житті. 

Проте мала кількість годин інформатики, вона вивчається 

в 10-11 класах, створює перешкоди для впровадження нових 

електронно-мультимедійних засобів у навчально-виховний 

процес. 

Вихід є. У молодшій школі можна ввести гуртки чи 

спецкурсу, щось на зразок «Вступ до інформатики». При цьому 

учні отримають початкові відомості про архітектуру, пристрої 

та основні принципи роботи ЕОМ. 

Введення в середніх класах курсу на зразок «Курсу 

користувача» дає можливість отримання учнями знання 

математичних основ ЕОМ та основ обчислювального 

моделювання, сформує уявлення про потенціальні можливості 

застосування ЕОМ в людській діяльності. 
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Лише після цього в старшій школі учнів можна навчити 

грамотному програмуванню нескладних програм завдань, 

сформувати уявлення про сучасні технології програмування та 

про техніко-економічні аспекти розробки і експлуатації 

складних програмних засобів. 

За умов введення інформатики в молодшій і середній 

школі, позитивні результати старшої школи можна досягти 

різними шляхами. Це може були навіть традиційній урок 

інформатики з використанням ЕОМ та з урахуванням 

досягнутих результатів. 

Але в умовах профілізації чи введення поглибленого 

вивчення окремих предметів більш перспективним бачиться 

введення спецкурсів з урахуванням вибраного предметного 

напрямку, наприклад, «Технологія комп’ютерної графіки», 

«Прикладна математика», «Технологія», «Основи професійного 

програмування». 

Лише за таких умов можливе активне проникнення 

електронно-мультимедійних засобів навчання до складу 

навчального матеріалу практично всіх шкільних предметів. 

Натомість, сільська школа породжує багато різноманітних 

проблем. Перша – це дефіцит дипломованих учителів 

інформатики, спеціалістів у своїй галузі та учителів інших 

предметів, що володіють ЕОМ хоча б на рівні середнього 

користувача. Ця проблема може вирішатися тільки за умови 

вдосконалення системи вищої освіти чи перепідготовки 

вчителів–предметників. 
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Гостро стоїть питання швидкого та якісного ремонту та 

апаратного вдосконалення комп’ютерів, особливо в умовах 

нашого навчально-виховного закладу. Вчителі, учні та їх батьки 

Гоголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів мріють про 

наближення того часу, коли це питання буду вирішувати 

централізовано. 

Та найбільша проблема – це величезний дефіцит сучасного 

програмного забезпечення, особливо в умовах строго 

ліцензування. 

Існує дуже багато програм, які можна отримати за 

допомогою Internet – технологій. Але ж вони занадто дорогі як 

для вчителів окремо так і для сільської школи взагалі, або ж не 

ліцензовані. Звичайно, вже зараз наш навчально-виховний 

заклад, який забезпечений двома кабінетами комп’ютерної 

техніки, отримує ліцензоване програмне забезпечення для 

різних предметів. Але ж його занадто мало. Залишається 

надіятись, що активізація впровадження нових інформаційних 

технологій в освітню галузь підштовхне вітчизняних роз 

робітників програмного забезпечення до активної діяльності. 

Саме тоді, можна бути впевненим, вчителі нашого навчально-

виховного закладу вийдуть на ще вищий, якісно новий 

професійний рівень свої діяльності, і наша держава заслужено 

отримуватиме ще більше високоінтелектуальної дієвої молоді, 

яка всі свої сили і знання віддаватиме для процвітання рідної 

Батьківщини. 
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Електронно-мультимедійні засоби навчання в 
Піщанській гімназії 

 
Маляренко В.П., учитель інформатики  
Піщанської гімназії Кременчуцького гімназії 

 

Зміни, що відбуваються в Україні, не оминули й освітньої 

галузі. Пріоритетним напрямком в освітній політиці є 

підготовка та навчання конкурентноспроможної молоді, яка 

здатна творчо і нестандартно мислити, створювати нове, 

оригінальне. Сучасний розвиток техніки, науки і суспільства 

ставить нові вимоги до знань молодої людини. Сьогодні в 

системі шкільної освіти підростає нове покоління, якому вже в 

найближчі часи доведеться включитися в життя, реалізовуючи 

закладений у школі потенціал. Залучення нових інноваційних 

технологій у сферу освіти дасть можливість досягти мети по 

підготовці людини, що відповідає сучасним вимогам. 

Застосування навчальних комп’ютерів комплексів та 

електоронно-мультимедійних засобів навчання дозволить 

одержати інформаційно-технологічне середовище для вивчення 

будь яких предметів. Такі комплекси і навчальні програмні 

продукти мають універсальні дидактичні можливості, вони 

дозволяють вести навчання в діалоговому режимі з 

урахуванням усіх індивідуальних можливостей учня. Так у 

процесі вивчення іноземної мови учень не лише має можливість 

чути звучання тих чи інших фраз, а і відтворювати самостійно 

(причому в потрібному саме йому темпі) ті чи інші ситуації, 

перевіряти правопис і транскрипцію, підбирати словник 

необхідних термінів, виконувати письмові завдання, проходити 

тестування. Найчастіше навчальні програми складені саме 
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таким чином, що при внесенні помилкової відповіді вони 

пропонують учневі варіант правильної відповіді, що теж 

сприяє засвоєнню матеріалу. 

Величезні можливості відкриваються для вивчення точних 

наук. Математичні програм GRAN охоплюють значну шкільного 

курсу математики. Працюючи з цими програмними 

продуктами, учні мають можливість реалізувати всі набуті 

знання на практиці: знайти корені рівняння, побудувати ту чи 

іншу функцію і дослідити її в алгебрі; створити модель 

геометричного тіла з заданими параметрами, обчислити площу 

чи об’єм у геометрії. 

Викликає захоплення в учнів робота у віртуальній фізичній 

лабораторії. Можливості, які забезпечує даний програмний 

продукт, величезні: робота кожного учня індивідуалізована, до 

того ж учень обирає собі оптимальний режим: хтось проводить 

десять дослідів, а хтось три чи п’ять. Таким чином створюються 

комфортні умови, коли учень не змушений працювати в 

найшвидшому чи надповільному темпі, які задає учитель чи 

п’ять. Таким чином створюються комфортні умови, коли учень 

не змушений працювати в надшвидшому чи над повільному 

темпі, які задає учитель чи група, якщо це колективне 

виконання лабораторної роботи. Для допитливих учнів 

віртуальна лабораторія – бездонний колодязь: адже можна 

моделювати граничні ситуації без завдання шкоди обладнанню 

у кабінеті. Програмні продукти з фізики включають не лише 

віртуальну лабораторію. Дружній інтерфейс та просто у 

використанні дозволяє вчителю конструювати уроки та 

реалізувати свої авторські ідеї, спрямовані на більш ефективне 
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засвоєння навчального предмета. Збірники задач та тести 

дозволяють використовувати набуті знання і перевіряти та 

контролювати знання учнів, заносячи оцінки віртуального 

журналу. 

З цікавістю проходять уроки історії та 

суспільствознавства, на яких використовують електронну базу 

знань «Людина, суспільства і світ». Адже даний програмний 

продукт дає можливість працювати з ним у мережі, охоплюючи 

учнів не лише індивідуальною, а і колективною роботою. 

Не менш цікаві уроки географії з використанням 

електронного атласа чи віртуальної карти, уроки хімії з набором 

віртуальних наочностей, показом відео роликів. 

Велику цінність для вчителів і учнів мають електронний 

практикуми з української мови, довідники, словники, 

віртуальні енциклопедії. 

Окремо слід зупинитися на роботі учнів у мережі Internet – 

олімпіадах. Більшість із них при підготовці до вступу у вуз 

опрацьовує навчальні програми, розміщені на сайтах обраних 

ними вузів. У практиці нашої гімназії участь у Всеукраїнських 

конкурсах Кенгуру і Левеня. На сайтах оргкомітету цих 

конкурсів розміщені не лише списки переможців та учасників. 

А й аналіз та розв’язки завдань, запропонованих на конкурс у 

минулі роки. Таким чином учні мають змогу перевірити власні 

розв’язки та опрацювати допущені ними помилки. Аналогічна 

робота проводиться і при підготовці до олімпіад. 

Учні та вчителі гімназії мають можливість спілкуватися з 

однодумцями по фахових проблемах чи проблемах, що 

турбують їх особисто у форумах. Так встановлюються 
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міжособистісні контакти, що дають можливість поповнити свої 

знання з певної теми, довідатися про погляди та пропозиції 

колег, іноді організовувати поїздки та екскурсії учнів. 
 

 
Мультимедійні технології 

 
Мельничук Л.В., заступник директора  
з навчально-виховної роботи Пісківської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів Лохвицького району 
 

Досягти істотних результатів навчання неможливо без 

науково-обгрунтованого підбору та використання наочності, 

кожен вид якої сприяє здійсненню певних дидактичних 

функцій. Педагоги її створювали і використовували вже за 

часів Я. Коменського. 

Більшість нововведень у педагогічну систему школи мають 

організаційний, а більшість сутнісний. Принциповий характер. 

Урізноманітнення організаційних форм без принципової 

переорієнтації та методологічний, теоретико-пізнавальний 

підхід до діяльності вчителя і учня не може забезпечити 

бажаних результатів. 

В останні роки посилюються інтерес до пошуку нових 

видів наочності, що глибше відображають логічну структуру 

наукових узагальнень. Це наочність, що глибше відображають 

логічну структуру наукових узагальнень. Це наочність нового 

покоління, яка створюється комп’ютерними комплексами. 

Незрівнянно зросли можливості вчителя, який оволодів 

новітніми технологіями: інформаційними, мультимедійними, 

телекомунікаційними. 
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Готуючи на урок певні види наочності, можна виходити з 

того, щоб забезпечити різні види пізнавальної діяльності учнів. 

Наочність має виконувати інформаційну та управлінську 

функції: представлення об’єкта і знань, представляти й 

аналізувати навчальний матеріал у зручній для мисленнєвих 

операцій формі. 

Сьогодні проблеми інструментальної праці педагогів 

намагаються розв’язати комунікативними, емоційно-

психологічними, сценарними методами, організовуючи різні 

види навчальної діяльності. Це потрібно поєднувати з 

використанням новітньої техніки: комп’ютерних комплексів, 

мультимедійних проектів. 

У практику сучасної школи входить урок в електронному 

вигляді, невід’ємною частиною якого є ілюстрації, графіки, 

відео-, аудіофрагменти, педагогічні програмні засоби. Учителі 

мають можливість будувати навчання сучасними наочними 

моделями, наближаючи його до рівня наукового пошуку, 

прискорюючи розвиток абстрактного мислення школярів, 

створювати принципово нові для творчої діяльності. 

Підготовка до мультимедійного уроку може складатися з 

таких двох частин: підготовка дидактичних багатовимірних 

інструментів як спеціальна вибудову навчального матеріалу та 

конструювання такого ж за формою інструменту суто 

педагогічного, який відображає педагогічну технологію, 

діяльність вчителя і учнів із засвоєння матеріалу. Наступне 

завдання вчителя полягає у поєднанні обох інструментів, з яких 

педагогічний слугує для засвоєння першого, змістового. Так 
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узгоджується зміст навчального матеріалу з процесами його 

вивчення. 

Добре, коли зміст навчального матеріалу розкривається за 

допомогою засобів мультимедіа: композиції із знаків, символів, 

малюнків, фрагментів фільмів, спеціально оформлених 

елементів тексту. Набір таких слайдів для конкретного уроку 

являє собою повноцінний екранний супровід, який незрівнянно 

більше концентрує увагу учнів, активізує екранний супровід, 

який незрівнянно більше концентрує увагу учнів, активізує 

мислення, ніж це досягається традиційними методиками. 

Підготовка до проведення мультимедійного уроку можна 

розділити на етапи. По-перше треба виділити проблему 

представлення на екрані навчального тексту. Процес 

виготовлення електронного тексту, великі навчального тексту. 

Процес виготовлення електронного тексту, великі літери якого 

бачить увесь клас, має певні особливості. Йдеться про наочне 

представлення такого тексту як ключової ланки уроку. 

Потрібно перевести матеріал, що вивчається, у новий формат, і 

цим максимально сконцентрувати увагу учнів на головному, 

активізувати їхнє мислення. Більшого успіху досягне учитель 

тоді. Коли вдається сконструювати текст на екрані таким 

чином, щоб цим була втілена ідея, відбите авторське бачення 

вчителем змістового матеріалу . 

У екранному варіанті текст призначено не лише для 

читання, а для виділення головного, підкреслення ключових 

слів, висловів, ідей. Саме останні подаються спеціальним 

шрифтом, виділяються кольором, зображуються на певному 

фоні. При потребі ключові слова обводяться рамкою, яка 
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мерехтить. Більший ефект досягається, коли частина тексту 

динамічно зафарбовується фоном на очах учнів, інша частина 

поступово підкреслюється лінією, довжина лінії під літерами 

видовжується. Такі прийоми спрямовані на стимулювання 

учнів до поглибленого осмислення тексту, висловлювання 

думок, суджень. Ключові слова тексту виділяються іншим 

шрифтом, підкреслюється. 

По-друге, слід вирішити проблему зображення на екрані, 

яке має адекватно відповідати дидактичним завданням етапу 

уроку, органічно вписуватись до складу методів навчання та 

форм організації навчально-пізнавальної діяльності. Але кращі 

результати досягаються тоді, коли зображення на екрані 

виразні, найголовніше, методично обґрунтовані. 

При підготовці до уроку учитель може звертатись за 

допомогою до учнів, бо ніде правли діти, є учні, які краще 

володіють комп’ютером, ніж учителі. Мультимедійні уроки 

учитель може готувати разом з учнями, які добре володіють 

комп’ютером. Учитель формує завдання, а юні програмісти 

створюють електронний текст. 

Урок можна починати з короткої презентації на екрані 

плану заняття. На недоліків. Це представлення на екрані 

частин текстів з підручників, методичних посібників у вигляді 

статистичних текстів з підручників, тексту, без виділення 

головного. недостатня переробка навчального матеріалу, 

поверхневе виділення в ньому логічних зв’язків. Коли учні 

інформації. Іноді суттєвим недоліком у цій роботі є 

демонстрування невиправданої великої кількості статистичних 

слайдів. Які миготять перед очима учнів і тільки. Екранне 
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зображення опрацьовується поверхово, не сприяє засвоєнню, 

служить більше роботи, яка переважає над змістом. 

Слід проводити спеціальну роз’яснювальну роботу серед 

учителів, переконувати у первинному значенні змісту 

матеріалу, що вивчається, а не формах роботи, якщо до їх 

складу входить навіть мультимедійна техніка. 

І все таки, використання сучасних досягнень психолого-

педагогічної науки, методики навчання предмета у поєднанні з 

новітніми комп’ютерними комплексами – це шлях до високих 

результатів у освіті. 

Сьогодні у методичній літературі є багато дидактичного 

матеріалу, який допоможе вчителям готуватися до 

мультимедійних уроків. 

 
Електронні мультимедійні засоби навчання  

в Красногорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Кропивка О.В., директор  
Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Одним зі шляхів підвищення ефективності організації 

навчально-виховного процесу загальноосвітнього чином є його 

інформатизація. Формування інформаційної та комунікативної 

компетентності учнів сільської школи здійснюється засобами 

навчальної дисципліни – інформатики. Результатом вивчення 

інформатики є здатність учня орієнтуватись в інформативному 

просторі, володіти й оперувати інформацією в умовах сучасного 

високотехнологічного суспільства. 

В зв’язку зі встановлення у Красногорівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів комп’ютерного класу (14) учні школи мають змогу 
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користуватися електронними засобами навчання не лише при 

вивченні курсу інформатики, а й в процесі оволодівання 

знаннями з інших предметів. 

Для успішного впровадження методологічного бази 

впровадження сучасних засобів реалізації інформаційних і 

комунікаційних технологій п’ять учителів школи пройшли 

курсову підготовку за програмою «Intel». 

90 % вчителів школи володіють комп’ютером. Школа 

забезпечена ліцензійними програмами з більшості предметів 

навчального плану та учителем інформатики. Це свідчить про 

психолого-педагогічну готовність педагогічного колективу до 

впровадження сучасних технологій в навчальний процес. 

Так, незважаючи на досить короткий термін наявності 

комп’ютерного забезпечення у школі, педагогічними 

працівниками на своїх уроках були використанні слідуючі 

програмні засоби навчання: 

Учитель математики Пасько І.М використовує ППЗ 

«Бібліотека електронних наочностей», «Географія, 7-9 класи». 

Остапенко Т.М. – ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія. 8-

11 класи». 

Учитель трудового навчання Бірук В.Г під час проведення 

уроків трудового навчання та креслення знайомить учнів з 

програмами Visio – 2003, Corel Draw та Kompas -30. 

При проведенні захисту творчих проектів учні Бірук В.П. 

використовують комп’ютерні презентації своїх виробів. Учитель 

фізики та інформатики Пилипенко О.С. під час проведення 

лабораторних робіт широко використовує навчальну програму 

«Віртуальна фізична лабораторія» для 7-11 класів, яка дає 
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можливість не лише виконати досліди, а й перевірити знання 

учнів у тестовій формі. 

Для закріплення, узагальнення і систематизації знань 

Пилипенко О.С. використовує ППЗ «Фізика 7-10», що містить 

теоретичний, наочний матеріал та завдання для самоконтролю, 

а ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика що 

використовується учителем, сприяє кращого засвоєнню 

теоретичного матеріалу. 

Електронні засоби навчання в школі формують в учнів 

сучасні уявлення і можливості комп’ютерної техніки, 

допомагають учителю мати тай наочний матеріал до теми, який 

задовольняє навчальний процес та потреби учнів у 

розвиваючому та пізнавальному та пізнавальному процесі. 

 
Новітнє прочитання творів класичної  

класичної української літератури 
 

Терещенко О.В., викладач-методист  
Кременчуцького педагогічного  
училища ім. А.С.Макаренка 
 

Література на відміну від інших шкільних предметів має 

універсальну здатність впливати на розум, серце і душі читачів. 

Урок з літератури не може бути нудним, сірим, холодним. 

Емоційність, пошуки художньої істини, зіставлення різних 

думок про твір і його героїв допомагають учням сприйняти 

художнє полотно як реальне життя, запам’ятати надовго, через 

призму героїв, їхніх характерів і роль бачити слабкі й сильні 

сторони українського менталітету, відчувати себе нащадком 

славних предків, гордитися нацією і Україною. 
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При вивченні програмних творів, давно і добре відомих 

українському читачеві, учителеві слід відмовитися від 

трафаретів минулого, по-новому глянути на той чи інший твір, 

пам’ятаючи, що учні читають його вперше і бачити мальоване 

по-своєму. 

Треба систематично й цілеспрямовано вчити 

старшокласників відповідати логічно, послідовно розвиваючи 

думку, роблячи висновок. Однозначні відповіді, відсутність 

проблемних ситуацій на уроках знижують цінність осягнутого 

учнями вбивають їхню зацікавленість літературою. Проблемні 

уроки, філософсько-психологічні дослідження заставляють 

відстоювати свої погляди, спонукають до глибшого 

проникнення у художній твір. Безумовно, необхідно найбільш 

активно задіяти текст, домогтися вдумливого вчитування у 

зміст, стимулювати учнів до пошуку авторської інтерпретації 

істини. А звідси – розв’язання проблем морально-етичного 

плану, в основі яких лежать загальнолюдські цінності. Як тут не 

згадати вислів Песталоцці «Повноцінними є тільки ті знання, 

які дитина здобула власною активністю». 

Одним із кроків підвищення ефективності уроку є 

впровадження разом із традиційними методами навчання 

інноваційних освітніх технологій навчання, адже вони 

активізують процес особистісно-зорієнтованого навчання. 

 

І.С.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» 

Повість І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» сьогодні 

учителі-словесники оцінюють по-різному: одні бачать у ньому 

взірець художньої майстерності, глибоке розкриття народних 
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характерів, дотепний гумор, інші – насмішку, зневагу, глум над 

українцями. 

Проте і в першому, і в другому разі не береться до уваги та 

художня концепція, на якій виростала «Кайдашева сім’я». 

Необхідно замислитись над питаннями: 

• Чи тільки розвеселити хотів нас письменник зображеним у 

«Кайдашевій сім’ї»? 

• Як зрозуміли ви глибинну суть твору? 

• Над чим він примусив вас, українську молодь ХХІ ст., 

замислитись, які думки викликав? 

Відомо, що повість у час свого виходу зазнала цензурних 

втручань, і автор змушений був вилучати цілі уривки з неї. 

Здається, пора подивитися на викреслене і ввести його в текст, 

адже це може принципово змінити погляд на весь твір і 

відповідно вплинути на аналіз проблемних ситуацій. 

Автор не просто протиставляє образ розкішної природи 

дріб’язковому внутрішньому світові примітивних людей, а 

подає героїчне минуле і трагічне сучасне у протилежних 

ціннісних координатах. Минуле позначає: «Славними битвами 

Богдана Хмельницького»; «На тих горах скрізь стримлять 

козацькі могили». 

А сучасне: «Ввесь край, ніби якесь здорове кладовище, де 

похований цілий народ, де під безлічними могилами похована 

українська воля». 

• А про який же тоді народ написана повість? 

Автор протиставляє психологію своїх сучасників 

внутрішньому стану того покоління, яке виграло визвольну 

війну проти Польщі. Саме про духовну смерть українців ХІХ ст. 
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хоче сказати письменник. А духовна смерть означає для нього 

смерть фізичну. 

Вже на початку твору автор говорить про морально-

психологічний застій суспільства, в якому люди позбавлені 

поривань, що об’єднали б їх у націю, саме в цьому одна з 

причин бездуховності героїв. 

Прагнення Кайданів не виходять за межі хатніх клопотів і 

ведення натурального господарства. Своїм побутом вони 

ілюструють стиль життя нації, що опинилася на узбіччі 

світового розвитку, тобто зведеного до рівня другорядної, 

нижчевартісної. Герої повісті жодного разу не порушують 

проблем загальнонаціонального значення. Вони поза їхньою 

свідомістю. Це головна ознака «духовного цвинтаря», 

національної неспроможності українців того часу. 

Визначне ідейне спрямування початку твору простежується 

і в пейзажних картинах: «Земля ніби схопилася пухирями і 

булькала, вона ніби кипіла, клекотіла».  

«Земля простигла саме тоді, як добре вбилася в ключі» - про 

незакінченість розпочатої боротьби або навіть її 

безрезультатність. 

Суцільні козацькі могили та одвічний символ вільнолюбства 

– орли – створюють ефект присутності героїчного минулого. 

Земля ніби випромінює його, от тільки сучасники його не 

відчувають. 

Крутим горам та гострим козацьким могилам письменник 

протиставляє реалії селянської діяльності – садки, млини, 

городи, які символізують існування, спрямоване на 

задоволення фізичних потреб. Він не порівнює елементи 
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краєвиду з під текстовим наповненням , а просто поєднує їх в 

одній картині, показуючи байдужість українців до своєї 

історичної минувшини, атмосферу загального занепаду 

патріотичних почуттів, у якій будуть розкриватися характери 

його героїв. 

ТЕМА: духовний занепад народу, втрата ним одвічного 

прагнення до волі й незалежності, почуття національної 

гідності, історичного зв’язку з попередніми епохами, абсолютне 

зосередження людей на засобах фізичного існування. 

ІДЕЯ:   засудження національної неспроможності українців 

того часу, „духовного цвинтаря". 

„Ввесь край ніби якесь здорове кладовище, де під безлічними 

могилами похована українська воля" 

 

1.Нечуй-Левицький 

ПРОБЛЕМАТИКА:  

• байдужість українців до історичного минулого;  

• „духовного цвинтаря", національної неспроможності 

українців;  

• розклад патріархальних взаємин в українській сім’ї;  

• світоглядна обмеженість і духовна черствість;  

• народна мораль і авторитет у громаді;  

• віри в Бога і дотримування заповідей  Божих;  

• виховання; 

•  батьків і дітей; 

• засудження руйнівної сили приватної власності, що 

нівечить людські душі;  
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 селяни у стані психологічної апатії, замість 

високих прагнень у них виникає озлобленість один до 

одного;  

 фізична і духовна заблокованість;  

 низький рівень інтелекту, що не дозволяє шукати 

виходу;  

 національна неволя. 

 

 

призводить до посиленої агресивності, що набирає 

патологічних форм 

 

 

 

 агресивність, яка не може виявитися в щоденному 

житті проти ворога, переноситься на власних земляків; 

 підвищена збудженість, прагнення знайти 

психологічну розрядку в численних сварках і тим компенсувати 

свою внутрішню нездатність змінити суспільну дійсність;  

 відсутність єдності, спільної перспективи; 

 домінування егоїстичного начала; 

 

 

соціальне і національне гноблення, матеріальне і 

духовне зубожіння 
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родина стає полем битви за особисті права 

 

 

 

три подружжя, затиснуті в одному сільському дворищі, 

приречені вести хатні війни 

ЦЕ ЗАКОНОМІРНИЙ НАСЛІДОК! 

Автор ніде не змалював картин відвертого національного 

нищення. Психологія Кайданів і рівень їхнього буття є 

хронологічною точкою, якій передували відомі події:  

 ліквідація російським царизмом української державності; 

 закріпачення селян; 

 штучне зниження освітнього потенціалу і політичної 

активності нашого народу. 

Тому Кайдашева сім’я, як морально-психологічне, духовно-

культурне та суспільно-політичне явище – це закономірний 

наслідок, зумовлений названими чинниками. 

 

Проблемні запитання: 

• Розкрити зміст речення: «Ввесь край, ніби якесь здорове 

кладовище, де похований цілий народ…». Що хотів цим 

сказати автор про суспільне становище українського народу 

ХІХ ст., про його духовний рівень? 

• Розкрийте значення словосполучень: «кладовище 

української історії», та «похована українська воля». У чому 

полягає смисловий зв'язок між цими поняттями та психологією 

героїв твору? 
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«КОЛО ІДЕЙ» 

Мета: вирішення гострих сеперчливих питань, створення 

списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення 

поставленого питання. Запис на дошці запропонованих ідей. 

Яких рис, на вашу думку бракує сучасним українцям? 
 

Соціально-психологічне дослідження за повістю 

І.Франка «Перехресні стежки» 

Тема: Життя різних верств населення Галичини, про 

боротьбу справедливості з жорстокістю, про добро і зло, 

щирість і милосердя в людському житті. 

Виявити конфлікти у повісті, осмислити їх суть, заповнити 

схему: 

  соціальні філософські моральні 
 

«Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?» 
 
 

 
Суперечність між 
особистим і приватним 
життям 
 

Втрата ідеалу 

 

«Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у 

неволі?» 

• Суперечність між особистим і приватним життям 

• Втрата ідеалу 

«Вільний мікрофон» 

- Як ви розумієте поняття долі? 
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(Доля: 1. збіг обставин, хід подій, що ніби не залежать від 

волі людини. 

2. Стан, зумовлений життєвими умовами, обставинами, 

подальше існування, майбутнє когось чи чогось) 

 

Громадянська позиція Євгена Рафаловича втілена в 

його програми: 

1. «Якнайменше стикатися з тим товариством». 

2. «Витворити довкола себе інший світ, інше товариство, 

хоч би се мали бути прості міщани, селяни». 

3. «Розпочати просвітню роботу». 

4. «Утворити політичну організацію в повісті». 

 

Проблемне питання 

- Чи актуально звучать і сьогодні слова Рафаловича: 

«Політика – то не балаканина на праздниках та соборчиках. 

Вона вимагає не тільки вправного язика і міцних грудей, але 

також відважного серця, сильного характеру і завзяття того 

духу незалежності, якого у нас цілими віками вбивали і 

притлумлювали різні чинники». 

- Чому автор зводить на перехресних стежках людей різних 

національностей і навіть різних життєвих інтересів? 

 

Психологічне дослідження 

Стальський – можливість розкрити психологію садизму – 

крайньої жорстокості, яка приносить цьому нелюдові 

задоволення. 
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Баран – з його нав’язливою ідеєю врятування людей від 

антихриста – потьмарена психіка (психопатологія) з афектами, 

галюціонаціями зустрічаємося в тих сценах твору, де 

з’являється Реґіна Стальська.  

Роздвоєність людського «Я», складна внутрішня боротьба, в 

якій «божественне» зіштовхується з диявольським», діалектика 

душі, що супроводжується одночасним існуванням різних – 

полярних! – душевних станів – усе це є в характері Євгенія 

Рафаловича. 

ІІІ. Підсумовуюча  бесіда. 

1. Як ви розумієте авторську ремарку Франка стосовно 

головного героя: «Вихований, вигодуваний хлібом, працею і 

потом свого народу, він повинен своєю працею, своєю 

інтелігенцією відплатити йому». 

2. Яка ідея повісті «Перехресні стежки»? 

 

«Метод Прес» 

Мета: навчити учнів виробляти і формулювати аргументи, 

висловлювати думки з дискусійних запитань у виразній і 

стислій формі, переконувати інших. 

1. Позиція: «Я вважаю, що…» 

2. Обґрунтування: «Тому що …» 

3. Приклад: «Наприклад …» 

4. Висновки: «Отже, я вважаю …» 

 Чи потрібний нам Рафалович? 

 Чи міг би Євген сьогодні розв’язувати ті питання, які б 

сприяли національному, соціальному та культурному росту 

народу? 
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 А ви, сьогоднішня молодь, можете приректи себе на працю 

для народу, на самотність в ім’я України? 

Ідея. Кожен, якщо захоче, може знайти своє місце на ниві 

служіння своєму народові. Людина завжди має вибір – 

прийняти лицемірну мораль суспільства чи боротися з 

несправедливістю. 

 

Панас  Мирний  “Хіба  ревуть  воли ,  як  ясла  

повні?” 

Поштовхом для написання роману стала подорож Мирного з 

Полтави до Гадячого з метою «роздивитися народний побут, 

познайомитися з народною таємною думкою, якою він живе…». 

Результатом цієї подорожі став нарис «Подоріжжя од Полтави 

до Гадячого», опублікований 1874 р. без підпису автора. У 

ньому Панас Мирний відтворив свої враження  і 

спостереження від подорожі, а також історію, яку він почув від 

візника про відомого на всю Полтавщину розбійника Гнидку, 

засудженого на каторгу. Мирний був вражений тим, що, 

розповідаючи про злющого зарізяку візник, здавалося, 

співчував йому. Особливе здивування викликало те, що візник 

не пропускав найдрібнішої позитивної деталі розбійника: 

працьовитість, талант згуртовувати навколо себе людей, 

природжений розум, здатність на глибокі почуття до дружини, 

прояви людяності, ніжності і благородства. 

Панас Мирний зацікавився особою Гнидки, який у його 

пам’яті «зостався як здоровенний іржавий цвях, забитий у білу 

гладеньку стіну». Почуте у дорозі письменник намагався 

проаналізувати вдома, проникнути в складність суспільного 
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явища, знайти коріння, що породило Гнидку-розбійника: «Як 

такий мирний пахарський побит з його поетичним почуттям, з 

його людяністю, викинув з себе такого зарізяку? Хто повинен 

дати на це відповідь? Етнограф? Психолог?» 

З усіх чуток Мирний підібрав потрібний матеріал (про 

кмітливість, жорстокість, про знущання над матір’ю, про 

кохання до дружини) для створення образу людини, якій не 

було чуже усе людське. Так з’явилася повість під назвою 

«Чіпка», яку Мирний надіслав на рецензію братові І.Білику. 

Для більшої життєвої правдивості образу І.Білик радить 

глянути на предмет зображення ширшим громадським 

поглядом, бо «не могло б існувати суспільство, воно б негайно 

перетворилося на диких звірів, якби трималося самими 

грішниками, а, навпаки, воно тримається людською стороною 

людини, а не звірячою. Звіряча сторона – злочинства – є тільки 

протест проти кепського впоряджання людської сторони. Хіба 

рика Онагра серед паші? Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Онагра – осел, домашня тварина, яка часто згадувалася в 

Священому Писанні і була ознакою значних матеріальних 

статків у євреїв в давні часи. Заборонялося орати волом і ослом 

разом не тільки у зв’язку з їх нерівною силою, а здебільшого 

через те, що це символічно означало відокремлення іудеїв від 

інших народів. 

Роман було опубліковано в Женеві під двома прізвищами 

П.Мирний та І.Білик. спочатку назва роману служила 

епіграфом взятим з перекладеного П.Кулішем Євангелієм від 

Іова: «Хіба рика Онагра серед паші?  

Хіба ревуть воли, як ясла повні?  
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Хіба пісну їдять без солі страву?» 

Та широке соціально-психологічне полотно з актуальними 

проблемами суспільно-політичного життя і суспільно-

економічних відносин потребувало більш місткої і об’ємної 

назви, що відбивала б багатство ідейно-тематичного змісту. 

Такою й стала запропонована Біликом назва.  

“Хіба  ревуть  воли ,  як  ясла  повні?” 

(де варто поставити логічний наголос?) 

Не соціально-психологічний, а національно-

психологічний 

– як деградує у неволі бездержавний народ; 

– через людські долі яскраво розкриває багатогранність, 

багатоплановість процесу втрати Україною волі, руйнівні 

наслідки того процесу. 

Психологічний – великий, складний за будовою епічний 

прозовий твір, у якому охоплені події долі однієї людини чи, 

кількох людей найчастіше від їхнього народження до смерті або 

протягом досить довгого часу, висвітлено настрої, почуття, 

душевний стан, переживання дійових осіб шляхом 

проникнення в найглибші закутки душі зображуваних. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Суспільно -національні  наслідки  втрати  народом   
національної  волі  

 

Соціальне 
зубожіння 

 

Свавілля 
поневолювачів 

Руйнування засад 
громадського та 
родинного побуту 

 

Занепад 
народної моралі 

Д е г р а д а ц і я  о с о б и с т о с т і  
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s  Навіщо потрібні такі далекі екскурси в минуле, навіщо 

історія села Піски? Адже щоб показати моральну деградацію 

Чіпки – чи  не досить було його історії в часовому відрізку 

одного життя? 

Тут витоки отих деформацій психіки і моралі, котрі 

давали потім такі потворства, як пияцтво і розбій 

 
Сто років тому село було вільним, козацьким 
 
Втратило волю, було подароване царицею генералові із 

землею, будівлями, людьми 
«…Панський дух витав скрізь і всюди… Усім й усюди 

заправляли вони». «Земля моя!.. і ви мої!.. і все моє!..» 

 
Почалися приниження і сваволя: зносили хати, брали 

до покоїв дівчат 
 
Крім фізичної залежності і підневільної праці 

приниження національної гідності 

«Як ті воли робили на неї по чотири дні в тиждень та 

зносили у двір курей, гусей, яйця…» 

 

“Розпились, розледачіли. Забули навіть в мандри бігати. Неволя, 

як той чад, задурманила людям голови. Уже вони і не сумували – 

наче так тому й треба!” 

 

Україна дедалі більше потрапляє в ярмо, втрачає рештки 

автономії, волі 
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«Народ, що так легко позбувся державності, втратив 

національні ознаки «не буде цапом, ні козою, а вже напевно, 

що волом» (Котляревський) 

 

Руйнація моралі, етики, деформація психіки. 

«Гній, калюжа невилазна: страта честі, правди, віри на 

слово; ошукування одного одним і до всього сього п’яництво і 

п’яництво. Все п’є, заливає очі й не соромиться одне одного. Чи 

не здурів, чи не збожеволів бува народ?» 

 

Неволя   приниження   пияцтво   злочинства  

Проблема спадковості 

Внук Василя Семеновича Польського та сироти Уляни, яку 

силоміць пані Польська видала заміж за Петра Вареника 

 

через 3 місяці народився Іван (Остап Притика, Остап Хрущ) 

 

Успадкований генотип поведінки 

 

По батьковій лінії з покоління в покоління нагромаджуються 

лише негативні риси «…ледащо Улянин син… Ні роботи з нього 

ні послуги ніякої – одна шкода» 

«Мотря, розпалившись, не вміла здержувати над рідним 

сином». «То не огонь палає, то лице Мотине; то не іскри 

сиплються, то її прокльони та духопелики» 
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Якщо батько лише «шкодливий», то син уже здатний на 

вбивство;    

«Та не такий же Чіпка вдався, щоб його можна було бійкою 

спинити. Спершу таки боявся матері, а далі – звик уже й до 

бійки… Ой злий же він був тоді! Ой лютий! Він би  - зміг – 

матері очі видрав або сам собі що заподіяв, якби не баба… А 

матері не любив і не слухав…  Од бійки то сховається, то втече, 

а послухати – не послуха».  

«Коли мати не може стримати руки над сином, то син уже ні 

в чому не знає впину». «Дух захоплює, якась звіряча радість 

проймає….» 

 

Польський гонор, зухвалість, вседозволеність, 

непримиренність у критичні хвилини, під час важких 

життєвих випробувань запановують над тверезим глуздом, 

терпимістю і навіть над справедливістю. Чіпка багато 

говорить про справедливість, але розуміє її дуже суб’єктивно. 

 

Материнський авторитаризм при відсутності батька 

стимулює у душі Чіпки зневагу до будь-якої наруги над собою: 

«Чіпка мав добру пам'ять: з неї ніколи не виходила думка, що 

він «виродок». 

 

Смерть баби породжує перші сумніви щодо Бога: його лякає 

думка, що смерть також від Бога: «Бабина смерть загадала 

йому загадку, котру він ніяк не міг розгадати». 

 



 61

Коли Чіпка думає про свого бунтівливого батька, відданого 

в москалі, то батьківський образ, як і образ покійної баби, 

виринає із психічної пустоти містичним «чорним вороном»: 

батько розмовляє з душею сина. 

 

Панас Мирний простежує не просто успадкування 

певних родинних рис, а й вплив чужої крові на українську 

націю. 

Життя Чіпки – це чергування певних станів. Характерне 

роздвоєння української народної душі: одна частина тягнеться 

до загальнолюдської християнської істини, інша – відвертається 

від неї в пошуках індивідуальної правди. 

 

Як гречкосій Чіпка працює коло землі з запалом, «до 

хазяйства такий удатний»: люди стали поважати і шанувати. 

 

Перші труднощі пробуджують у ньому гени панів 

Польських, і він не шукає виходу, не пристосовується до 

певних обставин, а бунтує. Поведінка його зумовлена 

успадкованою від діда впертістю: або по-моєму, або ніяк. 

«Совість здобрена горілкою, його не мучила»; «…від чого я сам 

тікаю – та ніяк не втечу, - ховаюся – та не заховаюся, та все 

глибше, глибше топлю свою голову у п’яній горілці». 

 

Друге падіння, після поразки на виборах знову ж таки 

можна пояснити польським гонором. У ставленні до тих, кого 

він вважає своїми кривдниками, Чіпка нагадує прабабусю 

генеральшу. 
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(Вибори до земства зводять докупи увесь рід Польських: 

онука Василя Семеновича під прізвищем Вареника, його 

троюрідних братів із прізвищами Совинських, Кривинських 

Гаєцьких, Митілів, - хоч про те ніхто з них і не здогадується. 

Проблема гріха 

Як успадковується кров, гени, так із покоління в покоління 

передається гріх, і кожен попередній притягує до себе 

наступний. У родоводі Чіпки гріх у кожнім поколінням 

множиться і стає тяжчим. 

Дід Василь Семенович Польський  (саме в його комору на 

першу крадіжку залазить внук Чіпка) і баба Уляна – перші в 

роду переступили закон, народивши без шлюбу сина Івана; 

 

Їхній син у гріхопадінні значно нижче: він «двужон» перед 

однією жінкою зламав присягу, а другій присягав криво. 

 

До цих двох тяжких гріхів додається народження Чіпки, 

котрий перед найвищим моральним законом залишається 

байстрюком. 

 

Чіпка обтяжений спадковістю не тільки на генетичному 

рівні – душа його пригнічена тягарем попередніх переступів 

перед Богом. 

 

Чіпка і Галя позбавлені благословення дітьми. Сама Галя 

переступу не чинить, її наміри світлі і чисті, але щасливою вона 

бути не може. За законом, що гріх притягує гріх, вона, 
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«розбишацька душа», сходиться в любові саме з Чіпкою, у 

шлюбі з котрим випиває лише гірку чашу страждань та болю. 

Духовний світ персонажів проявляється не тільки в 

їхній психіці, а й стосунках з вищим законом, тобто 

заповідями Божими. Автор не моралізує, він розвитком 

сюжету доводить, що гріх і щастя несумісні. 

Символічне завершення роману: «Один Чіпка не плакав. Як 

той сич насуплений, стояв він нарізно всіх, звісивши на груди 

важку голову, в землю потупивши очі, тільки коли-не-коли з-під 

насуплених брів посилав на людей грізний погляд… Не 

знайшлося душі, щоб підійшла до нього попрощатися». 

Надто страшні злочини вчинив Чіпка порушивши 

найголовніші християнські заповіді: шануй матері свою, не 

убий, не укради, - щоб без покаяння простити його. 

Пейзажний фінал символізує початок нової доби, а разом з 

нею і появу нового соціального конфлікту. 

 

Тема. Це твір про те, як нищили вільний козацький дух, 

твір про деформацію психіки українця: з українця-козака – на 

українця-вола, німого раба в душі якого часом кипить 

напівусвідомлений протест, вибухоподібний і грізний, як 

ревіння вола, часто потворний. І завжди приречений у темноті 

своїй. 

Ідея. “Українці в ярмі” 

Зденаціоналізована частина українців сама вже пхає голову 

в те ярмо, і це не здається вже чимось неприродним  чи 

особливим, це стає звичним, це вже не викликає у неї 
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протесту. Деформована психіка зросійщеного українця – то 

наслідок вікових принижень національної гідності. Звідси – 

постійне відчуття нижчевартості, байдужість, апатія, 

відсутність національної свідомості. 

Проблематика 

– нищення історичної пам’яті; 

– кріпацька неволя; 

– недотримання Божих заповідей; 

– зародження класового розшарування на селі; 

– хабарництва і казнокрадства; 

– “пропащої сили”; 

– деморалізуючий вплив солдатської муштри; 

– батьків і дітей; 

– жорстокості і милосердя; 

– гріха і спокути; 

– жіночої долі; 

– сирітської долі; 

– любові і сімейного щастя; 

– морально-етичні 

 

Ольга Кобилянська «Земля» 

«Сила землі для селянина така велика, що вона не відпускає 

його від колиски аж до самої могили, формуючи його характер і 

світогляд» І.Франко 

Земля є матір’ю, що дарує життя, і домовиною, що приймає 

до себе назад; це початок і кінець кожної істоти; вона буває 

доброю і поганою, бо дає і забирає одночасно. 
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«Земля» - соціально-психологічна повість, а це означає, що 

всі вчинки, помисли і дії героїв ґрунтуються не стільки на 

матеріальних доктринах, скільки на психологічних». 

- село змальовано не на тлі соціального протистояння, а в 

морально-етичній площині 

 

Соціальний портрет села 

(на весіллі Парасинки ми знайомимося майже з усіма 

персонажами») 

- У ньому панує патріархальний лад, що існує за усталеними 

законами та звичаями 

- Усе підпорядковане якійсь абсолютній мудрості, за якою 

кожна річ має своє місце, а людина своє призначення; 

- Природа співіснує з людиною за умов, що людина 

дотримується заповідей своїх батьків зберігати її в 

непорушності та незмінності; 

- Мешканці села жили з вірою в Бога, у своїй філософії 

поєднували стародавні забобони, дивні вірування й реалії 

оточуючого світу; 

- Тут сусідили друзі й вороги, багаті і бідні, люди шановні і 

нікчемні; кожен з них має свій біль, кожному по-своєму 

нелегко; 

- Усі разом створюють уявлення про село сторічної давності, 

його мораль, матеріальні та духовні цінності; 

- Бояться більше осуду, ніж суду: коли робиш, то думай, 

що про тебе скажуть. 

Найголовніше для мешканця є земля  

Твір має три сюжетні лінії: 
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- лінію життя старих Федорчуків 

- лінію Сави і Рахіри 

- лінію Михайла і Анни 

 

Біблійна легенда про Каїна і Авеля 

«Займи позицію» 

Мета: демонстрація різних поглядів на проблему, 

усвідомлення можливості, протилежних позицій щодо її 

вирішення, обґрунтування своєї позиції. 

 Чому повторив гріх Каїна Сава Федорчук?  

 Як наважився порушити заповідь «не убий»?  

 Чи справді заздалегідь невідворотним був злочин і чи не 

можна було його             відвернути? 

Проблемні запитання 

1. За характером Сава стояв ближче до Марійки. Чому ж не 

був ближчим її серцю? 

2. Чи не було у характері Сави патології? 

3. Михайло був ідеалом для батьків. Невже у нього не було 

негативних рис? Чому зволікав зі шлюбом з Анною? Чому не 

зізнався батькові про намір одружитися? 

4. Як ставилися брати один до одного? 

5. Під час відсутності Михайла Сава полюбив працю на 

землю. Чи хвалили його батьки? 

6. Розкажіть про останній день перед братовбивством у сім’ї 

Федорчуків. Чи можна було Михайлу уникнути смерті? 

7. Батько простив Саві злочин, мати не змогла. Сава не 

зумів простити батькам, що скотився до гріха через кривди, 
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заподіяні ними, через те, що раніше любили тільки Михайла. 

Чиє становище трагічніше? 

 

«Метод Прес» 

- Що було причиною вбивства брата братом: земля? 

Неврівноважений характер Сави? Поведінка Михайла? 

Неправильне виховання братів? Підбурювання Сави Рапірою? 

Батьки братів? 

- Чи був закономірним злочин у клубку тих конфліктів і 

протиріч, що склалися? 

 

Висновки. Убивство – непрощенний гріх! Немає у світі 

цінностей, які своєю вартістю переважили б людське життя! 

Зло не має права керувати людьми! 

Сьогодні в Україні нелегка пора суспільних перетворень. 

Людська свідомість знову  звикає до слів «власник», «має», а не 

«колективне». Земля знову повертається до селянина. Вона 

жадає працьовитих рук, чесних, мудрих і дбайливих 

господарів. Власність – річ зваблива, але найбільше багатство 

не варте нічого, якщо воно замішане на чиємусь горі. 

 

Основні напрямки вдосконалення ключових 
компонентностей вчителя з питань безпеки 

життєдіяльності 
 
Цоков О.К., методист Полтавського ОІППО 

 
Експрес-контроль: 
1. Як організувати навчання з питань безпеки 

життєдіяльності у загальноосвітньому навчальному закладі?  
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2. Охарактеризуйте загальні питання впровадження 

техніки безпеки у ЗНЗ. 

3. Розкажіть про основи пожежної та електричної безпеки 

під час навчально-виховного процесу. 

4. Дайте характеристику санітарно-гігієнічним нормам, які 

повинні бути на робочому місці вчителя та учня.  

1. Поняття „безпека життєдіяльності” визначено Законом 

України ”Про охорону праці”, який має пряме відношення до 

освітньої галузі. 

Охорону праці цієї галузі слід розглядати як систему 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, що 

спрямовані на збереження життя та здоров’я працівників 

освіти. 

Вивчення питань безпеки життєдіяльності в ЗНЗ здійснюється 

за такими напрямками: правові та організаційні основи охорони 

праці; основи пожежної безпеки; основи електробезпеки; основи 

дорожнього руху; основи санітарно-гігієнічних норм утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів; порядок виявлення причин 

нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу; 

надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. 

Знання та практичні навички з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці працівники освіти 

отримують у процесі теоретичного та практичного навчання в 

інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах з безпеки 

життєдіяльності (один раз на 3 роки).  

Таке навчання повинно проводитися для всіх працівників 
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ЗНЗ згідно з Типовим положенням про навчання з питань 

охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці № 27 від 17.02. 

1999 р.). 

Постійне навчання проводиться у формі інструктажів (2 рази 

на рік) – планові інструктажі з охорони праці працівники 

отримують на свої робочих місцях у ЗНЗ. 

За характером і часом інструктажі поділяються на 

вступні, первинні, планові, повторні, позапланові, цільові.  

У дошкільних навчальних закладах діти вивчають 

питання охорони життя, здоров’я та норми поведінки під 

керівництвом вихователя. До цієї роботи залучаються 

педагогічні, медичні працівники та спеціалісти пожежної 

безпеки, дорожньо-транспортного руху. 

У загальноосвітніх навчальних закладах вивчення 

питань охорони життя передбачено навчальними планами 

та програмами. 

Питання безпеки і небезпеки потрібно інтегрувати з усіма 

предметами шкільного компоненту, бо вони є невід’ємною 

частиною виховання учнів щодо поведінкової безпеки. Це 

передбачено програмами шкільного компоненту „Основи 

безпеки життєдіяльності” та „Основи здоров’я”. 

Крім того, перед початком занять або вивчення нової теми 

на уроках хімії, фізики, біології, у майстернях трудового 

навчання проводиться первинний інструктаж, а у разі 

проведення шкільних масових заходів, перед початком 

екскурсії на підприємство або довкілля – цільовий. 

Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі 

проводять учителі, вихователі, керівникі гуртків, інструктори, 
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тренери, майстри виробничого навчання або завідувачі 

кабінетів за відповідними інструкціями та програмами. З 

учнями, працівниками школи, які порушили вимоги щодо 

електробезпеки, пожежної безпеки проводяться повторні 

інструктажі.  

Відповідальний педагогічний працівник повинен 

фіксувати у спеціальних журналах типи інструктажів та час їх 

проведення.  

У „Положенні про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти” (наказ Міністерства освіти і науки України № 563 від 

01.08.2001 р.) навчально-виховний процес розглядається як 

система організації навчально-виховної, навчально-виробничої 

діяльності і визначається навчальними та виховними планами 

(уроки, лекції, лабораторні заняття, навчальна практика, 

робота у трудових об'єднаннях, екскурсії, спортивні змагання 

тощо). 

У цьому Положенні звертається увага на дотримання 

санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях, де проводиться 

навчання, на стан пожежної безпеки та електробезпеки у них, 

на правила поведінкової безпеки щодо недопущення 

травматизму серед учнів. 

З метою недопущення дії шкідливих факторів на робочому 

місці приділяється увага обладнанню робочих місць у навчальному 

закладі згідно з ”Порядком надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої 

практики” (Постанова Кабінету Міністрів України № 992 від 
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07.06.99 р.). 

2. Одним із найважливіших завдань з питань безпеки 

життєдіяльності є створення таких умов праці і навчання, які б 

виключали дію шкідливих і небезпечних факторів під час 

навчання.  

Ст.153 Кодексу Законів про працю забов’язує директора 

школи  забезпечити належні технічні, санітарно-гігієнічні 

умови щодо питань охорони праці на робочих місцях.  

Основними факторами, які характеризують безпеку 

життєдіяльності у навчальному закладі є:  

Умови праці – сукупність обставин, що впливають на 

здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Працездатність – здатність працівника школи за своїми 

фізичними, психофізіологічними можливостями, професійною 

підготовкою брати участь у навчально-виховному процесі. 

Безпека – відсутність неприпустимого ризику для життя, 

яки може спричинити ушкодження здоров’я або загибель.  

Безпека праці – стан і умови праці у навчальному закладі, 

при яких відсутній виробничий травматизм.  

Безпека обладнання та приладів, які використовуються 

під час навчального процесу – відповідність технічним 

характеристикам, що забезпечують їх використання протягом 

певних проміжків часу. 

Виробнича санітарія – це система організаційних і 

технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно 

небезпечних факторів і запобігання травматизму та різного 

виду захворювань.  
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З метою профілактики питань охорони праці проводиться 

атестація робочих місць за умовами праці та навчання 

(постанова КМ України № 442  від 01.08.92 р.). Усі роботи, що 

проводяться в майстернях та лабораторіях мають бути 

організовані так, щоб вилучити виникнення вибухових сумішей 

та пожежі, небезпеку від ураження електричним струмом та 

профілактику травматизму.  

Причини, що можуть призвести до виробничого 

травматизму або нещасного випадку, можна поділити на чотири 

групи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типові причини нещасних випадків 

 

Організаційні:  
• порушення трудової та 
виробничої дисципліни; 

• недоліки в організації робочих 
місць; 

• відсутність інструктажів на 
робочих місцях; 

• порушення розпорядку дня;  
• невідповідність щодо фаху 
виробничої діяльності.  

Психофізіологічні: 
• нервово-психічні навантаження; 
• незадовільний психологічний 
клімат у колективі;  
• алкогольне та наркотичне 
збудження; 
• психологічно-антропологічна 
невідповідність особистості до умов 
праці  

Основні причини нещасних випадків на робочому місці 

Санітарно-гігієничні:  
• підвищений рівень наявності 
шкідливих речовин; 

• підвищене радіаційне та 
електромагнітне забруднення  
місця роботи; 

• підвищений рівень інфекційних 
захворювань серед  у ЗНЗ. 

Технічні :  
• порушення норм електробезпеки 
та протипожежної безпеки під час 
навчання; 
• невідповідність приладів та 
обладнання як засобів навчання; 
• невміння у користуванні 
обладнанням та приладам на місці 
роботи.. 
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Для успішного вирішення питань зниження травматизму у 

навчальному закладі розробляються конкретні плани щодо 

запобігання травматизму серед учасників начального процесу, що 

регламентовано „Положенням про порядок розслідування та обліку 

нещасних випадків виробничого і невиробничого характеру” № 1094 

(із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1363 від 

12.09.2002 р.) 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці” (ст. 25) 

відповідальна особа навчального закладу зобов’язана 

проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій у своєму підрозділі. 

Розслідування проводиться також у разі раптового 

погіршення стану здоров’я працівника або учнів та вихованців 

унаслідок травм, отруєння,  теплового опіку, обмороження, 

утоплення, ураження електричним струмом, іонізуючим 

випромінюванням, отримання ушкоджень внаслідок аварії або 

стихійних лих, небезпечними контактами з представниками 

тваринного чи рослинного світу. 

Коли трапляється нещасний випадок, керівник 

навчального закладу забов’язаний призначити комісію щодо 

його розслідування протягом трьох діб з моменту події. 

Комісія  повинна:  

• обстежити місце нещасного випадку, опитати очевидців 

і осіб, причетних до нього та отримати пояснення від 

потерпілого; 

• визначити відповідність праці та безпеки 

життєдіяльності згідно з вимогами законодавства з охорони 

праці;  
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• з’ясувати причини та обставини нещасного випадку; 

• класифікувати нещасний випадок; 

• установити осіб, котрі допустили порушення вимог 

законодавства з охорони праці; 

• розробити заходи щодо недопущення подібним 

нещасним випадкам; 

• скласти акт розслідування нещасного випадку за 

формою Н-5 у п’яти примірниках; 

• скласти акт за формою Н-1 (на виробництві) або НПВ 

(не пов’язаний з робочою діяльністю), за формою П-5 (при 

отруєнні під час навчально-виховного процесу).  

3. Основними профілактичними напрямками роботи з 

безпеки життєдіяльності є навчання педагогічних працівників 

навчального закладу і впровадження питань електро- та 

пожежної безпеки на робочих місцях. 

Пожежна безпека – стан об’єкта, на якому внаслідок 

проведення організаційно-технічних заходів унеможливлюється 

пожежа.  

До організаційних заходів щодо недопущення пожежі у 

навчальному закладі слід віднести:  

• розробку правил, інструкцій і проведення інструктажів з 

пожежної безпеки; 

• здійснення контролю за станом пожежної безпеки;  

• організацію та проведення загальношкільних заходів 

щодо профілактики пожежної безпеки; 

• розробку і затвердження плану евакуації й порядку 

оповіщення людей на випадок пожежі.  
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До технічних заходів належать: 

• організація перевірки та випробування засобів 

пожежегасіння; 

• підтримання у справному стані приладів опалення та 

електромережі; 

• організація правильних прийомів праці з 

використанням обладнання, приладів та інструменту.  

Важливу роль у забезпеченні захисту від пожеж відіграє 

цілеспрямована профілактична робота. Вона включає заходи 

щодо просякнення дерев’яних конструкцій спеціальною 

речовиною (антипіреном), встановленням систем пожежної 

сигналізації та автоматичних систем пожежегасіння тощо.  

З метою профілактичної роботи також проводяться 

інструктажі з пожежної безпеки.  

Основні причини пожеж у навчальному закладі можуть 

бути наступні:  

• необережне поводження з відкритим вогнем;  

• порушення пожежних норм під час проведення 

технологічного навчання; 

• неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, 

електроустаткування, пожежної сигналізації; 

• порушення правил зберігання горючих і легкозаймистих 

матеріалів; 

• накопичення статичної електрики на технологічних 

конструкціях і матеріалах; 

• порушення правил користування електрообладнанням 

та під час проведення електрозварювальних робіт; 
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• порушення вимог протипожежного інструктажу під час 

виконання технологічних робіт. 

Профілактичним заходом, який спрямований на 

забезпечення безпеки навчального закладу під час проведення 

занять, є навчання щодо своєчасної і швидкої евакуації учнів, 

учителів, винесення з приміщень матеріальних цінностей. З 

цією метою розробляються інструкції на випадок пожежі, план 

евакуації та визначаються засоби пожежегасіння.  

Евакуаційний план – це документ, який затверджується 

керівником  навчального закладу, має пояснювальну записку, 

умовні позначення і розміщення на всіх поверхах школи на 

видному місці.  

Засоби пожежегасіння у навчальному закладі наступні:  

Пожежні покривала, ящики з піском та діжки з водою 

застосовують для гасіння невеликих осередків пожежі класу В 

(пожежі рідких горючих речовин) та класу А (пожежі твердих 

горючих речовин). 

Ручний немеханізований пожежний інструмент (гаки, 

лопати, ломи, сокири, багри пожежні) є складовою комплекту 

первинних засобів пожежегасіння. Зазвичай його розміщують 

на обладнаних пожежних щитах. 

Пожежний гідрант, який  можна безпосередньо включити 

на поверсі, де виникла пожежа. Для цього біля пожежного 

крана розміщують пускові кнопки, які знаходяться у коробці 

під склом. Пожежний кран на поверсі комплектують пожежним 

рукавом довжиною 10-20 метрів. 
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Вогнегасники належать до технічних первинних засобів 

для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що 

міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску.  

Електробезпека навчального закладу – система 

організаційних, технічних напрямків і заходів, які 

забезпечують захист людини від електричного струму, 

електричної дуги, електромагнітного поля та статичної 

електрики.  

Експлуатація шкільного обладнання повинна 

здійснюватись згідно з  „Правилами безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів” (наказ Держнаглядохоронпраці 

України № 4  від 9.01.98).  

Основними причинами виникнення пожеж від дії 

електричного струму є: 

• короткі замикання від перевантаження (постійного 

нагріву електропровідних жил); 

• порушення ізоляції від зносу (старіння) ізоляції, коли 

виникає самосполучення електричних дротів; 

• наведення статичної електрики на обладнання або 

внаслідок контактної електризації речовин і матеріалів під час 

руху відносно один до одного; 

• від попадання електричної блискавки. 

4. Під час навчально-виховного процесу на здоров’я його 

учасників можуть діяти шкідливі чинники, які за характером 

свого впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та 

психофізіологічні.  
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Фізичні небезпечні виробничі – рухомі машини і механізми, 

обладнання, якість матеріалів, електрична мережа, різні 

метрологічні чинники тощо. 

Хімічні, які виникли під час навчального процесу – їдкі, 

токсичні та подразнювальні речовини. Вони поділяються: за 

характером і дією на організм людини (загальнотоксичні, 

подразнювальні, канцерогенні, мутагенні), за способом 

проникнення (через органи дихання, систему травлення, через 

шкіряний покрів). 

Біологічно небезпечні природні і техногенні утворення – 

біологічні об’єкти, вплив яких призводить до травм або 

захворювання (бактерії, віруси, рослини, тварини). 

Психофізіологічні, які виникли під час навчання і роботи – 

фізичні та нервово-психічні навантаження на організм 

учасників навчально-виховного процесу.  

Одним із параметрів, який нормується у навчальному 

закладі під час проведення занять і може завдати шкоду 

здоров’ю при його порушенні, є мікроклімат на робочому місці. 

Його безпечні й небезпечні чинники окреслює схема на 

рис. 2. 

Мікроклімат навчальних приміщень, внутрішні умови, які 

забезпечують життєдіяльність людини, визначаються спільною 

дією на організм людини температури, вологості, теплового 

випромінювання, швидкості руху повітря, вібраційного 

забруднення, освітленості, теплового випромінювання, норм 

іонізуючого випромінювання та електромагнітного поля. Слід 

зазначити, що вимірювання цих параметрів здійснюється 

спеціальними приладами, які досліджують навколишнє 
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середовище. Основні складові фізичних параметрів – 

температура, вологість повітря, рух повітря, що пов’язані між 

собою. До цих показників належать: температура приміщення – 

18-200 С, вологість – 40-60%, швидкість руху повітря – 0,1-0,2 

м/с. 

 

 
Рис.2. Небезпечні і безпечні чинники на робочому місці учасника 

навчально-виховного процес. 
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мкм) викликає нагрівання глибоко розташованих тканин 

організму, і це може спричинити до біологічних порушень.  

Такі шкідливі для здоров’я людини фактори у навчальних 

приміщеннях можна визначити за допомогою електричних і 

механічних приладів. 

Рух повітря вимірюється анемометром і кататермометром 

типу АСО-3 та термоанемометром ТА-55К. Діапазон їх 

вимірювання від 0,3 до 15 м/с за визначений проміжок часу.  

У навчальних майстернях при неефективній дії вентиляції 

під час нагрівання, використання випалювальних приладів, 

сушильних і термічних нагрівачів можуть з’явитись отруйні 

домішки в повітрі.  

За фізіологічним впливом шкідливі речовини поділяють на 

п’ять груп: 

• Подразнювальні, що уражають органи дихання, шкіру, 

слизові оболонки (кислоти, луги, сірчисті сполуки, аміак тощо). 

• Задушливі (інертні гази, вуглекислий газ, метан, азот 

тощо). 

• Отрути, що призводять до ураження внутрішніх органів, 

кровоносних судин інертної системи (спирти, ефіри, бензол, 

фенол, пил токсичних металів, таких як олово, свинець, ртуть, 

марганець). 

• Летючі наркотики, що спричиняють наркотичний вплив 

на організм (ацетилен, летючі вуглеводи). 

• Пил (інертний або той, що викликає алергічні реакції).  

Для вимірювання концентрації отруйних, шкідливих 

речовин у робочій зоні застосовують газоаналізатори 
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(наприклад УГ-2), що містять індикаторні трубки з 

індикаторними порошками.  

Сучасні газоаналізатори типу „Дозор” можуть здійснювати 

оперативний контроль наявності шкідливих речовин (окис 

вуглероду, аміаку, сірководню тощо) та їх довибухові 

концентрації горючих газів, парів спирту, розчинників) 

безпосередньо на робочому місці. Такі прилади можуть 

контролювати до 150 різних небезпечних речовин.  

Для нормальної праці, навчання, дуже важливе значення 

має освітлення приміщень. Приміщеня повинне мати як 

природне так і штучне освітлення (особливо при експлуатації 

комп’ютерних систем). 

Значення освітленості на поверхні робочого столу у зоні 

розміщення документів повинно становити 300-500 лк, а 

освітлюваність екрана – не більше 300 лк.  

Для вимірювання освітленості площин, які створюють 

лампи розжарювання, люмінесцентні та природного освітлення 

застосовують, наприклад, люксметри типу “Кварц-21”, ТЕС-

0693.  

Виконання державно-санітарних норм при роботі у 

приміщеннях, де є виробничий шум, ультразвук та інфразвук, 

вимагає додержання норм, що класифікують акустичні 

коливання та встановлюють методи гігієнічної оцінки 

виробничого шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, 

нормують параметри та їх допустимі величини. 

До небезпечних факторів належать вібрація – механічні 

коливання твердих тіл, що сприймається вестибулярним 
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апаратом, та ультразвукові коливання. Її вимірюють у Дб 

(децибелах) та у ватах на квадратний сантиметр (Вт/см2). 

Кожний прилад або система, що генерує, виробляє або 

споживає електроенергію, створює електромагнітне 

випромінювання. 

Відносно недавно Всесвітньою організацією здоров’я 

введено термін “електромагнітне забруднення”.  

Оцінюють наведену напругу електричного поля за 

допомогою універсального безконтактного показника напруги 

типу УНБУ-1 (0,22-220 кВ). Одиницею вимірювання 

електричного поля частотою 50 Гц є величина напруги на 

одиницю довжини – вольт на метр (В/м) або кіловольт на метр 

(кВт/м). 

За санітарно-гігієнічними нормами напруженість 

електричного поля у приміщеннях (у тому числі навчальних 

закладах) не повинна бути більшою ніж 0,5 кВ/м, а при 

тимчасовому перебуванні у зоні дії високовольтної мережі – до 

15-20 кВт/м. Для вимірювання електричної складової 

застосовують, наприклад, прилади ПНТ-1 або НФМ-1  

Для вимірювання постійного магнітного поля 

використовують тесламетр або магнітометр МПУ-1. 

Джерелом шкідливих випромінювань, які несприятливо 

діють на організм людини, є монітор комп’ютера та системний 

блок. Частотний склад  цих випромінювань характеризуються 

наявністю рентгенівських, інфрачервоних, ультрафіолетових 

випромінювань, а також електростатичних та 

електромагнітних полів.  
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Для випромінювання рентгенівського випромінювання 

можна застосовувати наступні прилади: дозиметри “Бета”, 

“Прип’ять”, МКС-0,5. Ці прилади також призначені для 

вимірювання малих доз інтенсивності. Вони мають чутливу 

електронну шкалу. 

Електромагнітне поле слід оцінювати показниками 

інтенсивності поля і створюваного ним енергетичного 

навантаження. 

Інтенсивність електромагнітних полів високої частоти (ВЧ) 

і ультрависокої частоти (УВЧ) оцінюється напругою 

електромагнітного поля і визначається у вольтах на метр (В/м), 

а електрична складова в амперах на метр (А/м), а щільність 

потоку в діапазоні надвисокої частоти (НВЧ) оцінюється у 

мікровольтах, міліватах, ватах на квадратний сантиметр 

(мквт/см2, мвт/см2, вт/см2). 

Практично інтенсивність електромагнітного поля на 

робочому місці користувача комп’ютерними системами 

вимірюють приладами ИЕМП-50 (на частоті 50 Гц )та НФМ-1 

(на частотах 0,1-300 МГц). 

Останнім часом для захисту від електромагнітного поля все 

частіше застосовують захисний пристрій «Форпост-1». З 

оцінками спеціалістів він забезпечує медико-біологічний захист 

людини, її репродуктивної та нервової системи, захворювання 

дихальних шляхів, і знімає втому та напругу користувача 

комп’ютерних систем.  

Вимірювач напруженості статичних електричних зарядів 

ИЄЗ-П оцінює напруженість статичного електричного поля 

поблизу заряджених поверхонь.  
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Іонізація повітря там, де застосовують електричні та 

радіотехнічні прилади, також може становити небезпеку для 

здоров’я. Їх надто малий рівень призводить до ослаблення 

організму, захворювання серцево-легеневої системи, зниження 

імунної системи людини.  

Для вимірювання та неперервного реєстрування умовної 

концентрації позитивних і негативних аерофонів та електрично 

заряджених неактивних аерозолів застосовують аспіраційний 

лічильник аерофонів – прилад АСІ-1. 

Таким чином, навчання учасників навчально-виховного 

процесу з питань безпеки життєдіяльності, розуміння ключових 

питань санітарних і гігієнічних норм, психофізіологічних 

чинників, технічних та організаційних напрямків 

профілактичної роботи у ЗНЗ, підвищує рівень поведінкової 

безпеки вчителя та учня, забезпечує зниження травматизму та 

підвищення рівня техніки безпеки під час навчально-виховного 

процесу загальноосвітніх закладах.   
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