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Розділ І. 
 

 

Організація та проведення  

першого та другого турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 
 

 

 

 

 

На виконання Указу Президента України 29 червня 1995 року  

№ 489/95 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення 

про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України 11 серпня 1995 року № 638 (зі зміна-

ми та доповненнями), рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України 26 червня 2014 року № 4/2 – 19 «Про підсумки Всеукраїн-

ського конкурсу «Учитель року – 2014» та відзначення переможців і 

лауреатів», наказів Міністерства освіти і науки України 18 вересня 

2014 року № 1053 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учи-

тель року – 2015», 6 лютого 2015 року № 103 «Про затвердження фа-

хових журі третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015», 24 лютого 2015 року № 197 «Про про прове-

дення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2015», 16 квітня 2015 року № 442 «Про підсумки відбіркового 

(заочного) етапу третього (заключного) туру всеукраїнського конкур-

су «Учитель року – 2015», 20 квітня 2015 року № 450 «Про внесення 

змін до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.02.2015 № 197», 18.08.2015 «Про внесення змін до наказу Мініс-

терства освіти і науки України від 24.02.2014 № 197» та листа Мініс-

терства освіти і науки України 5 листопада 2014 року № 1/9-578 «Про 

організацію та проведення третього (заключного) туру всеукраїнсько-

го конкурсу «Учитель року – 2015», наказів департаменту освіти і на-

уки, молоді та спорту облдержадміністрації 13 листопада 2014 року 

№ 544 «Про проведення в області у 2014/2015 навчальному році пер-

шого та другого турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2015», 26 грудня 2014 року № 653 «Про проведення очного етапу 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2015», 3 лютого 2015 року № 46 «Про підсумки другого (обласного) 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» та відзначення 

його переможців» та листа департаменту освіти і науки, молоді та 
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спорту облдержадміністрації 14 листопада 2014 року № 01-20/4711 

«Про організацію та проведення другого (обласного) туру Всеукраїн-

ського конкурсу «Учитель року – 2015» 22 грудня 2014 року – 30 січ-

ня 2015 року в місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту після-

дипломної педагогічної освіти та Ужгородських загальноосвітніх на-

вчальних закладах відбувся заочний і очний етапи другого (обласно-

го) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у наступ-

них номінаціях: «Українська мова і література», «Хімія», «Образот-

ворче мистецтво», «Правознавство». 
 

У першому (районному, міському) турі Всеукраїнського конкур-

су «Учитель року – 2015» узяли участь 203 педагоги області: із сіль-

ських шкіл – 93, із селищ міського типу – 47, міських шкіл – 52, гім-

назій та ліцеїв – 11. Зокрема, учителів вищої категорії – 59, у тому чи-

слі 3 мають звання «учитель-методист», 19 – «старший учитель». За 

результатами конкурсних випробовувань визначалися переможці у 

кожній номінації, які брали участь у наступному турі конкурсу. 
 

Для участі у другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015» поданий пакет конкурсних матеріалів містив: 

особисту заяву на ім’я голови оргкомітету другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» про бажання брати 

участь у Конкурсі (написану власноруч); висновок районного (місько-

го) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність 

конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок); інформаційну картку з посилан-

ням на власний блог та відеозапис майстер-класу (тривалістю – до  

30 хвилин); анкету учасника Конкурсу, засвідчену особистим підпи-

сом. 

Другий (обласний) тур конкурсу проводився у два етапи – заоч-

ний та очний. 

Матеріали переможців та інформацію про підсумки щодо його 

проведення подані в Закарпатський інститут післядипломної педаго-

гічної освіти вчасно, до 18 грудня 2014 року, всіма відділами (управ-

ліннями) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськви-

конкомів області, окрім міста Чоп та Воловецького району, у кількос-

ті – 53, а саме: з номінацій «Українська мова і література» – 15, «Хі-

мія» – 13, «Образотворче мистецтво» – 12, «Правознавство» – 13. Се-

ред учасників – педагоги із: сільських шкіл – 28, селищ міського типу 

– 9, міських шкіл – 10, гімназій та ліцеїв – 6. За якісним складом: учи-

телів вищої категорії – 26, у тому числі 3 зі званням «учитель-

методист» та 15 – «старший учитель».  
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Кількість поданих матеріалів для участі в заочному етапі 

другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Україн-

ська  

мова 

і л-ра 

Хімія 

Образо-

творче 

мистец-

тво 

Право-

знав-

ство 

Усьо-

го 

*М *М *М *М *М 

1. м. Ужгород 1 1 1 1 4 

2. м. Мукачево 1 1 1 1 4 

3. м. Берегово 1 0 0 1 2 

4. м. Хуст 1 1 0 0 2 

5. м. Чоп 0 0 0 0 0 

6. Берегівський р-н 1 1 1 1 4 

7. Великоберез-

нянський р-н 

0 1 1 1 3 

8. Виноградівський 

р-н 

1 1 1 1 4 

9. Воловецький р-н 0 0 0 0 0 

10. Іршавський р-н 1 1 1 1 4 

11. Міжгірський р-н 1 1 1 0 3 

12. Мукачівський  

р-н 

1 0 1 1 3 

13. Перечинський  

р-н 

1 0 0 0 1 

14. Рахівський р-н  1 1 0 1 3 

15. Свалявський р-н 1 1 1 1 4 

16. Тячівський р-н 1 1 1 1 4 

17. Ужгородський  

р-н 

1 1 1 1 4 

18. Хустський р-н 1 1 1 1 4 

 Разом  15 13 12 13 53 
 

*М – матеріали, подані на конкурс 

 

Заочний етап другого (обласного) туру Конкурсу відбувся 22 – 23 

грудня 2014 року в місті Ужгороді на базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти й проводився відповідно до по-

рядку, рекомендованого листом про організацію та проведення друго-

го (обласного) туру Конкурсу, який передбачав ознайомлення членів 

журі з матеріалами, поданими учасниками на Конкурс: інформацій-

ною карткою, блогом учителя та відеозаписом майстер-класу. Ство-
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рення учасниками власного блогу та презентація відеозапису майстер-

класу стало нововведенням цьогорічного освітянського змагання. Не-

обхідно відзначити, що подані матеріали засвідчили оригінальність 

педагогічної ідеї, творче та професійне становлення вчителя, індиві-

дуальні особливості його професійного іміджу, загальної та фахової 

компетентності. Для ефективної роботи журі Центральним оргкоміте-

том було запропоновано орієнтовні критерії та показники оцінювання 

конкурсних випробувань. 

Фахове журі, провівши аналіз поданих конкурсних матеріалів і 

оцінивши їх, зазначило, що у цілому учасники Конкурсу ретельно  

підготувалися до участі в ньому і, за окремими винятками, подали  

повні комплекти методичних матеріалів, що передбачені умовами.  

Більшість конкурсантів належним чином оформила інформаційну  

картку, в якій у стислій формі подано ґрунтовний самоаналіз власної 

педагогічної діяльності, чітко визначено педагогічне кредо педагога, 

викладено основні методичні принципи, яких учителі дотримуються у 

своїй повсякденній діяльності. Змістове наповнення блогів дає мож-

ливість зробити висновок про те, що конкурсанти глибоко оволоділи 

навичками практичного застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках і факультативних заняттях. Окремі учасники 

Конкурсу створили власні сайти. Особливо цінним є те, що в багатьох 

блогах відслідковуються сучасні тенденції в освітній галузі щодо мо-

дернізації змісту та форм діяльності педагогів, використання новітніх 

технологій навчання. Практичної значимості їм надають розробки 

уроків та презентації до них, методичні скарбнички, відеоматеріали. 

Стиль і грамотність повідомлень відповідають загальноприйнятим 

вимогам.  

У більшості конкурсантів заслуговує високої оцінки дизайн офо-

рмлення блогів та мультимедійність. Разом з тим, слід зазначити, що 

окремі веб-сторінки виконані поверхово, не висвітлюють індивідуа-

льних ознак педагогічного досвіду, результативність роботи учителя, 

зворотний зв’язок недостатній, відсутня оцінка контенту блогерами і 

користувачами. Однак більшість блогів завдяки різноманітності мате-

ріалів становить значну цінність для вчителів і школярів, дещо мен-

шою вона є для батьків. Більшість учасників для відеозапису майстер-

класів використали актуальні теми, обравши для реалізації завдання в 

одних випадках педагогів, в інших – учнів та вчителів-фахівців. Ме-

тодична доцільність і цінність цього етапу конкурсу у цілому була ви-

знана задовільною. Усі педагоги продемонстрували високу професій-

ну взаємодію з аудиторією, високий рівень загальної культури, педа-

гогічного такту та ерудиції, всіма дотримано регламенту.  
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У змістовому наповненні портфоліо не в усіх конкурсантів від-

стежується професійна майстерність учителя, елементи власної сис-

теми роботи, бракувало оригінальності змісту та форм проведення 

майстер-класу, креативності у практичній частині, демонструвався 

«сухий» стиль спілкування з учнем.  

У цілому проведення заочного етапу Конкурсу дає можливість 

зробити висновок фаховому журі про те, що вчитель потребує більшої 

уваги в питаннях методичного супроводу з боку міських та районних 

методичних служб області. Доцільно було б проводити тури Конкур-

су з більшими проміжками часу між ними, щоб учитель мав можли-

вість приділити підготовці достатньо уваги.  

За результатами цього етапу фахове журі визначило по п’ять  

учасників очного етапу Конкурсу з кожної номінації, які набрали 

найбільшу кількість балів. Серед них: з номінації «Українська мова і 

література» – Ківеждій Олеся Василівна, учитель Хустської гімназії-

інтернату, Лендєл Оксана Василівна, учитель Виноградівської гімна-

зії Виноградівської районної ради Закарпатської області, Світлик Ві-

та Іванівна, учитель Ільницької загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів Іршавської районної ради Закарпатської області, Селехман На-

талія Михайлівна, учитель Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, Товтин Наталія Михайлівна, учитель за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Порошково Перечинського 

району Закарпатської області; з номінації «Хімія» – Ганич Олена Ва-

силівна, учитель Сторожницької загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, Горват 

Маріанна Володимирівна, учитель Кривської загальноосвітньої шко-

ли І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації, Род-

ванська Ганна Войтехівна, учитель Королівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради Закарпат-

ської області, Сівак Ганна Іванівна, учитель Міжгірської спеціалізо-

ваної загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням окремих 

предметів І – ІІІ ступенів ім. А.Волошина Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, Стецьо Ольга Михайлівна, учитель хімії Му-

качівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області; з номінації «Образотворче мис-

тецтво» – Грись Надія Валеріївна, учитель Новоселицької загально-

освітньої школи І – ІІІ ступенів Новоселицької сільської ради Тячів-

ського району Закарпатської області, Зейкан Іван Петрович, учитель 

Імстичівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 
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районної ради Закарпатської області, Локотош Леся Адальбертівна, 

учитель Вишківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, 

Мельник Ольга Валеріївна, учитель образотворчого мистецтва на-

вчально-виховного комплексу «Ужгородський економічний ліцей, 

ЗОШ І – ІІ ступенів» Ужгородської міської ради Закарпатської обла-

сті, Петрище Олена Михайлівна, учитель Міжгірської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпат-

ської області; «Правознавство» – Бізонич Інна Миколаївна, учитель 

Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської обла-

сті; Петканич Андрея Михайлівна, учитель Виноградівської гімназії 

Виноградівської районної ради Закарпатської області, Синетар Ва-

силь Анатолійович, учитель Смологовицької загальноосвітньої шко-

ли І – ІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області, 

Страшкулич Ігор Васильович, учитель Великоберезнянської загаль-

ноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпат-

ської обласної ради, Шимон Віталія Іванівна, учитель правознавства 

Данилівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської ра-

йонної державної адміністрації Закарпатської області. 

Найвагоміших результатів у заочному етапі другого (обласного) 

туру Конкурсу досягли освітяни Виноградівського району (у номіна-

ціях: «Українська мова і література» – Лендєл О.В., «Хімія» – Родван-

ська Г.В. та «Правознавство» – Петканич А.М.), Іршавського району 

(у номінаціях: «Українська мова і література» – Світлик В.І., «Обра-

зотворче мистецтво» – Зейкан І.П., «Правознавство» – Синетар В.А.), 

Хустського району (у номінаціях: «Хімія» – Горват М.В., «Образот-

ворче мистецтво» – Локотош Л.А., «Правознавство» – Шимон В.І.), 

міста Мукачево (у номінаціях: «Хімія» – Стецьо О.М., «Правознавст-

во» – Бізонич І.М.) та Міжгірського району (у номінаціях: «Хімія» – 

Сівак Г.І., «Образотворче мистецтво» – Петрище О.М.), з міст Берего-

во (Селехман Н.М.), Хуст (Ківеждій О.В.) та Перечинського району 

(Товтин Н.М.) – у номінації – «Українська мова і література», Ужго-

родського району – в номінації – «Хімія» (Ганич О.В.), міста Ужгород 

(Мельник О.В.) та Тячівського району (Грись Н.В.) – у номінації «Об-

разотворче мистецтво», Великоберезнянського району – в номінації – 

«Правознавство» (Страшкулич І.В.).  
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Загальна кількість учасників очного етапу  

другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 
 

№ 

з/п 

Міста, 

райони 

 

Україн-

ська 

мова 

і л-ра 

Хімія 

Образо-

творче 

мистец-

тво 

Право-

знав-

ство 

Усьо-

го 

*У *У *У *У *У 

1. м. Ужгород   1  1 

2. м. Мукачево  1  1 2 

3. м. Берегово 1    1 

4. м. Хуст 1    1 

5. м. Чоп      

6. Берегівський р-н      

7. Великоберез-

нянський р-н 

   1 1 

8. Виноградівський 

р-н 

1 1  1 3 

9. Воловецький р-н      

10. Іршавський р-н 1  1 1 3 

11. Міжгірський р-н  1 1  2 

12. Мукачівський  

р-н 

     

13. Перечинський  

р-н 

1    1 

14. Рахівський р-н       

15. Свалявський р-н      

16. Тячівський р-н   1  1 

17. Ужгородський  

р-н 

 1   1 

18. Хустський р-н  1 1 1 3 

 Разом  5 5 5 5 20 

 
*У – учасники очного етапу Конкурсу 

 

Очний етап другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015» проводився впродовж двох конкурсних днів  

(29 – 30 січня 2015 року). Оцінювання завдань конкурсу здійснювало-

ся відповідно до критеріїв, розроблених журі на окремому засіданні, 

та затверджувалося відповідним протоколом (максимальна кількість 

балів – 100). Для участі в очному етапі другого (обласного) туру Кон-

курсу з’явилися 18 учасників. У перший конкурсний день проводило-
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ся жеребкування (вибір класу, теми та послідовності проведення уро-

ку), переїзд учасників у навчально-виховні заклади м. Ужгород для 

знайомства з учнями класів, із якими проводилися уроки та конкурсні 

випробовування. Із 1400 на базі інституту конкурсанти узяли участь у 

тестуванні з фахової майстерності, виконанні творчого завдання та 

проведенні з учасниками конкурсу майстер-класу: 

– тестування з фахової майстерності передбачало виявлення рівня 

знань, вмінь з навчальної дисципліни та методики її викладання, ви-

користання інформативно-комунікативних технологій. Зміст та кри-

терії оцінювання конкурсного завдання визначало журі та оцінювало-

ся під час його проведення. Проводилося у паперовій або мультиме-

дійній формі (за рішенням журі); 

– творче завдання (підготовка та реалізація освітнього проекту) 

передбачало створення мультимедійного проекту (5 – 7 слайдів), у 

якому відображалися інноваційні підходи до освіти, сутність освітніх 

технологій, які використовуються, відповідність сучасним вимогам в 

освіті та презентація проекту. Тему проекту визначало журі Конкурсу 

й озвучувало конкурсантам перед початком випробування. Конкурсне 

завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу; 

– майстер-клас дав можливість учасникам поділитися новими те-

хнологіями, методиками й авторськими напрацюваннями, засновани-

ми на практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення пев-

ної педагогічної, психологічної та методичної задачі, обмінятися дос-

відом навчання і виховання учнів. Оцінювався під час проведення 

Конкурсу. 

Другий конкурсний день включав проведення та самоаналіз уро-

ків: 

– конкурсний урок проводився 45 хвилин за визначеною напере-

додні темою уроку та клас шляхом жеребкування. Урок передбачав 

ілюстрацію представленого досвіду роботи вчителя, його творчого пі-

дходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здат-

ності продукувати нові. Це завдання оцінювалося під час проведення 

Конкурсу; 

– самоаналіз уроку (10 хвилин) проводився безпосередньо після 

проведення уроку і передбачав розбір і оцінку уроку загалом і окре-

мих його сторін. Учасник аналізував хід уроку, результати своєї та 

учнівської діяльності на уроці, оцінював особливості та рівень підго-

товки учнів, порівнював з уроками, які проводить у своїх класах, вка-

зував на свої помилки та недоліки. Учасник мав показати вміння чітко 

і конкретно формулювати мету, завдання та визначати тип уроку. 

Члени журі мали право ставити запитання задля одержання додатко-
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вої інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці. 

Завдання оцінювалося під час проведення Конкурсу. 

Тестування з навчальної дисципліни засвідчило професіоналізм 

учасників конкурсу, володіння ними методикою викладання предмета 

та їхню загальну ерудицію. За підсумками цього етапу конкурсу най-

більшу кількість балів у номінації «Українська мова і література» 

здобули Ківеджій О.В. (м. Хуст) та Лендєл О.В. (Виноградівський ра-

йон), у номінації «Хімія» – Ганич О.В. (Ужгородський район) та Род-

ванська Г.В. (Виноградівський район), у номінації «Образотворче ми-

стецтво» – Зейкан І.П. (Іршавський район), Петрище О.М. (Міжгір-

ський район) та Мельник О.В. (м. Ужгород), у номінації «Правознав-

ство» – Петканич А.М. (Виноградівський район) та Бізонич І.М.  

(м. Мукачево).  

Презентація творчого завдання підтвердила вміння застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, створювати мультимедійні 

проекти, що відповідають сучасним освітнім запитам та дозволяють 

навчати і виховувати з урахуванням новітніх методик та форм роботи. 

Найкраще виступили Ківеджій О.В. (м. Хуст), Лендєл О.В. (Виногра-

дівський район), Світлик В.І. (Іршавський район) та Товтин Н.М. (Пе-

речинський район) – у номінації «Українська мова і література», Га-

нич О.В. (Ужгородський район) та Стецьо О.М. (м. Мукачево) – у но-

мінації «Хімія», максимальну кількість балів набрали усі учасники у 

номінації «Образотворче мистецтво», Страшкулич І.В. (Великоберез-

нянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І – ІІІ ступенів  

Закарпатської обласної ради), Шимон В.І. (Хустський район) та Бізо-

нич І.М. (м. Мукачево) – у номінації «Правознавство».  

Під час проведення майстер-класу конкурсанти в оригінальній 

формі, з використанням анімаційних мультимедійних технологій пре-

зентували методи своєї роботи за заявленою проблемою. Серед най-

кращих – Ківеджій О.В. (м. Хуст), Лендєл О.В. (Виноградівський ра-

йон) та Селехман Н.М. (м. Берегово) – у номінації «Українська мова і 

література», Ганич О.В. (Ужгородський район), Стецьо О.М.  

(м. Мукачево) та Горват М.В. (Хустський район) – у номінації «Хі-

мія», Зейкан І.П. (Іршавський район), Петрище О.М. (Міжгірський 

район), Мельник О.В. (м. Ужгород) та Локотош Л.А. (Хустський ра-

йон) – у номінації «Образотворче мистецтво», однакову кількість ба-

лів набрали усі учасники у номінації «Правознавство».  

Проведені учасниками уроки були ілюстрацією фахового набутку 

вчителя, його творчого підходу до викладання предмета та здатності 

продукувати нові ідеї. Учителі засвідчили володіння методикою 

уміння налагоджувати контакт з дітьми, застосовувати активні форми 
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і методи навчання, спрямовувати діяльність учнів на практичне засво-

єння програмового матеріалу, майстерно використовувати засоби 

предмета у формуванні загальнолюдських цінностей.  

Під час самоаналізу уроку учасники конкурсу акцентували свою 

увагу на досягненні мети уроку (освітньої, розвивальної, виховної), 

доцільності та ефективності використаних прийомів і форм роботи, 

використанні засобів навчання, мотивації навчальної діяльності учнів, 

досягненні результатів навчальної діяльності. Найкращими в цьому 

випробуванні визнано Ківеджій О.В. (м. Хуст), Лендєл О.В. (Вино-

градівський район) та Світлик В.І. (Іршавський район) – у номінації 

«Українська мова і література», Ганич О.В. (Ужгородський район), 

Родванська Г.В. (Виноградівський район) та Стецьо О.М. (м. Мукаче-

во) – у номінації «Хімія», Зейкан І.П. (Іршавський район), Петрище 

О.М. (Міжгірський район), Мельник О.В. (м. Ужгород), Грись Н.В. 

(Тячівський район) – у номінації «Образотворче мистецтво», Петка-

нич А.М. (Виноградівський район), Бізонич І.М. (м. Мукачево) та 

Страшкулич І.В. (Великоберезнянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради) – у номі-

нації «Правознавство».  

Підсумовуючи результати конкурсних випробувань, члени журі 

зазначили, що учасники продемонстрували достатній рівень сформо-

ваності системи вмінь професійно-орієнтовного використання інфор-

маційно-комунікаційних технологій, наявність знань про дидактичні 

можливості у навчанні, а також творчий потенціал та позитивну мо-

тивацію до використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній діяльності.  

Проте необхідно констатувати, що існує потреба у вдосконаленні 

навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

контексті вміння структурувати інформацію, оформлювати її, викори-

стовувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного стилю та ори-

гінальності. Окремі веб-сторінки виконані поверхово, не висвітлюють 

індивідуальних ознак педагогічного досвіду, результативність роботи 

учителя, зворотний зв’язок недостатній, відсутня оцінка контенту 

блогерами і користувачами. У представлених майстер-класах біль-

шість використовували відомі форми і методи роботи, що не вирізня-

лися креативними ідеями та інноваційними технологіями.  

Під час проведення уроків окремі конкурсанти допускали мов-

леннєві помилки, не всі оцінювали навчальні досягнення учнів, деякі 

демонстрували власні знання й уміння, не даючи школярам можливо-

сті проявити себе. 
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За результатами цього етапу фахове журі визначило переможця 

та двох лауреатів із кожної номінації.  

Найвагоміші результати другого (обласного) туру Конкурсу в 

освітян Виноградівського району – один переможець та два лауреати, 

Іршавського району – по одному переможцю та лауреату, міста Хуст 

та Ужгородського району – по одному переможцю, міста Мукачева – 

два лауреати, міста Ужгород, Великоберезнянського та Міжгірського 

районів – по одному лауреату.  
 

Кількість переможців, лауреатів та учасників очного етапу  

другого (обласного) туру Конкурсу 
 

№ 

з/

п 

Міста,  

райони 

 

 

Укр. 

мова 

і л-ра 

Хімія Образ. 

м-тво 

Пра-

возн. 

Разом 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

 

*

П 

 

*

Л 

 

*

У 

1. м. Ужгород        1      1  

2. м. Мукачево     1      1   2  

3. м. Берегово   1            1 

4. м. Хуст 1            1   

5. Великоберез-

нянський район 

          1   1  

6. Виноградівський 

район 

 1   1     1   1 2  

7. Іршавський  

район 

 1     1      1 1  

8. Міжгірський  

район 

       1      1  

9. Перечинський 

район 

  1            1 

10. Тячівський  

район 

        1      1 

11. Ужгородський 

район 

   1         1   

12. Хустський район      1   1   1   3 

 Усього 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 8 6 
 

*П – переможець  

*Л – лауреат  

*У – учасники очного етапу 

 

А серед конкурсантів, які здобули найкращі результати в другому 

(обласному) турі, слід назвати: переможців – Ківеждій Олесю Васи-



14 

 

лівну, учителя української мови і літератури Хустської гімназії-

інтернату, Ганич Олену Василівну, учителя хімії Сторожницької за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області, Зейкана Івана Петровича, учителя образотвор-

чого мистецтва Імстичівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Іршавської районної ради Закарпатської області, Петканич Андрею 

Михайлівну, учителя правознавства Виноградівської гімназії Вино-

градівської районної ради Закарпатської області; лауреатів – Лендєл 

Оксану Василівну, учителя української мови і літератури Виноградів-

ської гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

Світлик Віту Іванівну, учителя української мови і літератури Ільниць-

кої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, Родванську Ганну Войтехівну, учителя хімії 

Королівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Виногра-

дівської районної ради Закарпатської області, Стецьо Ольгу Михай-

лівну, учителя хімії Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 6 Мукачівської міської ради Закарпатської області, Петрище 

Олену Михайлівну, учителя образотворчого мистецтва Міжгірської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, Мельник Ольгу Валеріївну, учителя обра-

зотворчого мистецтва навчально-виховного комплексу «Ужгород-

ський економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів» Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, Бізонич Інну Миколаївну, учителя право-

знавства Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради Закарпат-

ської області, Страшкулича Ігора Васильовича, учителя правознавства 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

Оголошення переможців та лауреатів проводилося урочисто в За-

карпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості  

«ПАДІЮН», за участю педагогічної громадськості, меценатів конкур-

су та висвітлювалося в засобах масової інформації. Їх нагородили – 

дипломами та грошовою премією, а також вручили посвідчення про 

проходження курсової підготовки в Закарпатському інституті після-

дипломної педагогічної освіти. Результати конкурсу широко висвіт-

лювалися на шпальтах газети «Слово вчителя», сайтах департаменту 

та інституту. 

Слід відзначити цілеспрямовану роботу з виявлення і підтримки 

творчо працюючих учителів, педагогів-новаторів, сприяння у підви-

щенні ролі вчителя в суспільстві та престижності його професії на-

чальників відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту райдержадмі-

ністрацій та міськвиконкомів міст Ужгород, Мукачево, Берегово, 
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Хуст, Виноградівського, Іршавського, Міжгірського, Перечинського, 

Тячівського, Ужгородського, Хустського районів та Великоберезнян-

ської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради. 

Звертаємо увагу начальників відділів (управлінь) освіти, молоді 

та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, що необхідно 

здійснювати ретельніший відбір для участі у конкурсі вчителів та тих, 

які мають відповідну результативність роботи та належну фахову під-

готовку. Рекомендуємо сприяти заохоченню директорів загальноосві-

тніх навчальних закладів, учителі яких стали переможцями та лауреа-

тами конкурсу з подальшим ініціюванням позачергової атестації пе-

реможців та лауреатів із метою підвищення кваліфікаційної категорії 

та присвоєння педагогічного звання. Ширше залучати педагогів у 

2015/2016 навчальному році до участі в методичних семінарах, шко-

лах педагогічного досвіду з питань упровадження досвіду педагогіч-

них працівників-переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015». 

Висловлюємо подяку начальнику управління освіти Ужгород-

ської міської ради Бабунич О.Ю. за належну підготовку навчально-

виховних закладів м. Ужгорода, на базі яких проходила практична ча-

стина конкурсу, та директорам: класичної гімназії Ужгородської мі-

ської ради Закарпатської області – Роману С.І., лінгвістичної гімназії 

ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області – 

Попович Л.П., Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 8 Ужгородської міської ради Закарпатської області – Мигалині Л.І., 

Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 імені 

В.С.Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської об-

ласті – Кіштулинцю Б.М.  
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Розділ ІІ. 

 
 
 

 

Участь педагогів Закарпаття  

у третьому (заключному) турі  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 
 

 

 

 

 

У третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учи-

тель року – 2015», який проводиться у м. Київ, беруть участь перемо-

жці другого (обласного) туру Конкурсу. 

Для участі в Конкурсі цього туру було визначено 4 переможців із 

номінацій «Українська мова і література», «Хімія», «Образотворче 

мистецтво», «Правознавство». До 10 лютого 2015 року Центральному 

оргкомітету Конкурсу були подані наступні матеріали учасників: осо-

бисту заяву на ім’я голови центрального оргкомітету про участь у 

Конкурсі (написана власноруч); висновок міського (районного) мето-

дичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність конкур-

санта (обсяг – до 2 сторінок); анкету учасника Конкурсу встановлено-

го зразка, засвідчену особистим підписом.  

До 25 лютого 2015 року відбувалася реєстрація на порталі Всеук-

раїнського конкурсу «Учитель року» за вказаною адресою у відповід-

ній номінації, з розміщенням інформаційної картки з посиланням на 

власний блог та відеозапису майстер-класу (до 30 хв).  

Третій (заключний) тур Конкурсу проводиться поетапно: відбір-

ковий (заочний) – березень – квітень; фінальний (очний) – вересень. 

На відбірковому етапі третього (заключного) туру Конкурсу чле-

нами фахових журі (заочно) оцінювалися блог учителя, майстер-клас 

та фахова майстерність.  

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності» 

відбулося 20 березня 2015 року о 15.00 на базі Закарпатського інсти-

туту післядипломної педагогічної освіти. Архівований файл з тесто-
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вою програмою був надісланий з 13.00 до 14.00. Пароль для розпаку-

вання файлу надійшов о 14.55 на електронну адресу особи, яка визна-

чена відповідальною за організацію конкурсного випробування в ін-

ституті. До складу тесту входили 40 запитань, із них: 10 з педагогіки, 

10 з психології, 20 з фахової майстерності.  

Ця інформація доводилася до учасників третього (заключного) 

туру конкурсу: ознайомлення їх з Інструкцією з комп’ютерного тес-

тування в системі обробки тестів «ЗНАЙКА», а також інформування 

їх, що для проходження тесту учасникам необхідно створити елект-

ронну пошту на Інтернет-ресурсі ukr.net та до 13.03.2015 надіслати з 

неї повідомлення на адресу конкурсу vchitel_roku@ukr.net. На вказані 

адреси 17.03.2015 надсилався пробний тест, із яким усі успішно спра-

вилися.  

За результатами конкурсних випробувань відбіркового етапу 

третього (заключного) туру Конкурсу визначили 12 конкурсантів 

у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість балів, для 

участі у фінальному (очному) етапі третього (заключного) туру 

Конкурсу.  

Серед учасників – двоє освітян із Закарпаття: Ківеждій Олеся Ва-

силівна, учитель української мови і літератури Хустської гімназії-

інтернату Закарпатської області та Ганич Олена Василівна, учитель 

хімії Сторожницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужго-

родської районної ради Закарпатської області.  

Слід сказати, що цього року серед членів фахового журі Конкур-

су є три представники області: у номінації «Хімія» – Голомб О.М., 

методист кабінету методики викладання природничо-математичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти; у номінації «Образотворче мистецтво» – Шутка М.М., учитель 

образотворчого мистецтва Воловецької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області, учи-

тель-методист; у номінації «Правознавство» – Машіка В.Т., учитель 

правознавства Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 6 Мукачівської міської ради Закарпатської області, заслужений 

учитель України. 

 

  

mailto:vchitel_roku@ukr.net
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Участь команд області в ІІІ турі  

Конкурсу «Учитель року» з 2010 до 2015 роки 

 

 
 

 

Фінальний етап третього (заключного) туру Конкурсу проводився 

в м. Миколаїв 28 вересня – 2 жовтня 2015 року та передбачав такі 

конкурсні випробування: «Урок», «Самоаналіз уроку», «Творче за-

вдання» (підготовка та реалізація освітнього проекту). 

Оцінювання завдань на кожному етапі третього (заключного) ту-

ру Конкурсу здійснювалося відповідно до орієнтовних критеріїв, що 

встановлені центральним оргкомітетом Конкурсу. Члени фахових жу-

рі на кожному етапі третього (заключного) туру Конкурсу оцінювали 

роботу конкурсантів за визначеною бальною системою з урахуванням 

специфіки навчального предмета. Максимальна кількість балів за ко-

жен етап третього (заключного) туру Конкурсу – 100 балів. Бали, на-

брані на відбірковому етапі Конкурсу, анульовувалися. 

За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінально-

го етапу членами журі визначалися переможець та 2 лауреати Кон-

курсу у кожній номінації. У випадку однакової кількості балів перева-

га надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок. 

Підсумок відбіркового та фінального етапів третього (заключно-

го) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахових журі, тому пе-

регляду не підлягає. У разі виникнення конфліктних та суперечливих 
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питань щодо результатів оцінювання конкурсних змагань роз’яснення 

учасникам надає голова журі. 

Результати оцінювання кожного конкурсного випробування та 

підсумки Конкурсу розміщувалися на порталі всеукраїнського конку-

рсу «Учитель року». 

Учасникам конкурсу, громадськості надається можливість пере-

глядати конкурсні випробування фінального етапу Конкурсу на пор-

талі всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

Оголошення переможців та лауреатів Конкурсу проводилося 

урочисто, за участю педагогічної громадськості, та висвітлювалося в 

засобах масової інформації. Під час церемонії закриття Конкурсу пе-

редбачалися виступи переможців, в якому вони представлять себе як 

творчу особистість (домашня заготовка).  

За результатами виступу учасників Закарпаття в третьому (за-

ключному) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»: пере-

можцем у номінації «Українська мова і література» стала – Ківеждій 

Олеся, а Ганич Олена виборола лауреатство (2 місце) в номінації «Хі-

мія». 

Переможці, лауреати та учасники нагороджені відповідними ди-

пломами, подарунками центрального оргкомітету Конкурсу та пред-

ставлятимуться до державних нагород і відомчих заохочувальних від-

знак.  
 

Результативність участі Закарпатської команди  

у третьому (заключному) турі Конкурсу за 2010 – 2015 роки 
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Розділ  ІІІ. 
 
 

Переможці та лауреати  

другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 
 

 

 

Переможець другого (обласного) –  

переможець третього (заключного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»  

у номінації «Українська мова і література» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ківеждій Олеся Василівна 

 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Хустська гімназія-інтернат.  

Посада: учитель української мови і літератури. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 11 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії. 

Державні нагороди, відзнаки: Грамота Хустської міської ради, 

2009 р.; Грамота управління освіти, релігій та у справах національ-

ностей виконавчого комітету Хустської міської ради, 2010 р.; Гра-

мота управління освіти, релігій та у справах національностей вико-

навчого комітету Хустської міської ради, 2011 р.; Грамота управ-

ління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комі-
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тету Хустської міської ради, 2012 р.; Почесна грамота департаме-

нту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної держа-

вної адміністрації, 2014 р.  

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський національний університет, 2003 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: магістр філології, ви-

кладач. 

Педагогічне кредо: Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо 

не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших. 

(В.О.Сухомлинський) 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

інформаційні технології; інтерактивні технології групового та коо-

перативного навчання; технології навчання дискусійних питань. 

Навчальна література, що використовується при підготовці до 

уроку: фаховий журнал «Дивослово», газета «Українська мова та 

література в школі», інші методичні видання. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: у кожній секунді 

життя – незчисленна множина чудесних можливостей. Іван Кочерга 

у драматичній поемі «Свіччине весілля» стверджує: «Перш, ніж  

скаржитися на темряву, запали свою свічку». Олеся Василівна Ківе-

ждій – особистість з активною життєвою позицією, професіонал, 

небайдужий до своєї справи. Філолог переконана, що успіх подібний 

до приставленої до стіни драбини, і ще нікому не вдалося піднятися 

нею нагору, тримаючи руки в кишенях.  

Для того, щоб творити, треба мати бажання, креативність і 

працездатність. Ці якості притаманні вчителю Ківеждій Олесі Ва-

силівні, яка викладає українську мову та літературу у Хустській гім-

назії-інтернаті. Вона по-справжньому залюблена у свій предмет. 

Професійна майстерність учителя поєднується з неповторною щи-

рістю, глибокою ерудицією, зовнішньою привабливістю і повагою до 

людей. У неї надзвичайне почуття гумору, яке дозволяє долати будь-

які професійні і життєві труднощі. 

Значну увагу Олеся Василівна приділяє розвитку комунікативної 

компетентності учнів засобами інформаційних технологій. Її гімна-

зисти креативні, талановиті, толерантні, зацікавлені в отриманні 

якнайкращих результатів, усвідомлюють необхідність бути конку-

рентоспроможними у сучасному світі змін. І в цьому велика заслуга 

справжнього вчителя-майстра. Учительський талант Олесі Васи-

лівни виявляється в умінні будити в учнів інтерес до вивчення свого 

предмета. Слово педагога, щире, доброзичливе, емоційне, викликає в 

дитячих душах прагнення глибше зрозуміти життєві істини. Що б 
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не проводила вчителька: чи то уроки, чи позакласні заходи – вони ці-

каві, захоплюючі, оригінальні.  

У чому ж секрет успіху Олесі Василівни? Найперше, вона вселяє 

віру дитини у власні можливості, у те, що вона народилась унікаль-

ною і не варто перетворюватися на стандарт. Активно спілкується 

з учнями не тільки у класі, а й у соцмережі, через персональний блог 

та веб-сайт. Учитель власним прикладом підтверджує: «Не в кіль-

кості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному за-

стосуванні в житті всього того, що знаєш» (Фрідріх Дістервег). 

Посилання на блог: http://olesya12142111.blogspot.com/ 

Персональний веб-сайт: http://kalinich.ucoz.ru/gb 

Сторінка у соцмережі: http://vk.com/id32408129 

 

 

Опис досвіду роботи 

вчителя української мови  

і літератури Ківеждій О.В. 

 

Гордон Драйден, співав-

тор книги «Революція в на-

вчанні», стверджував: «Ви-

живає не найсильніший і не 

найрозумніший, а той, хто 

краще за всіх відгукується на 

зміни, що відбуваються». 

Людину, здатну легко адап-

туватися в нових інформаційних умовах, слід творити у школі. Упев-

нена, сьогодення потребує тих, що вміють застосувати у конкретному 

спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й відда-

леними людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різни-

ми соціальними ролями. 

У реальному житті учень 

може стати конкурентоспро-

можним та успішним тільки за 

умови високої мовленнєвої ку-

льтури, активної мовленнєвої 

діяльності та цільового викори-

стання засобів комунікації. 

Учень повинен стати й орато-

ром, і співрозмовником, і опо-

нентом, і доповідачем.  

Виживає не 

найсильніший і не 

найрозумніший, а 

той, хто краще за 

всіх відгукується на 

зміни, що 

відбуваються.

Гордон Драйден

http://kalinich.ucoz.ru/gb
http://vk.com/id32408129
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Комунікативно-мовленнєву потребу можна сформувати, якщо 

школяр усвідомить, що, оволодівши тим чи іншим умінням, він роз-

ширить свої можливості спілкуватися, точно висловлювати свої дум-

ки, презентувати себе та продукт своєї діяльності. 

Таким чином, серед стратегічних завдань літературної та мовної 

освіти є формування комунікативно-мовленнєвої компетенції учня. 

Інформатизація суспільства і закладів освіти спонукала до створення 

нових інформаційних технологій навчання. Метою HIT навчання є  

підготовка учнів до повноцінного життя та комунікативної діяльності 

в умовах інформаційного  

суспільства. 

Зважаючи на окреслені 

проблеми, обрала тему досві-

ду «Використання сучасних 

інформаційних технологій 

як засіб формування комуні-

кативної компетентності 

на уроках словесності».  

  

 

Актуальність досвіду полягає в необхідності:  

 створення системного та цілеспрямованого підходу до розвитку 

комунікативної компетентності учнів в урочній та позаурочній діяль-

ності через інтерактивні методи навчання та інформаційні технології;  

 застосування учнями мовленнєвого досвіду на практиці;  

 створення системи дидактичного супроводу для реалізації за-

значеної проблеми. 

Провідна ідея досвіду в тому, що формування комунікативно-

мовленнєвої компетентності можливе за умови активної мовленнєвої 

діяльності та цільового використання засобів комунікації школярів, 

які досягаються завдяки мовленнєвому досвіду учнів та запроваджен-

ню нових технологій. Жодну з них не можна вважати універсальною, 

адже сучасна педагогічна реальність не може бути монотехнологіч-

ною. Тому важливо створити власну технологію формування комуні-

кативної компетенції учня.  

Новизна ідеї полягає в розробці методики формування комуніка-

тивно-мовленнєвої компетенції засобами інформаційних технологій з 

метою їх подальшої адаптації в соціумі, реалізації творчих здібностей 

особистості, здатної до пошуку, пізнавального інтересу, самостійно-

сті, толерантності. 

Тема досвіду

«Використання сучасних 

інформаційних технологій 

як засіб формування 

комунікативної 

компетентності на уроках 

словесності»
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Працюючи над проблемною темою, виокремлюю пріоритетні  

завдання, які передбачають використання впливу словесності на роз-

виток мовлення кожної дитини з урахуванням її інтелектуальних та 

творчих якостей:  

 формування в учнів засобами інформаційних технологій потре-

би грамотно спілкуватися, переконувати, вести дискусію; 

 читати, осмислювати та інтерпретувати духовний потенціал 

художньої літератури, реалізувати його у власному житті; 

 виховання активної творчої особистості, здатної до толе-

рантної оцінки дійсності; 

 розвиток творчих та комунікативних здібностей учнів, чи-

тацької полемічної культури, уміння аргументовано доводити свою 

думку; 

 розробка ситуативних, дискурсивних, редакторських та ора-

торських завдань, забезпечення системної роботи з розвитку стійко-

го пізнавального інтересу та самостійності учнів.  

 

Проблема впровадження в практику ефективних, дієвих підходів 

до навчання української словесності актуальна в сучасній системі 

освіти, хоч і має давню історію дослідження. Проблемі розвитку ко-

мунікативної компетентності учнів присвятили свої праці вчені: лінг-

вісти (Ф. Буслаєв, О. Потебня, Ф. Бацевич), психологи (Л. Вигот-

ський, П. Гальперін, І. Зимня, М. Жинкін, О. Леонтьєв), методисти  

(Н. Бабич, О. Біляєв, А. Богуш, О. Божович, М. Вашуленко, Т. Гнат-

кович, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, В. Мельничайко,  

Т. Симоненко, В. Сухомлинський, М. Пентилюк, О. Потебня, Л. Ску-

ратівський, В. Федоренко, С. Чавдаров, Г. Шелехова) та ін.  

Таким чином, комунікативна компетентність є поняттям комп-

лексним, вона охоплює систему мовних, мовленнєвих, соціокультур-

них та діяльнісних умінь, потрібних учням у різноманітних комуніка-

тивних ситуаціях.  

  

 

Основні характеристики досвіду 
 

 Усьому, що необхідно знати,  

навчити не можна, 

 учитель може зробити  

тільки одне – вказати дорогу. 

 

 Річард Олдінгтон  
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Нині існує багато різних форм і методів навчання української мо-

ви та літератури, які зорієнтовані на краще засвоєння учнями нав-

чального матеріалу та підвищення якості знань і вмінь. 

У мене, як у кожного вчителя, є для роботи і дошка, і крейда. Але 

в сучасних умовах цього вже явно недостатньо. Діти активно викори-

стовують планшети, смартфони, телефони з доступом до Інтернету. 

Формувати комунікативну компетентність тільки на основі традицій-

них методів неможливо, тому у своїй роботі використовую інновацій-

ні технології. 

Звичайно, урок не повинен стати для учня ані нудним, ані обтяж-

ливим. Саме тому поєдную традиційні та інноваційні методи навчан-

ня, які пов’язані із застосуванням інтерактивних методів навчання че-

рез використання інформаційних технологій. Обов’язковим на уроці є 

мультимедійний комплекс із доступом до Інтернету, в учнів – власні 

планшети чи ноутбуки. 

Роботу над формуванням 

комунікативної компетентності 

учнів проводжу у такій послідо-

вності: мотивація – актуалізація 

– проектування – організація ви-

конання плану діяльності – реф-

лексія – контрольно-

оцінювальний етап. 

 

 

 

Першою фа-

зою уроку є моти-

вація. Сучасного 

учня не просто за-

цікавити. Спосіб 

вирішення пробле-

ми бачу у створен-

ні на уроці ситуації 

подиву, інтелекту-

ального або емо-

ційного шоку, у 

впровадженні про-

вокації.  

ЕТАПИ РОБОТИ НА УРОЦІ

АКТУАЛІЗАЦІЯ

ПРОЕКТУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИКОНАННЯ 

ПЛАНУ 
ДІЯЛЬНОСТІ

РЕФЛЕКСІЯ

КОНТРОЛЬНО-
ОЦІНЮВАЛЬНИЙ 

ЕТАП
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Алгоритм роботи 

 

Варіант 1. «Загублена записка». Наприклад, під час вивчення біо-

графії Лесі Українки у 6 класі на парту, де сидить найпасивніший 

учень, перед уроком ставлю «записку» із питанням: «Чи ти знаєш, яке 

небесне тіло названо іменем Лесі Українки»?  

Варіант 2. «Відеопровокація». В 11 класі урок із вивчення повісті-

поеми «Поза межами болю» замість історичного екскурсу в часи 

Першої світової війни почну заняття відеороликом про воєнні дії у 

зоні АТО.  

Варіант 3. «Стосується мене». Психологи стверджують, що най-

більшим активізатором уваги для людини є те, що стосується особис-

то її. Тому «провокую» увагу учнів, добираючи за ілюстративний ма-

теріал до власної мультимедійної презентації фото з їхніх персональ-

них сторінок у соцмережах. 

Методична цінність. Дозволяє досягти ефекту епатажу, катар-

сису як прийомів, спрямованих на збудження особистої активності 

учня та спонукання його до висловлення власної позиції (в усному чи 

писемному вигляді). Ці прийоми дають можливість перебороти есте-

тичну байдужість дитини, спонукати її «впустити» у себе текст, про-

будити уяву, збудити «внутрішнє бачення» через особистісні асоці-

ативні паралелі і сформувати креативне сприйняття запропонованого 

матеріалу. 

 

Наступним етапом 

уроку є актуалізація. 

Протягом цієї фази про-

поную учням пригадати 

якомога більше інформа-

ції, яку вони вже знають 

із теми, поставити власні 

запитання, визначити ме-

ту навчальної роботи. Ча-

сто використовую групо-

ву роботу з випереджу-

вальним завданням. На-

приклад, урок із вивчення 

поезії Лесі Українки 

«Мрії» у 6 класі починаю 

«лицарським турніром».  

 



27 

 

Алгоритм роботи  

 

1. На попередньому уроці вчитель ділить клас на команди. 

2. Щоб ефективно використати змагання, варто обмежити 

самопрезентацію у часі – для виступу 3 хв. 

3. Кожна команда повинна назватися – це асоціація із уподо-

баннями Лесі Українки.  

4. Учні добирають по 5 питань про дитинство Лесі і відпові-

дей на них. 

5. Готують лицарський стяг та девіз. Слова девізу слід вибра-

ти із поезій письменниці. 

6. На наступному уроці проводиться «турнір». Замість діало-

гу учитель – учень, команди ставлять одна одній питання, логічно ві-

дповідають на них.  

7. Бали за якість підготовлених завдань та відповіді записую 

на сенсорній дошці. 

8. Оцінювання пропоную зробити учням, корегуючи за пот-

реби. 

9. Асистенти роблять фото «турніру», учитель розміщує їх на 

персональному веб-сайті, у блозі (наприклад, 

http://olesya12142111.blogspot.com/2014/11/6_22.html). 

 

Методична цінність. У процесі «турніру» відбувається кілька 

пізнавальних операцій: по-перше, учні встановлюють рівень власних 

знань, будують нове розуміння на основі попередніх знань і поглядів; 

по-друге, активізу-

ється увага дітей до 

навчального проце-

су, створюється за-

цікавленість та 

спрямованість на до-

слідження теми 

(проблеми). Учні не 

тільки краще засво-

юють програмовий 

матеріал, а вчаться 

дискутувати, толе-

рантно реагувати на 

зауваження, захища-

ти власну точку зо-

ру. 

http://olesya12142111.blogspot.com/2014/11/6_22.html
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Наступним етапом уроку є етап проектування, під час якого учні 

планують діяльність, яка здійснюватиметься на уроці, через випере-

джувальні завдання (підготовка тестів, схем, повідомлень-

презентацій).  

Обов’язково записую на дошці план уроку.  

Етап організації виконання плану діяльності проводжу у варіа-

тивних формах: ділю учнів на групи, четвірки, пари. Пропоную фік-

сувати інформацію за вибором – у формі схем, таблиць, плану, тез, 

подвійного щоденника. Для ефективного читання та письма викорис-

товую інтерактивну систему «подвійний щоденник».  

Алгоритм роботи. Сторінка зошита ділиться навпіл. Ліворуч 

учні записують інформацію, яка їх вразила, здивувала, викликала 

протест, була новою. Праворуч – коментарі, асоціації, питання.  

Методична цінність. Форма роботи дає змогу не просто фіксу-

вати матеріал, а й необхідність критично мислити, інтерпретувати по-

чуте. Такий щоденник можна використовувати не тільки під час під-

готовки домашнього завдання як конспект, а й при написанні твору-

роздуму. 

Проводжу мистецькі паралелі. Зокрема, на уроках літератури під 

час визначення напрямів модернізму використовую прийом «кар-

тинна галерея».  

 
Алгоритм роботи  
 

На мультимедійно-

му екрані проектується 

кілька картин. Учні в 

ланцюжковому порядку 

повинні назвати ознаки 

картини, не повторюю-

чись. Учитель (або 

учень-асистент) записує 

ознаки на дошці, з них 

вибираються три найха-

рактерніші.  

 

Методична цінність. Учні здійснюють пошукову діяльність, 

конструюють чи усвідомлюють новий матеріал, знаходять ознаки, ха-

рактерні для певного напряму мистецтва. Форма роботи допомагає 

встановити зв’язки між відомими та новими знаннями з метою утво-

рення нового розуміння. 



29 

 

Перефразувавши Конфуція, кожен погодиться: те, що чую, забу-

ваю; те, що створюю сам – розумію і пам’ятаю. Тому на уроках до-

речною є техніка «хенд-мейд» – зроби своїми руками. Якщо учень 

створює сам, він не глядач на уроці, а його активний співавтор. 

 

Алгоритм роботи 

Варіант 1. Учитель створює основу опорного конспекту для  

вивчення блоку тем (можна у форматі сторінки А-5 чи японської лис-

тівки) – «книжку», яку слід заповнити навчальним матеріалом та вла-

сними прикладами до нього за принципом незавершеного речення).  

Варіант 2. Учитель може залучити до «співавторства» і групу 

«теоретиків». Таким чином, «теоретики» під контролем учителя ство-

рять окремі сторінки «книги». Інші учні – «практики» допишуть  

власноруч відповіді. 

Методична цінність. Форма роботи дає можливість не тільки 

засвоїти програмовий матеріал, а й створити ситуацію успіху, щоб 

навіть найслабший учень бачив результати власної праці.  

Для підготовки до ЗНО з літератури використовую прийом «пас-

портний контроль». 
Алгоритм роботи. Учні протягом уроку заповнюють шаблон 

«паспорта», фіксуючи основні ідейно-художні особливості твору. За-

повнений шаблон у кінці уроку учитель проектує на дошку, обгово-

рює на етапі рефлексії, за потреби коригує. Роздруковує готовий  

«паспорт» і роздає дітям як опорний конспект. 

Методична цінність. Прийом дає змогу закріпити вивчений ма-

теріал, формує вміння аналізувати художній твір, розвиває навички 

виокремлювати головне. 

На уроках літератури старшокласникам пропоную створювати 

власні проекти під час роботи у групах. Це можуть бути мультиме-

дійні презентації, відеофільми. Щоб унеможливити плагіат, пропоную 

власний алгоритм роботи. 

1. Основні віхи життя та творчості письменника подати за  

підручником О. Авраменка.  

2. Дібрати фото та відеоматеріали з Інтернет-мережі. 

3. У презентацію вставити матеріал, засвоєний на уроці, у  

вигляді схеми, гроно, асоціативного куща. 

4. Презентацію завершити тестами, які слід розробити на ос-

нові питань до біографії Франка за підручником. 

5. Захист проекту на уроці. 

6. Презентацію учня розміщую на персональному веб-сайті, у 

блозі і ставлю посилання на сторінці у соцмережі. 
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Методична цінність. Унеможливлення плагіату. Розвиває увагу, 

спостережливість, уміння аналізувати матеріал, робити висновки.  

Розвиває навички пошукової діяльності. 

Оскільки інноваційні технології мають широкий спектр операцій, 

можна використати прийом «мультфільм».  

 

Алгоритм роботи 

Варіант 1. Сенсорна дошка до-

зволяє записувати текст від руки, 

малювати із функцією за-

пам’ятовування. Під час вивчення 

орфографії у 5 класі демонструю 

заздалегідь підготовлений відеоза-

пис «Апостроф», «Ь» тощо, пропо-

нуючи учням вивести правила. 

Варіант 2 (випереджувальне 

завдання). 

 

1. Учні діляться на групи 

«художники» та «аналітики». 

2. «Художники» вдома готу-

ють ілюстрації образів-персонажів лі-

тературного твору, який вивчається на 

уроці (учні діляться роботою – кожен 

відповідає за окремий образ). 

3. «Аналітики» добирають 

цитати до характеристики образів 

твору (учні діляться роботою – кожен відповідає за окремий образ).  

4. На уроці учитель об’єднує дітей у робочі групи так, щоб у 

кожній були і «художники», і «аналітики», що працювали вдома з од-

наковими образами. 

5. Кожна новоутворена група 

створює «епізод мультфільму»: під 

час аналізу учні поступово склеюють 

ілюстрації, цитати, що характеризу-

ють героїв (можна приклеювати на 

ватман), захищають роботу і прикріп-

люють на дошку. 

6. Таким чином у кінці уроку 

усі «епізоди» з’єднуються в «мульт-

фільм». 
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Методична цінність. Форма сприяє глибшому освоєнню мате-

ріалу, розуміння та аналізу тексту. Розвиває творчі та аналітичні здіб-

ності учнів, установлює міжпредметні зв’язки. 

 

Наступний етап уроку – рефлексія – та частина, протягом якої 

учні роблять перегляд проблем, що розглядалися, запитують, застосо-

вують і поширюють нові знання. 

На цьому етапі досягаю кілька цілей: учні починають висловлю-

вати новий матеріал власними словами; створюються умови для акти-

вного обміну думками, який забезпечує словниковий запас, дає змогу 

побачити різні підходи до тієї ж самої проблеми, розвивається діало-

гічне мовлення; особливої уваги набувають самостійність, оригіналь-

ність висловлених думок, їх обґрунтованість, вміння спростовувати 

хибні тези, узагальнювати вивчене. Використовую прийоми «вирок 

сучасника», «лист у майбутнє». 

На етапі узагальнення зазвичай використовую прийом «шпаргал-

ка».  
 

Алгоритм роботи  
 

Варіант 1. Учні передають зміст теоретичних понять за допо-

могою малюнків, схем. Ці шпаргалки (підписані) віддаються вчи-

телеві. За бажанням під час відповіді гімназисти тягнуть шпар-

галку і відповідають на питання вчителя (перевіряється «ефектив-

ність» шпаргалки). Відзначаються найкращі шпаргалки та допові-

дачі. 

Варіант 2. Щоб учень не губився у великій кількості вивченого 

матеріалу, з метою узагальнення учитель створює власні «шпаргал-

ки» – схеми, малюнки у міні-форматі, наприклад, «Орфографія у ви-

нятках та асоціаціях», «Синтаксис в асоціаціях». 

Методична цінність. Прийом сприяє міцному засвоєнню учня-

ми теоретичного матеріалу, підносить до ступеня автоматизму ви-

значення мовних чи літературних понять, допомагає активно оволо-

діти мовними ресурсами. 

Завершальним етапом уроку є контрольно-оцінювальний етап. 

Залучаю учнів до оцінювання результатів діяльності, використовую 

форми взаємоконтролю та самоконтролю. Гімназисти беруть участь у 

виправленні допущених помилок, осмислюють їх причини, здійсню-

ють само- та взаємоаналіз. 

Ефективним на етапі узагальнення блоку тем є каталог помилок. 
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Варіант 1. Кожен учень 

виписує свої типові по-

милки, яких припуска-

ється найчастіше. По-

милки згодом каталогі-

зуються, тобто оформ-

ляються у вигляді окре-

мих статей, будова яких 

може бути чітко визна-

чена учителем чи дові-

льна. Матеріали окре-

мих розробок об’єд-

нуються в цілісний ка-

талог, який учень пре-

зентує на уроці.  

 

Варіант 2. Передбачає аналіз учнями чужих помилок. Матері-

алом «чужих» помилок можуть бути рекламні оголошення міста (біг-

борди, вивіски). Суть завдання – сфотографувати текст реклами, ви-

правити помилку й обґрунтувати правильність написання\уживання. 

Результат роботи висвітлюється в інтернет-мережі (у соціальних гру-

пах, на вчительському блозі). Зразок описаного результату роботи  

розміщено на моєму блозі за адресою:  

http://olesya12142111.blogspot.com/p/blog-page_87.html. 

Останнім етапом роботи з «чужими» помилками може бути ство-

рення відеопроекту (зразок розміщено за адресою: 

https://www.youtube.com/watch?v=4wfKntKq5B8). 

Методична цінність. Форма сприяє глибшому засвоєнню учня-

ми різнорівневих норм 

української мови, підно-

сить їхню правописну 

освіченість і мовленнєву 

культуру на якісно вищий 

щабель, формує потяг до 

мовного самовдоскона-

лення, тренує увагу та  

пильність. 

Формування комуні-

кативної компетентності 

засобами інформаційних 

технологій продовжую і в 

РЕФЛЕКСІЯ. “Каталог помилок”

http://olesya12142111.blogspot.com/p/blog-page_87.html
https://www.youtube.com/watch?v=4wfKntKq5B8
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гуртковій роботі – редакції шкільної газети «Гімназія Інтер Таймс» 

(http://kalinich.ucoz.ru/load/shkilna_gazeta/4).  

Створено групу в соцмережі з однойменною назвою (адреса 

http://vk.com/club79821634), де учні організовують різні опитування, 

збирають матеріал, ведуть певні рубрики. Як керівник гуртка, надаю 

можливість дітям бути не пасивними споживачами інформації, а як 

особистостям спромогтися самостійно її здобувати, поновлювати, ко-

ригувати та інтерпретувати.  

Формування комунікативної компетентності не обмежується 

уроком і кабінетом.  

Продовжую спілкування з учнями через власний блог 

(http://olesya12142111.blogspot.com): пропоную домашні завдання, 

вправи, тести, «шпаргалки», опитування… і дякую своїм дітям не 

обов’язково за високий рівень знань – за людяність, активну позицію і 

вміння запропонувати допомогу (до прикладу, дописи у блозі «6-Б 

вражає» (http://olesya12142111.blogspot.com/2015/05/blog-

post_71.html), «Справедливість в оцінюванні на уроці» 

(http://olesya12142111.blogspot.com/2015/03/blog-post_11.html) тощо. 

 Результативність. Із проблеми формування комунікативно-

мовленнєвої компетентності розроблено цикли уроків: урок-пошук, 

урок-екскурс, урок-пересторога, урок-вибір.  

Аналіз роботи показує ріст результатів формування комунікатив-

но-мовленнєвої компетентності учнів. Мої учні щороку є переможця-

ми міської олімпіади з української мови та літератури (у 2011 р. – 3 

уч., 2012 р. – 4 уч., 2013 р. – 3 уч., 2014 р. – 1 уч.) , Міжнародного мо-

вно-літературного конкурсу імені П. Яцика (2012 р. – 3 уч., 2013 р. – 2 

уч.). За останні три роки всі гімназисти склали ЗНО з української мо-

ви та літератури. У 2014 р. 54 відсотки учнів склали ЗНО з україн-

ської мови та літератури з результатом вище 175 балів. У 2014 році 

середній бал ЗНО з української мови становив 4,41 б., а в 2013 – 4,45 

б. (за 5-бальною шкалою). 

У 2013 та 2014 рр. брала участь у конкурсі «Соняшник – Учи-

тель». У 2015 році увійшла до фіналу конкурсу «Учитель року – 2015». 

 

Авторські публікації:  

1. «М.Хвильовий. «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в 

житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гу-

манізмом і обов’язком». Урок отримав відзнаку «Вибір редакції» у 

рамках конкурсу «Форум педагогічних ідей». План-конспект уроку 

розміщено за адресою:  

http://osvita.ua/school/lessons_summary/literature/41325/  

http://olesya12142111.blogspot.com/2015/05/blog-post_71.html
http://olesya12142111.blogspot.com/2015/05/blog-post_71.html
http://olesya12142111.blogspot.com/2015/03/blog-post_11.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/literature/41325/
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2. Опорний міні-конспект з теми «Синтаксис»/ Учительський 

журнал он-лайн, адреса матеріалу: 

http://www.teacherjournal.com.ua/component/content/article/25428.html 

3. Узагальнений матеріал з орфографії у вигляді опорної кар-

тки учня «Орфографія у винятках та асоціаціях»/ Учительський жур-

нал он-лайн, адреса матеріалу:  

http://www.teacherjournal.com.ua/component/content/article/25426.html 

4. Узагальнений матеріал із теми «Синтаксис». Опорна кар-

тка учня/ Учительський журнал он-лайн, адреса матеріалу:  

http://www.teacherjournal.com.ua/component/content/article/25427.html 

5. М. Хвильовий. «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в 

житті та в душі/ Учительський журнал он-лайн, адреса матеріалу: 

http://www.teacherjournal.com.ua/component/content/article/25415.html  

Є співавтором збірника програм факультативів з української мо-

ви та літератури (Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В., Ребрик 

Н.Й., Шкурда М.І. Українська література. Програми факультативних 

курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). 5-11 класи. 

– Ужгород: «Ґражда», 2015; Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій 

О.В., Шкурда М.І. Українська мова. Програми факультативних курсів 

для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). 5-9 класи. – Ужго-

род: «Ґражда», 2015). 

Отже, виконуючи завдання нестандартного типу, учні на щабель 

вище підносяться до розуміння тексту, вільно висловлюють думки, 

оцінюють себе, стають красномовнішими і впевненішими.  

При формуванні комунікативної компетентності учня ефектив-

ними є використання інноваційних засобів та інтерактивних техноло-

гій.  

 

Література 
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2.  Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В., Шкурда М.І. 

Українська мова. Програми факультативних курсів для загальноосві-

тніх навчальних закладів (класів). 5-9 класи. – Ужгород: «Ґражда», 

2015. 

3. Гнаткович Т., Бабич Н. Інноваційні технології навчання при 
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5. Гнаткович Т. Формування мовної компетентності 

п’ятикласників у процесі вивчення синтаксичних одиниць// Україн-

ська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – С. 14–18. 

6. Горошкіна О.М. Формування мовної особистості учня / Го-
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/ С Караман. – К: Ленвіт, 2000. – 272 с. 

10. Пентилюк М. Компетентнісний підхід до формування мовної 
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ська мова і література в школі. – 2010. – №2. – С. 2-5.  

11. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуа-
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Українська мова і література в школі. – 2006. – №1. – С. 15-20.  
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єнтир розвитку сучасної освіти / О. Пометун// Рідна школа. – 2005. – 

№1. – С. 64-69.  

13. Токмань Г. Специфіка, структура, типологія уроків літерату-

ри: Узагальнення індивідуальної творчості вчителя// Дивослово. – 

2003. – № 10. – С. 38 – 40. 

14. Фасоля А. На порозі особистісно-зорієнтованого навчання: 

уроки української літератури// Українська мова і література в школі. – 

2004. – № 1. – С. 16 – 19. 

15. Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уро-
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Інтернет-джерела 

1. http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/ukrajinska_mova_i_liter

atura_v_shkoli/t_gnatkovich_formuvannja_movnoji_kompetentnosti_p_39
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http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/ukrajinska_mova_i_literatura_v_shkoli/t_gnatkovich_formuvannja_movnoji_kompetentnosti_p_39_jatiklasnikiv_u_procesi_vivchennja_sintaksichnikh_odinic/46-1-0-530
http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/ukrajinska_mova_i_literatura_v_shkoli/t_gnatkovich_formuvannja_movnoji_kompetentnosti_p_39_jatiklasnikiv_u_procesi_vivchennja_sintaksichnikh_odinic/46-1-0-530
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Лауреат другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»  

з номінації «Українська мова і література» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лендєл Оксана Василівна  
 

  

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Виноградівська гімназія Виноградівської районної 

ради Закарпатської області. 

Посада: учитель української мови і літератури. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 17 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії. 

Державні нагороди, відзнаки: Почесна грамота Виноградівської 

райдержадміністрації, 2011 р., Подяка управління освіти Виногра-

дівської райдержадміністрації, 2012 р., Почесна грамота управління 

освіти Виноградівської райдержадміністрації, 2013 р. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський національний університет, 1997 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: викладач української 

мови і літератури. 

Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе, за це душа на-

повнюється світлом» (Л.Костенко). 
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Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

робота в групах, парах, метод «Мозковий штурм», «Мовний транс-

формер», «Алфавітне лото», «Я – редактор», «Милозвучність», 

«Увага апостроф!», інтерактивне навчання та проектні технології. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: життєве кредо 

учительки – «Не витрачай свій час в марній боротьбі за доскона-

лість, просто прагни робити все якнайкраще». Проблемне питання – 

«Формування мислення учнів як чинника мовленнєвого розвитку».  

 Її маленька Батьківщина – Воловеччина, мальовничий куточок 

Закарпаття. 

Зелені Карпати! Ви чарівні взимку, ваша невимовна краса і восе-

ни, але навесні та влітку, ви, мабуть, найкращі. Верховина вабить 

полонинами, швидкоплинними потічками, мелодією смерекових лісів, 

які звучать, як неповторний вальс. 

Та її життя, як і життя кожної людини – це якась дивовижна 

квітка; щось неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене пережи-

вань. 

Спостерігаючи за працею мами, педагога за покликанням, вона з 

дитинства вимріяла собі професію вчителя. Дякуючи долі, у шкіль-

ному житті їй зустрілися справжні педагоги, яких так хотілося на-

слідувати. 

Тому після закінчення Ужгородського державного університету 

пішла працювати в школу з угорською мовою навчання. Щоб прище-

пити любов до українського слова дітям-угорцям, вивчила їхню рідну 

мову. Зараз передає свої знання гімназистам м. Виноградів.  

Не тільки збагатити учня знаннями, але й виховати Людину, 

Патріота, Громадянина – ось мета сучасного педагога. Таке завдан-

ня ставить перед собою кожного дня, навчаючи та виховуючи своїх 

учнів. Вважає, що її педагогічна майстерність виявляється в умінні 

розуміти вихованця, бачити його неповторність, індивідуальність. 

Сім’я, дружба, чуйність, порядність, доброзичливість, улюблена 

справа – це мірило її життя. 

 

Посилання на блог: https://sitesgoogle.com/site/sajtucitela75/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sitesgoogle.com/site/sajtucitela75/
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Лауреат другого (обласного) туру 

 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»  

з номінації «Українська мова і література» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлик Віта Іванівна 
 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Ільницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Іршавської районної ради Закарпатської області 

Посада: учитель української мови і літератури. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 13 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Дрогобиць-

кий державний університет імені Івана Франка, 2005 року.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова і література». 

Педагогічне кредо: «Лише той Учитель, хто живе так, як на-

вчає» (Григорій Сковорода). 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

інформаційно-комп’ютерні технології, пояснювально-ілюстративні, 

диференційовані, проблемно-пошукові, технології розвивального на-

вчання. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: Я живу у мальов-

ничому селі Ільниця. З дитинства мріяла стати вчителем. Середню 
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освіту отримала в Ільницькій ЗОШ І – ІІІ ступенів. Шкільні роки на-

близили мене до мрії. 2005 року закінчила Дрогобицький державний 

університет імені Івана Франка і отримала спеціальність викладача 

української мови і літератури. 

Із любов’ю до дітей, порядністю і справедливістю доля привела 

мене 2001 року до Ільницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. 

Для мене кожна дитина – це маленький всесвіт, і, правильно діб-

равши ключик, можна виховати особистість. Як учитель-словесник 

вважаю, що необхідно кожен день працювати та вдосконалювати 

свої вміння для того, щоб маленькі дитячі серця горіли великим ба-

жанням до навчання. 

Курси підвищення кваліфікації проходила при Закарпатському ін-

ституті післядипломної педагогічної освіти (2010 р.) Рішенням ате-

стаційної комісії у 2011 році мені встановлено кваліфікаційну кате-

горію «спеціаліст ІІ категорії». 

Працюю над проблемним питанням «Формування творчої особи-

стості через застосування сучасних інноваційних технологій на уро-

ках української мови і літератури». У своїй роботі використовую  

різні форми і методи, лінгвістичні ігри: робота в парах, робота в ма-

лих групах; уроки-подорожі, уроки-конференції; «Асоціативний кущ», 

«Сенкан», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення»; 

ігри «Ти – редактор», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю». Я гадаю, 

практичні навички, отримані на уроках мови та літератури, перено-

сяться на всі сфери життя та забезпечують дітям розширення зони 

як навчальної, так і соціальної компетентності. 

Василь Сухомлинський зауважував: «Справжній педагог повинен 

працювати на майбутнє». Моє майбутнє – це учні, які творчо мис-

лять, аналізують, порівнюють, думають. Тому вони не просто пра-

цюють над досягненням високих результатів, а є творцями власних 

життєвих успіхів і перемог. На мій погляд, тільки спільна робота 

вчителя й учня приносить високі результати.  

Мої вихованці є переможцями та призерами районних конкурсів, 

олімпіад з української мови і літератури, а учні-випускники навча-

ються у вищих навчальних закладах на філологічних факультетах. 

Учитель – моє покликанням, дароване Богом! 

 

Посилання на блог: svitlik.blogspot.com 
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Переможець другого (обласного) –  

лауреат третього (заключного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

 з номінації «Хімія» 

 

 

 
 

Ганич Олена Василівна 
 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Сторожницька загальноосвітня школа І – ІІІ сту- 

пенів Ужгородської районної ради Закарпатської області.  

Посада: учитель хімії. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 15 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «старший 

учитель». 

Державні нагороди, відзнаки: Грамота управління освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації, 2012 р.  

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський національний університет, 1999 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: хімік, викладач хімії. 

Педагогічне кредо: «Учитель – не той, хто вчить, а той, у кого 

навчаються». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

активні та інтерактивні форми та методи роботи, проектну діяль-

ність, мультимедійні засоби та ІКТ.  

Власний особистісний і педагогічний портрет: Навчалася на  

хімічному факультеті Ужгородського державного університету  
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(1994 – 1999 рр.), з 1999 року працюю в Сторожницькій ЗОШ І – ІІІ 

ступенів учителем хімії та бібліотекарем.  

Свою діяльність спрямовую на розвиток пізнавальної активності 

школярів та розвиток їхніх творчих здібностей. Працюю над про-

блемним питанням «Сучасні форми та методи роботи на уроках хі-

мії та в позаурочний час – дієвий засіб активізації пізнавальної діяль-

ності учнів». Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумую кожен 

етап уроку, використовую активні та інтерактивні форми та ме-

тоди роботи, проектну діяльність, мультимедійні засоби та ІКТ. 

Значну увагу приділяю роботі з обдарованими учнями. Із 2011 р. 

працюю у відділенні «Хімія та біологія» Ужгородської районної філії 

МАН. Упродовж 2012 – 2014 років підготувала двох призерів та лау-

реата обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких ро-

біт учнів-членів МАН. 

Активно займаюся природоохоронною та еколого-

просвітницькою роботою. Налагоджено співпрацю Сторожницької 

ЗОШ І – ІІІ ступенів із Всеукраїнською екологічною лігою, Басейно-

вим управлінням водних ресурсів р. Тиса (м. Ужгород), словацьким 

громадським екологічним об’єднанням «Сосна». У рамках програми 

«Партнерство без кордонів» (Україна – Румунія – Угорщина – Сло-

ваччина) школа отримала міні-лабораторію «Аквамерк», яку ми ви-

користовуємо у дослідницькій роботі. Колектив екологічної просвіти 

Сторожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів «Аквавіта» щороку бере участь 

у фестивалі «Тиса – молодша сестра Дунаю», районному етапі Все-

українського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 2013 року екобри-

гада Аквавіта» стала лауреатом обласного етапу конкурсу колекти-

вів екологічної просвіти.  

Своїми здобутками та досвідом я щиро ділюся з учителями Уж-

городського району, маю публікації на сайті «Методичний портал» 

(http://metodportal.net/node/27143). У жовтні 2013 року я створила 

власний сайт «Наша школа – сайт Ганич О.В.», на якому всі бажаючі 

можуть ознайомитися з моєю роботою, знайти цікавий та корисний 

матеріал. 

Як бібліотекар працюю над проблемним питанням «Формування 

та розвиток читацької компетентності учнів молодшого шкільного 

віку». В обласному етапі конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2011 р. – 

посіла ІІІ місце в номінації «Компетентний читач», а у 2014 р. стала 

лауреатом Конкурсу у номінації «Бібліотечний веб-ресурс».  

 

Посилання на блог: «Наша школа – сайт Ганич О.В.» 

http://nasaskola.ucoz.net/  

http://metodportal.net/node/27143
http://nasaskola.ucoz.net/
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Майстер-клас 
 

«Сучасні форми та методи роботи на уроках хімії  

та в позаурочний час − дієвий засіб активізації  

пізнавальної діяльності учнів» 

 

Учитель – не той, хто вчить,  

а той, у кого навчаються 

 

Мета: популяризувати досвід роботи з теми «Сучасні форми та 

методи роботи на уроках хімії та в позаурочний час − дієвий засіб ак-

тивізації пізнавальної діяльності учнів»; ознайомити з прийомами та 

засобами навчання для реалізації змісту уроку та поставлених навча-

льно-виховних завдань. 

Сучасна школа переживає період перебудови. Зміни, що відбу-

ваються в системі освіти, спрямовані на особистісну орієнтацію шко-

лярів. Визнання учня суб’єктом діяльності вимагає докорінних змін у 

структурі стосунків між ним і вчителем. При цьому вчителеві відво-

диться роль помічника та рівноправного партнера в організації само-

розвитку особистості. 

Важливим завданням сьогодення є створення таких умов, щоб 

учень міг навчатися самостійно, опановувати вміння та навички робо-

ти з навчальним матеріалом незалежно від учителя. Формування та-

ких якостей школяра досягається через упровадження у шкільну 

практику інноваційних технологій. 

Сьогодні складно не погодитися з тим, що вчителі хімії, які пра-

цюють за сучасними програмами, стикаються з ситуацією, коли на-

віть учні сьомого класу вже через кілька місяців після початку ви-

вчення цього нового предмета, втрачають інтерес до нього, не хочуть 

учитися, докладаючи належних зусиль. 

Одна з причин втрати інтересу до предмета – це невідповідність 

низки градаційних прийомів навчання для нинішніх школярів. Навряд 

чи сьогодні знайдеться вчитель, що не прагне вирішити цю проблему. 

Викладачі різних предметів шукають нові методи і засоби навчання, 

які здатні відновити інтерес до досліджуваного предмета. Навчально-

виховний процес організований оптимально, якщо учня не вихову-

ють, а створюють умови для виховання, не вчать, а створюють умови, 

у яких він вчиться. Очевидно, що організація таких умов навчання ті-

сно пов’язана з розвитком відповідної мотивації. Останнім часом в 

методиці викладання хімії (та й інших предметів) на формування мо-

тивації звертають дедалі більше уваги. Будь-яка діяльність, включаю-
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чи навчально-пізнавальну, стимулюється мотивами, заснованими на 

потребах. Проблема мотивації зводиться, по суті, до перетворення по-

треб на мотиви, до формування пізнавального інтересу – провідного 

мотиву навчання. 

Бажання сприяти формуванню пізнавального інтересу орієнтує 

вчителя на організацію творчої діяльності учнів, яка полягає у віль-

ному застосуванні знань у нових, нестандартних умовах. Треба ство-

рювати на уроках можливість не тільки розвивати уміння школярів, а 

й організовувати обговорення матеріалу, спільно формулювати ви-

сновки. Навчальний процес вимагає такої організації, за якої урок 

став би цікавим, учні працювали б самостійно, їхня діяльність була б 

продуктивною. 

Велику роль в організації таких уроків відіграє впровадження ін-

терактивних навчальних технологій – педагогічних прийомів, коли 

навчальний процес відбувається за постійної активної участі всіх уч-

нів, а педагог при цьому виступає організатором.  

Для розвитку пізнавального інтересу школярів є багато різних 

нестандартних прийомів, що дають змогу перетворити учнів з пасив-

них слухачів на активних учасників навчального процесу, зробити 

урок пізнавальним і цікавим.  

На уроках хімії та в позаурочний час пропоную використовувати 

різні форми пізнавальних завдань та прийомів роботи – хімічні лабі-

ринти, хімічні диктанти, дидактичні ігри і багато іншого. 

 

Гра «Хімічний лабіринт»  
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Мета: актуалізація знань учнів, повторення вивченого матеріалу 

з теми «Хімічний зв’язок» (8 клас).  

Обладнання: м/м презентація. 

 

Хід гри: 

 

- учень натискає віконце «СТАРТ» – відкривається перше питан-

ня/твердження; 

- учень відповідає на питання, натискаючи «Так» або «Ні». 

Якщо відповідь правильна – відкривається наступне питання, 

якщо ні – учень отримує червону картку. 

 

 
 

 

- на «ФІНІШІ» вчитель підраховує кількість правильних відпові-

дей (за зеленими картками) та оцінює роботу учня;  

- пройти лабіринт можуть двоє учнів.  

 

Прийом «Розшифруй»  

 

Мета: оригінально повідомити тему уроку, повторивши при цьо-

му попередній навчальний матеріал.  

Обладнання: м/м презентація, періодична система. 

При вивченні теми «Періодичний закон. Будова атома» пропону-

ємо учням розшифрувати тему уроку. Для цього учні відповідають на 

питання. Кожна правильна відповідь – одне слово з теми уроку. 
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• Кількість протонів у атомі цинку – 30 

• Протонне число германію – 32 

• Кількість нейтронів у атомі брому – 45 

• Нуклонне число хрому – 52 

• Кількість електронів у атомі молібдену – 42 

 

 

Тема уроку:  
 

«СУЧАСНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ. 

ІЗОТОПИ» 

 

Мотивацію навчальної діяльності учнів на уроці можна прове-

сти демонструючи учням відео- або мультфільми. Наприклад, при  

вивченні теми «Колообіг неметалічних елементів у природі. Парнико-

вий ефект» у 10 класі учні переглядають мультфільм і дають відпо-

відь на питання «Яке явище ілюстрував мультик?».  

 

Прийом «Піраміда знань» 

 

Мета: перевірити засвоєння нового матеріалу.  

Обладнання: картки-цеглинки із питаннями, магніти. 
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Протягом уроку фіксуємо питання до кожного вивченого розділу 

на цеглинках та «будуємо» «піраміду знань». У кінці уроку учні по 

черзі відповідають на запитання, що написані на цеглинках. Якщо  

відповідь вірна, цеглинка залишається в піраміді, в протилежному ви-

падку – кріпиться поряд.  

Наприклад, в 11 класі при вивченні теми «Нафта. Склад, влас-

тивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. За-

стосування нафтопродуктів»: 

1. Що таке нафта? 

(Нафта – це густа, оліїста речовина темно-бурого кольору зі спе-

цифічним запахом, легша за воду і не розчиняється в ній). 

2. Чи є в Україні поклади нафти? 

(В Україні існує три нафтогазоносні регіони: Східний (Дніпров-

сько-Донецький), Західний (Карпатський) і Південний (Причорно-

морсько-Кримський). 

3. Нафта – це чиста речовина чи суміш? 

(Нафта – це суміш близько 1000 різних сполук, серед яких пере-

важають рідкі насичені вуглеводні). 

4. Які фізичні властивості лежать в основі поділу нафти на фрак-

ції? 

(Різні температури кипіння речовин, що входять до складу наф-

ти). 

5. Які основні нафтопродукти вам відомі? 

(Гази, бензин, гас, лігроїн, газойль, мазут). 
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6. Чим відрізняється крекінг-процес від фракційної перегонки 

нафти? 

(Під час крекінгу відбуваються хімічні реакції, коли речовини за-

знають змін складу і будови, перегонка нафти – це фізичний процес). 

 

Гра «Хімічний футбол»  

 

Мета: закріпити та перевірити знання учнів про періодичну сис-

тему хімічних елементів (7 клас). 

Обладнання: періодична система хімічних елементів, м’яч. 

Починає гру вчитель – робить «пас» (кидає м’яч) першому учню 

та вказує порядковий номер хімічного елемента. Учень, користую-

чись періодичною системою, називає: хімічний елемент; номер періо-

ду, малий чи великий; номер групи, головна чи побічна підгрупа; від-

носну атомну масу елемента та передає «пас» наступному учню.  

 

Прийом «Доміно»  

 

Мета: в ігровій формі повторити назви алканів.  

Обладнання: м/м презентація. 

У ході гри учні вибудовують ланцюжок із «кісточок» таким чи-

ном, щоб до заданої формули алкану підібрати відповідну «кістку» з 

його назвою. 
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Прийом «Знайди пару»  

 

Мета: закріпити вміння складати назви вуглеводнів (11 клас).  

Обладнання: м/м презентація, картки-завдання. 

Учням пропонується встановити відповідність між структурними 

формулами та назвами вуглеводнів. Правильність виконання завдання 

доцільно провести методом взаємоперевірки. 

 

Прийом «Хімічний марафон» 

(робота у групах) 

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Ос-

новні класи неорганічних сполук» (8 клас). 

Обладнання: аркуші паперу формату А-3, маркери. 

Пропоную учням об’єднатися у групи по четверо (дві сусідні 

парти). 

H, O, K, S, P. Сполуки класифікувати за класами та дати їм назви.  

  

У позакласній роботі я теж використовую цікаві інтерактивні іг-

ри. 

 

«Перший мільйон»  

Інтерактивна гра для знавців хімії та біології 
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У ході гри ведучий (учитель) послідовно пропонує учасникові  

кілька (максимум 15) запитань і по чотири варіанти відповіді на кож-

не з них. За кожну правильну відповідь учасник отримує 100 балів. 

Рівень складності запитань поступово зростає, проте кожне наступне 

«коштує» більше, ніж попереднє, і ставиться воно тільки після того, 

як була дана відповідь на попереднє. Розмір призу наростає від 100 

балів до 1500.  

У ході гри учасник має право на 3 підказки: 

- 50:50 (комп’ютер знімає дві хибні відповіді); 

- «Допомога залу» (гравець може звернутися по допомогу до гля-

дачів); 

- «Допомога друга» (можна порадитися з учителем). 
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Лауреат другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

 з номінації «Хімія» 

 

 
 

Родванська Ганна Войтехівна 
 

 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Королівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№1 Виноградівської районної ради.  

Посада: учитель хімії. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 31 рік. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «старший 

учитель». 

Державні нагороди, відзнаки: Почесна грамота Виноградівського 

відділу освіти, 1998 рік; Почесна грамота відділу освіти Виноградів-

ської районної державної адміністрації, 2000 рік; Грамота Виногра-

дівської районної державної адміністрації, 2003 рік; Почесна грамо-

та Міністерства освіти і науки України, 2005 рік. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський державний університет, 1983 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: хімік, викладач. 

Педагогічне кредо: «Сіяти розумне, вічне, добре, віддаючи час-

тинку себе: знання, уміння, досвід». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

технології: групового способу навчання, проблемного навчання. Фор-

ми роботи: «мозковий штурм», ділова гра, урок-лекція, урок-семінар, 

урок-подорож, урок-практикум, брейн-ринг, КВК. 
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Власний особистісний і педагогічний портрет:  

Скажи мені – і я забуду. 

Покажи мені – і я запам’ятаю. 

Дай мені діяти самому – і я навчуся. 

(Китайська народна мудрість) 

На мій погляд, саме ці слова найкраще віддзеркалюють шлях до 

знань. Особливо до знань з природничих наук, однією з яких є хімія. А 

я – одна з тих, хто веде учнів цим шляхом. 

У дитинстві, як і кожен із нас, я заглядала в майбутнє, де бачила 

себе то вчителем музичної школи, то акторкою в кіно. Згодом про-

фесія була пов’язана із знанням англійської мови, приваблювала і 

професія лікаря. 

Мрії здійснювалися: стала вчителем хімії, після п’яти незабутніх 

прекрасних років студентства в Ужгородському державному універ-

ситеті. 

Учитель – актор, лікує дитячу душу, іноді проявляє музичні здіб-

ності, навчає хімічній (іноземній) мові. 

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, якщо його підтри-

мують, непомітно навчають знаючі старші колеги. Саме в такому 

колективі мені поталанило починати свою педагогічну діяльність. 

Ставлячи за мету навчити школяра хімії, я навчаю їх цінувати 

життя та здоров’я, показую їм радість пізнання, творчого злету. 

Тому головним у моїй роботі є співпраця та співтворчість з учнями. 

«Учити інших чого-небудь – значить, показати їм, що вони по-

винні робити, щоб навчитися того, чого їх учать». 

Наше спілкування відбувається на уроках та в позаурочний час. 

На моїх уроках обов’язково присутній мотиваційний компонент, різні 

форми роботи – групові, робота в парах, індивідуальні та фронталь-

ні. У своїй роботі використовую активні методи навчання, які спри-

яють розвитку пізнавальних інтересів учнів. 

Без прагнення до наукової роботи, учитель неминуче потрапляє 

під владу педагогічних демонів: механічності, рутинності, банально-

сті. Щоб уникнути цього, я займаюся самоосвітою. Зокрема працюю 

над питанням «Впровадження групових форм роботи на уроках хімії 

при розв’язуванні розрахункових задач». Свій досвід передаю шляхом 

проведення відкритих уроків, виступаю на методичних семінарах та 

педрадах, проводжу заняття з молодими вчителями району. 

Найвища нагорода для вчителя – це вдячні учні. Сподіваюсь, що в 

мене є такі вихованці.  

Посилання на блог: КОРОЛЕВО.blogspot.com або блог учителя 

Королівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 Родванської Ганни Войтехівни 
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Лауреат другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

 з номінації «Хімія» 

 

 
 

Стецьо Ольга Михайлівна 
 

 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступе-

нів № 6 Мукачівської міської ради Закарпатської області.  

Посада: учитель хімії. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 15 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський національний університет, 1999 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: біолог, хімік. 

Педагогічне кредо: «Ніщо так не красить людину, як досвід». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

проблемність у навчанні, евристична бесіда, метод ігор, хімічні дик-

танти, «Ажурна пилка», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Метод 

передбачення», «Хімічне мереживо» тощо. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: Я, Стецьо Ольга 

Михайлівна, працюю вчителем хімії в Мукачівській загальноосвітній 

школі І – ІІІ ступенів № 6. Педагогічний стаж – 14 років, кваліфіка-

ційна категорія – вища. Працюю над проблемою: «Використання но-

вітніх технології на уроках хімії». Використовую в роботі такі су-

часні форми і методи організації навчально-виховного процесу: про-

блемність у навчанні, евристичну бесіду, метод ігор, хімічні диктан-
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ти, «Ажурна пилка», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Метод пе-

редбачення», «Хімічне мереживо».  

 

Моє професійне кредо:  

Будьте самі шукачами, дослідниками.  

Якщо не буде вогника у вас, 

Вам ніколи не запалити його в інших.  

 (В. Сухомлинський) 

 

Ставлю перед собою завдання: 

– переконати учнів, що без навчання неможливо стати Люди-

ною; 

– навчання – це робота, яка починається в школі і закінчується 

вдома; 

– не навчати всьому, а допомогти учням учитися самостійно; 

– учень повинен зрозуміти, що оцінка – фактор 

суб’єктивний, а вміння мислити – путівка в об’єктивне майбутнє. 

Керуюся такими принципами у роботі та житті: 

– «Неможливо виховувати, не передаючи знання, всяке ж 

знання сприяє вихованню». (Лев Толстой) 

– Усе, що вмію, – передаю учням. 

– Не боятися проблем, а долати їх. 

– Завжди перебувати у доброму настрої, адже він має  

здатність передаватись учням. 

– Навчати учнів так, щоб пізніше мати змогу вчитися у них. 

Намагаюся бути уважною, доброзичливою, тактовною, справед-

ливою. Мрію виховати якнайбільше учнів – справжніх майбутніх пе-

дагогів, бо «Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці і 

шукає в ній успіху» (Святе Письмо) 

Посилання на блог: 131f. blogspot.com. 
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Переможець другого (обласного) – 

учасник третього(заключного) туру заочного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

з номінації «Образотворче мистецтво» 

 

 

 
 

Зейкан Іван Петрович 
 

 

Громадянство: українець. 

Місце роботи: Імстичівська загальноосвітня школа І – ІІІ сту- 

пенів Іршавської районної ради Закарпатської області.  

Посада: учитель образотворчого мистецтва. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 19 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «старший 

учитель». 

Державні нагороди, відзнаки: Почесна грамота управління осві-

ти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної ад-

міністрації (2011 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України 

(2011 р.), педагогічна премія ім. А.Волошина (2011 р.), Грамота відді-

лу освіти Іршавської районної державної адміністрації (2012 р.). 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Прикарпат-

ський університет ім. В.Стефаника, 2001 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: викладач образотвор-

чого мистецтва та художньої праці. 

Педагогічне кредо: «Всі діти – художники. Проблема в тому, 

щоб лишитися художником, коли стаєш дорослим» (П. Пікассо)». 
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Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

інформаційно-комп’ютерні технології, інтегроване навчання, техно-

логії групової навчальної діяльності, диференційовані, проблемно-

пошукові, пояснювально-ілюстративні технології, «Мозковий 

штурм», «Мозаїка», «Коло ідей». 

Власний особистісний і педагогічний портрет: Григорій Сковоро-

да писав: «Сродна праця – найсолодша у світі річ». Я – щаслива лю-

дина, адже професію обрав за покликанням. Учитель образотворчого 

мистецтва... Саме на ньому відповідальність за виховання естетич-

но підкованої та творчо розвиненої особистості… 

Знаю, що кожна дитина – особлива. Тому використовую власну 

систему творчих завдань, які спонукають кожного школяра до ак-

тивної діяльності на всіх етапах уроку. Крім того, намагаюся при-

щеплювати учням доброзичливість, уміння працювати в команді. Для 

мене важливо бути педагогом не лише в навчальному закладі, а й за 

його межами, власним прикладом формувати справжню Людину. 

Переконаний, що вчитель образотворчого мистецтва повинен не 

тільки навчити дітей малювати, але й зробити їх гідними послідов-

никами тих духовних цінностей, які заповіли нам талановиті пращу-

ри. Я намагаюся зробити уроки радісним відкриттям прекрасного, 

використовую твори літератури, музики. Без них просто неможливо 

створити емоційну атмосферу для сприйняття навчального матері-

алу. 

Формую в учнів уміння аналізувати та інтерпретувати твори 

мистецтва, аргументовано висловлювати власні судження. Прагну 

до розвитку художньо-творчого потенціалу особистості, збагачення 

її емоційно-естетичного досвіду та потреби в творчій самореалізації 

і духовно-естетичному вдосконаленні. Вимогливо ставлюся до есте-

тичного та охайного оформлення робіт. 

Людина закінчується як індивідуальність, якщо вона перестає 

працювати над собою, припиняє своє творче зростання. Тому робота 

над самовдосконаленням і є однією зі складових мого життя. Нама-

гаюся реально оцінювати свої можливості та можливості реалізації 

ідей інших людей. Переконаний: успіх у моєму житті залежить від 

професійної компетентності та особистісних якостей. Для мене, як 

учителя, основним є бажання бачити своїх вихованців унікальними, 

оригінальними та неповторними. Адже тільки за допомогою таких 

рис вони зможуть «знайти себе», реалізувати свою життєву мету 

та змінити суспільство на краще. 

Посилання на блог: jhonns.ce-ya.com.ua 
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Майстер-клас  

«Виконання вітражу у поєднанні з декупажем» 
 

Кожна дитина – художник.  

Проблема в тому,  

щоб залишитися художником,  

вийшовши з дитячого віку. 

 

 Пабло Пікассо 

 

Мета: популяризувати досвід роботи з теми «Виконання вітражу 

у поєднанні з декупажем»; ознайомити з технікою виконання вітражу 

та декупажу; розвивати образну уяву, творче мислення, формувати 

ціннісне ставлення до різних видів мистецтва; виховувати в учнів ес-

тетичне сприйняття навколишнього світу та любов і цікавість до тво-

рів світового мистецтва. 

Завдання: створити вітраж і поєднати з декупажем; організувати 

професійне самовдосконалення та самоосвіту; формувати вміння уяв-

лення про особливості художньо образної мови. 

Вітраж (фр. vitrage, від лат. vitrum – скло), орнаментальна або 

сюжетна декоративна композиція зі скла та інших матеріалів, що про-

пускають світло. 

Хід майстер-класу 

Вітражі у вікнах готичних соборів застосовувались не лише з ес-

тетичних міркувань, а й у зв’язку з невмінням середньовічних майст-

рів виплавляти якісне скло великих масштабів. Вітражі були відомі 

ще в давньому Єгипті. 

Колір у сакральному вітражі має символічне значення, але голов-

на функція його – творення містичної атмосфери. Гра світла, що про-

никає крізь вікна сакральної споруди, має доповнювати відчуття по-

божності, благоговіння створених масштабом, декором і багатократно 

підкресленим спрямуванням святині вгору, до неба. У поєднанні з ла-

тиномовною службою та григоріанським хором готичний вітраж тво-

рив середньовічну людину – аскетичну, побожну, покірну церкві, як 

установі. 

Особливе місце в створенні вітражів доби готики посіла Франція 

– країна, де готична архітектура фактично народилася і, яку сусідні 

країни вважали зразковою. Чим більшими ставали вікна готичних со-

борів, тим більшими ставали і вітражі. Доля монументального живо-

пису на стінах готичних соборів значно зменшується через фактичне 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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щезання стіни, прорізаної стрілчатими вікнами. Вікна готичного со-

бору Нотр Дам де Парі вже були 12 метрів заввишки.  

 

      
 

 

Вітражами прикрашали не тільки собори, а й невеликі каплиці в 

замках вельмож та короля. Найбільш уславлена Сент Шапель в Па-

рижі, побудована у 1243 – 1248 рр.  

Каплиця має високі підмурки, тоді як верхня частина – справжній 

архітектурний ліхтарик, стіни якого цілком заповнені вітражами. 

 

 
 

Значна коштовність виготовлення – не зупиняла. Аби прикрасити 

Шартрський собор вітражами, об’єдналися 43 ремісничі корпорації 

міста.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Фламандські вітражі 
 

Один із центрів європейського вітражного мистецтва – Фландрія 

(Південні Нідерланди). Вітражі із Фландрії не такі віртуозні, як твори 

майстрів Франції XII ст. Майстри виготовляли вітражі, маючи в ре-

пертуарі лише два кольори – чорний та жовтий. Третім кольором ми-

моволі був прозорий, тобто нічим не пофарбоване скло, що збільшу-

вало освітлення напівтемних тодішніх інтер’єрів. Бідну кольорову га-

му визнавали і самі майстри. Тому майстерно доповнювали зобра-

ження мальованими деталями одягу, прикрас, капелюхів та облич або 

подробиць гербів.  

 
 

Технологія Тіффані 
 

Відомий дизайнер Тіффані вдосконалював як виробництво само-

го скла, так і технологію виготовлення вітражів. Замість свинцю Тіф-

фані використовував перетинки з міді, а викладений малюнок фіксу-

вав пайками з олова.  

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%27%D1%94%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D1%83%D1%97%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
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Загальна площа вітражів, випадково збережених у Кафедрально-

му соборі Богоматері (Шартр), Франція, на початок XXI ст. становить 

близько 2000 м². Це понад 150 соборних вікон. Найдавніший вітраж 

собору – XII століття.  

 

             
 

Декупаж (від фр. decouper вирізати з паперу) – декоративна тех-

ніка по тканині, склу, дереву (інших поверхнях), що полягає у вирізу-

ванні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, 

що декорується. 

Наприклад, із картини вирізують те, що бажають перенести на 

горщик. Спочатку горщик фарбують або ж покривають безбарвною 

основою. Далі наклеюють декупаж. Після цього можливе повторне 

фарбування. Згодом, виріб покривають кількома шарами лаку, що до-

зволяє використовувати його за прямими цілями. 

Мав своїх прихильників декупаж і в Венеції. Тут здавна прикра-

шали меблі картинками, створеними художниками олійними фарба-

ми. Серед тих, хто декорував меблі, були і досить відомі майстри 

(Джорджоне, Сандро Боттічеллі). Але це був досить коштовний засіб. 

Знайомство з меблями Китаю, Японії, де широко використовували ін-

крустації з перламутру, спонукало венеціанців спростити техніку де-

кору до декупажу. Паперові візерунки розфарбовували, вирізали, кле-

їли на меблі та вкривали декількома шарами лаку для захисту поверх-

ні. Коло сюжетів швидко розширилося – від імітації китайських ма-

люнків до краєвидів, звичних у Венеції. Меблі за призначенням, оздо-

бами та декором дуже різнилися за ціною – коштовні оригінали з Ки-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96_%28%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96_%28%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
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таю пішли до аристократичних осель, а декупаж призначався для бід-

них верств населення. Вже тоді декупаж був декором для бідноти. 

Як дешеву забаву декупаж використовували й у Франції напри-

кінці XVIII століття навіть серед забезпечених верств населення.  

 

 
 

Ми з Вами поєднаємо ці дві техніки – вітраж і декупаж.  

Спочатку протремо скло спиртовим розчином, щоб його обезжи-

рити. Після цього поставимо скло на наш ескіз вітражу, який ми зро-

били на попередньому уроці. Акуратно перенесемо контури ескізу 

маркером (можна використовувати перманентні маркери чорного, зо-

лотистого або срібного кольору).  

На наступному етапі ми з вами розфарбуємо наш вітраж гуаше-

вими або акриловими фарбами. Найголовніше – не переходити за ос-

новну (контурну) лінію. Коли вітраж готовий, всередині у нас зали-

шилося вільне місце – його ми заповнимо декупажем. 

Щоб приступити до виконання декупажу, вам знадобиться: 

- наш щойно створений вітраж; 

- вибрати картинки для декупажу. Їх можна вирізати з газет або 

журналів, книг, серветок, листівок, фотографій і навіть з тканини або 

мережива, або купити спеціальні серветки, карти для декупажу. Ми з 

вами використаємо серветку із зображенням ангелочка; 

- приготувати необхідні інструменти. Вам знадобляться ножиці 

або канцелярський ніж для вирізання малюнків. Клей можна взяти 

звичайний (ПВА) або придбати спеціальний клей для декупажу. Для 

видалення надлишків клею запасіться старими ганчірочками, губками 

або м’яким папером. Для вирівнювання декупажу вам знадобиться 

спеціальний лак (поліуретановий, акриловий, аерозолі і т. ін.). 
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Декупаж своїми руками 

 

Коли ви запаслися всіма необхідними матеріалами, можна безпо-

середньо переходити до виконання роботи: 

- протріть місце для декупажу вологою серветкою. Позбавтеся 

бруду та пилу. Перед роботою поверхня скла має бути сухою; 

- акуратно виріжте малюнок для декупажу з серветки; 

- намітьте місце розміщення картинки; 

- необхідно приклеїти малюнок до вибраного предмета. Для цьо-

го змастіть клеєм і картинку і місце її прикріплення на предметі; 

- розгладьте за допомогою ганчірочки або паперової серветки 

складочки, які утворилися. Приберіть надлишки клею. Зачекайте, по-

ки клей висохне; 

- нанесіть в якості закріплення і в завершенні роботи лак. Лак, за-

звичай, наносять в декілька шарів. Кожен шар повинен добре просох-

нути. 

 

 
 

Ось і все, наша Різдвяна композиція готова. 

 

Відео можна переглянути:  

http://jhonns.ce-ya.com/2015/02/18/majster-klas-vigotovlennya-

vitrazhu-v-poyednanni-z-dekupazhem/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-TOYY_0E98 

 

 

http://jhonns.ce-ya.com/2015/02/18/majster-klas-vigotovlennya-vitrazhu-v-poyednanni-z-dekupazhem/
http://jhonns.ce-ya.com/2015/02/18/majster-klas-vigotovlennya-vitrazhu-v-poyednanni-z-dekupazhem/
https://www.youtube.com/watch?v=f-TOYY_0E98
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Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

з номінації «Образотворче мистецтво» 

 

 
 

Петрище Олена Михайлівна 
 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Міжгірська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 1 Міжгірської районної ради Закарпатської області.  

Посада: учитель образотворчого мистецтва. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 12 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Прикарпат-

ський національний університет імені Василя Стефаника, 2006 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: образотворче та деко-

ративно-прикладне мистецтво, художник образотворчого та деко-

ративно-прикладного мистецтва, викладач.  

Педагогічне кредо: «В кожній дитині є сонце, необхідно лише до-

зволити йому світити». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

інтерактивні форми роботи; розвиваючі ігри та завдання; презента-

ції проектів за допомогою програми Microsoft Office Power Point.  

Власний особистісний і педагогічний портрет:  

Шкільні роки пройшли в смт Міжгір’я Міжгірського району За-

карпатської області, де в 2001 закінчила 11 клас. Під час навчання в 

школі брала активну участь у суспільно корисній роботі та оформ-
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ленні загальношкільних заходів. Виховувала в собі цікавість до профе-

сії учителя ще змалечку. Тому й обрала для навчання Прикарпатський 

університет ім. В. Стефаника. По закінченні почала шлях педагогіч-

ною нивою з посади вчителя образотворчого мистецтва Міжгірської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1. 

На мій погляд, найважливіше в роботі вчителя – це завжди 

пам’ятати, що кожна дитина – особистість, і знайти до неї ключик 

– то мудрість учителя. Учень має відчути, що він потрібний, що йо-

го чекають у школі, вірять у нього. Тому ставлю перед собою перспе-

ктивну мету: підготувати дитину не до наступного уроку, а до са-

мостійного життя, тобто, виявити творчий потенціал учнів, ство-

рити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати 

власну думку, розв’язувати проблеми, здатна самостійно займатися 

власною освітою. 

У своїй роботі намагаюсь створити такі умови для розвитку 

особистості, за яких розкриваються унікальні здібності, властиві 

кожній дитині, виховується активний громадянин демократичного 

суспільства, будівник мудрої могутньої держави, патріот своєї віт-

чизни – України.  

Моя мета – створити ситуацію успіху для розвитку особистос-

ті дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість 

досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили; допомо-

гти дитині зрости в умовах успіху, дати відчути радість від здолан-

ня труднощів, зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, усе 

потребує зусиль. І тоді успіх буде еквівалентним докладеним зусил-

лям.  

Я працюю за принципом «подив – пізнання – творчість». Адже 

тільки тоді, коли дитина зацікавилася темою, вона захоче пізнати і 

творити. Відомо, що розум не може зосередитися на всьому, він від-

кидає нецікаві, нудні й емоційно монотонні уроки. Тому намагаюсь 

створити приємну атмосферу творчого спілкування вчителя та учня 

у формі бесіди, що є прелюдією до самостійної цілеспрямованої ху-

дожньої діяльності. Чималу роль у власному досвіді відводжу урізно-

манітненню, фантазії та завданню, яке спонукатиме до дії. У моєму 

класі рідко буває тихо. Взаємодія й бажання поділитися пізнанням – 

це життєво важливі компоненти приємної атмосфери. А відкриття, 

нова інформація, радість від досягнення потребують свого виражен-

ня. Вважаю, що вчитель має не лише підтримувати інноваційні по-

чинання в освітньому просторі, а й бути активним творцем нового. 

Використовую при цьому різні інноваційні технології, залежно 

від умов роботи, рівня підготовки учнів, їхнього розвитку, психічного 
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та фізичного стану; забезпечую формування в школярів повноцінних 

творчих здібностей, бажання і вміння вчитися, виховання особисто-

сті, спроможної до толерантного сприйняття світу.  

У своїй роботі намагаюсь правильно організувати життя й на-

вчання кожної дитини з її неповторною індивідуальністю, забезпе-

чити таке спілкування з дитиною на кожному етапі її розвитку і на-

вчання, яке дасть максимальний ефект. 

Посилання на блог: http://petryshe.blogspot.com  

 

 

Лауреат другого (обласного)  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»  

 з номінації «Образотворче мистецтво» 

 

 
 

Мельник Ольга Валеріївна 
 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: навчально-виховний комплекс «Ужгородський еко-

номічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів» Ужгородської міської ради За-

карпатської області.  

Посада: учитель образотворчого мистецтва. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 13 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Кам’янець-

Подільський державний університет, 2001 р., Кам’янець-Подільський 

державний університет, 2007 р.  



65 

 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: учитель початкових 

класів, образотворчого навчання, магістр педагогічної освіти, викла-

дач образотворчого навчання.  

Педагогічне кредо: «Вірити в талант і творчі сили кожної ди-

тини». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: те-

хнології особистісно-розвивального навчання, технології розвитку тво-

рчої особистості, інтерактивні методики (групова робота, дискусії, 

рольові ігри, метод проектів, різновиди практичних занять), техноло-

гія проблемного навчання; інформаційно-комунікаційні технології. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: «Іноді потрібно 

бігти з усіх сил просто для того, щоб залишатись на місці» (Л. Кер-

ролл «Аліса в країні чудес»). Я – учитель і це визначає всю мою суть, 

все моє життя. Я вчитель образотворчого мистецтва, і відповіда-

льність, яка лежить на мені, особлива, адже моя місія – показати 

дитині тонку матерію світу прекрасного, сформувати первинні ес-

тетичні почуття. Саме тепер, коли в нашому суспільстві такий 

складний період, потрібна людина творча, ініціативна, смілива. Моє 

завдання – допомогти навчитися тому, хто прийшов до храму науки, 

своєю компетентністю й обізнаністю пробудити іскру пізнання, 

бажання творити. 

Вже 13-й рік я працюю в навчально-виховному комплексі «Ужго-

родський економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів». Я, подолянка, у 

2001 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний 

університет за спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і ме-

тодика середньої освіти, образотворче мистецтво» і здобула квалі-

фікацію вчителя початкових класів та вчителя образотворчого мис-

тецтва. Цього ж року оселилась на Срібній Землі в чудовому Ужго-

роді, що став мені другим домом. 

Бажання самовдосконалюватись підштовхнуло мене продовжи-

ти навчання: 2007 року закінчила Кам’янець-Подільський державний 

університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Образотворче мистецтво» і здобула кваліфікацію магістра 

педагогічної освіти, викладача образотворчого мистецтва. Хоч пра-

цювати доводиться у важкі часи, що переживає наша держава, мене 

ні на мить не покидає бажання вдосконалюватись, квапитись тво-

рити, бути цікавою для оточуючих, поспішати дарувати свої знання, 

вміння, створювати умови для емоційно-естетичного розвитку ді-

тей. І перед собою ставлю низку певних обов’язків: не тільки навчити 

дітей малювати, але й зробити їх гідними послідовниками тих духов-

них цінностей, які заповіли нам талановиті пращури. 
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Я намагаюсь зробити свої уроки радісним відкриттям прекрас-

ного. Використовую твори літератури, музики, тому що без них про-

сто неможливо створити емоційну атмосферу для сприйняття. 

Шукаючи шлях, щоб змінити життя на краще. Я визначила фі-

лософію своєї педагогічної діяльності: 

Учень – талановитий митець, якого потрібно розкрити; 

Я – взірець у ставленні до життя, у творчості. 

Найдосконаліші наші вчителі – це природа і досвід людства. 

 

Посилання на блог: melnik-olya.webnode.com.ua 

 

 

 

Переможець другого (обласного) –  

учасник третього (заключного) туру заочного етапу 

 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»  

з номінації «Правознавство» 

 

 
  

Петканич Андрея Михайлівна 
  

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Виноградівська гімназія Виноградівської районної 

ради Закарпатської області.  

Посада: учитель правознавства. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 19 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «старший 

учитель». 

Державні нагороди, відзнаки: Грамота відділу освіти Виноградів-

ської районної державної адміністрації (2006 р.), Грамота Виноградів-

ської районної державної адміністрації (2008 р.), Подяка відділу осві-
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ти Виноградівської районної державної адміністрації (2012 р.), Гра-

мота відділу освіти Виноградівської районної державної адміністрації 

(2013 р.). 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський національний університет, 2002 р. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: викладач історії. 

Педагогічне кредо: «Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я за-

пам’ятаю. Дайте можливість обговорити – і я зрозумію. Дайте 

можливість навчити іншого і я досягну досконалості» (Конфуцій).  

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

«Мозковий штурм», «Мікрофон», «Так чи ні», «Займи позицію», «Со-

кратівське опитування», «Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися», 

«Коло ідей», «Дошка запитань», «Навчаючи – вчусь», «Письмове  

есе-роздум». Групові форми роботи: «Акваріум», «Робота в парах», 

«Робота в трійках». Розв’язування правових ситуацій. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: У народі кажуть, 

що письменник живе у своїх книжках, скульптор – у створених ним 

скульптурах, а вчитель – у думках і справах своїх учнів. Я впевнена: 

учителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, учитель 

– це не тільки Божий дар, а й дуже відповідальна та наполеглива 

праця. 

Я з дитинства мріяла про професію вчителя, бо серцем відчула, 

що моє покликання – учити, виховувати, плекати в душі добро й лю-

дяність. Вважаю, що мій учительський талант виявляється у вмінні 

«запалити» дітей до роботи, у поєднанні професійної майстерності 

зі щирістю, ерудицією, повагою до людей. 

Головна мета моєї роботи – формування свідомого громадянина 

України, здатного оцінити надбання, досвід своїх нащадків, обрати 

власний шлях на тернистій дорозі життя. 

Я працюю над проблемним питанням: «Роль критичного мислен-

ня у формуванні учнівських компетентностей на уроках правознав-

ства». Це питання є дуже актуальним у наш час. Адже на етапі ро-

збудови правової держави наше суспільство потребує особистості, 

здатної свідомо реалізувати свої права та інтереси у життєвих си-

туаціях, критично оцінювати їх з позиції права. За цих умов актуаль-

ним завданням освіти є підготовка особистості до активної жит-

тєдіяльності в межах правових норм. 

Користуючись сучасними технологіями, я надаю можливість 

кожній дитині розвинути власний інтелект, активізувати процес пі-

знання, виявляти творчий потенціал. Перевагу надаю інтерактивним 

методам навчання, коли спостерігається демократизація у спілку-
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ванні вчителя та учня, адже вони є партнерами у навчальному про-

цесі. 

Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не 

лише у навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а 

їхні вчинки – це дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити кри-

тично – означає правильно поставити запитання, направити увагу в 

правильне русло, вчити робити висновки та знаходити рішення для 

того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, 

необхідне розумне керівництво з боку вчителя. Сьогодні вже немож-

ливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має 

бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово 

міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учите-

лем, учнями класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної 

програми. 

Увесь час я пам’ятаю, що повинна бути для учнів зразком у 

всьому. І тому оволоділа інформаційно-комп’ютерними технологія-

ми, переймаю досвід у колег, відвідую семінари, конференції, тренін-

ги. Адже кожна людина вчиться протягом усього життя. 

Сім’я, улюблена справа, дружба, відповідальність, чуйність, по-

рядність, доброзичливість – загальнолюдські цінності, на яких будую 

своє життя. 

 

Посилання на блог: Сайт //sites.google.com/site/sajtvcitela19788/  

Електронна адреса: an-p00@і.ua  

 

 

Майстер-клас  
 

«Роль критичного мислення у формуванні  

учнівських компетенцій на уроках правознавства» 
  

 «Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам’ятаю. 

 Дайте можливість обговорити – і я зрозумію.  

Дайте можливість навчити іншого,  

і я досягну досконалості» 
 

 Конфуцій 

 

Мета: популяризувати досвід роботи з теми «Роль критичного 

мислення у формуванні учнівських компетенцій на уроках правознав-

ства»; ознайомити з методами і засобами навчання для реалізації змі-

сту уроку та намічених на уроці навчально-виховних завдань.  
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Завдання: провести аналіз щодо нових освітніх методик; органі-

зувати професійне самовдосконалення та самоосвіту; формувати 

вміння командної взаємодії. 

Ключове поняття: технології. 

Глосарій: технології; педагогічні інноваційні технології. 

  

ХІД  МАЙСТЕР-КЛАСУ  

 

Я 
 

Учитель 

правознавства 
 

 

Роблю 
 

Виноградівської 

гімназії 
 

 

Це так 
 

Петканич 

Андрея 

Михайлівна 
 

 

Проблемне питання: 

«Роль критичного мислення у 

формуванні учнівських 

компетенцій на уроках 

правознавства» 

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП  

Мета: підготувати учасників до успішної діяльності; створити 

комфортну атмосферу, гарний настрій; сприяти згуртованості групи.  

Для початку мені б хотілося з вами обговорити, що означає кри-

тичне мислення?  

Я вас попрошу закінчити речення: Критичне мислення – це… 

Критичне мислення – це… 

- здатність особи аналізувати події, явища, думки, 

-  оцінювати їх,  

-  робити висновки,  

- знаходити нові ідеї, 
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- можливість за допомогою теоретичних знань обґрунтувати та 

обрати необхідне правове рішення в життєвих ситуаціях.  

Моя мета: розвивати і формувати критичне мислення на уроках 

правознавства через: 

- інтерактивні методи роботи; 

- розв’язування правових ситуацій. 

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА МАЙСТЕР-КЛАСУ 
 

Спробуємо працювати на прикладі уроку. 

Тема уроку: Правомірна поведінка та правопорушення. 

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття «правомірна поведін-

ка», «правопорушення», ознайомити з видами правопорушень та при-

чинами правопорушень. Формувати вміння визначати чи є певні події 

правопорушенням і до якого виду правопорушень вони відносяться, 

аналізувати події суспільного життя з точки зору права. Виховувати 

правову свідомість. 

 

Очікувані результати 

Після цього уроку учні зможуть: 

- пояснювати поняття «правопорушення»; 

- називати види та причини правопорушень; 

- наводити власні приклади правопорушень. 

   

На початку уроку я пропоную учням визначити свій настрій.  

Для цього учні піднімають картки з відповідним кольором на-

строю.  

Картка «Настрою» 

 

 

     

радісний  діяльний  
пригні-

чений  
поганий  

роздра-

тований  

На поча-

тку уроку  
     

По закін-

ченню 

уроку  
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Для мотивації навчальної роботи я використовую «метод мікро-

фон». 

Завдання: 

  - пригадайте 1-2 життєві ситуації, коли норми права були пору-

шені; 

  - до яких наслідків це призвело?  

Таким чином учні мають можливість подумати і висловитися, що 

сприяє формуванню критичного мислення. 

При актуалізації опорних знань і вмінь учнів можна запропонува-

ти новини правопорушень, які відбулися протягом останніх днів. 

У процесі роботи учнів спочатку просять подумати над тим, що 

вони вже знають з теми цього уроку, поставити запитання до цієї теми 

та знайти відповідь на ці запитання. (Метод «Знаємо – хочемо дізна-

тися – дізналися»).  

Під час роботи учням пропоную заповнити таблицю. 

Картка в кожного на парті. При вивченні нового матеріалу можна 

використати групову форму роботи. 

Розглянемо правові ситуації. Поділ учнів на 2 групи. 

Для ефективної роботи в групах та при розв’язуванні правових 

ситуацій я пропоную учням пам’ятки…  

Наприклад: 

– Після закінчення останнього уроку Сергій та Павло пішли до-

дому. Сергій поспішив до виходу зі школи, розштовхуючи молодших 

школярів. У дверях він збив бабусю, яка прийшла за онуком, але на-

віть не зупинився. Вибігши на вулицю, Сергій побачив на зупинці ав-

тобус і навпростець кинувся до нього, не звертаючи увагу на червоне 

світло, яке загорілося на світлофорі. Він заскочив до автобуса в 

останню мить, але сплачувати за проїзд не поспішав. Через дві зупин-

ки хлопець вийшов, купив морозиво й кинув обгортку з нього на тро-

туар. 

– Павло, який ішов за однокласником, допоміг бабусі піднятися, 

пропустив дівчаток-однокласниць. Вийшовши зі школи, він попряму-

вав до пішохідного переходу, дочекався зеленого світла й обережно 

перейшов вулицю до зупинки. Сівши в автобус, хлопець заплатив за 

проїзд, а коли на наступній зупинці в автобус увійшла жінка з малою 

дитиною, поступився їй місцем. 

Аналіз ситуацій: 

Коли людина діє відповідно до встановлених норм права, її пове-

дінку називають правомірною. Однак, на жаль, так буває не завжди. 

Інколи люди порушують встановлені правила, тоді йдеться про пра-

вопорушення. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-2:_%D0%AF%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%96,_%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8,_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)


72 

 

Перш ніж дати визначення правопорушення методом «Коло 

ідей», пропоную пояснити що таке «правопорушення». 

Визначення правопорушення та його ознаки стають відомими і 

зрозумілими учням, після чого можна перейти до вивчення форми ви-

ни за схемою: 

 

Форми вини 

Умисел Необережність 

 

Прямий Непрямий Недбалість 

 

Самовпевне-

ність 

 

 

А заради закріплення, виконавши завдання за допомогою методу 

«Так чи ні», учні зможуть визначити форму вини: 

1. Грабіжник вихопив сумку у жінки (Прямий умисел). 

2. Два мотоцикліста змагалися у швидкості на проїжджій ча-

стині дороги. Один з них збив пішохода (Непрямий умисел). 

3. Власник комп’ютерного клубу встановив у приміщенні 

надмірну кількість комп’ютерів, що загороджували вихід. Через  

збільшувальну напругу сталося замикання, виникла пожежа, що приз-

вела до людських жертв (Недбала необережність). 

4.  Діти залишилися вдома без догляду батьків, гралися сір-

никами. Сталася пожежа (Легковажність). 

Для закріплення вивчення матеріалу можна запропонувати учням 

записати нові поняття в зошит при заповненні таблиці. 

 

  Продовження вивчення матеріалу здійснюється через демон-

страцію таблиці:  

 

Види правопорушень 

 

Кримінальні 

 
Цивільні Дисциплінарні Адміністративні 

 

Практичне заняття: 

Завдання.  

Метод «Займи позицію» 

 

Учитель зачитує ситуацію, а учні відповідають «ТАК»/«НІ», ви-

значаючи вид правопорушення: 
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1. За невчасне повернення кредиту громадянин В. буде сплачува-

ти штраф (Кримінальне правопорушення). 

2. За грабіж, громадянина Ш. осудили до 5 років позбавлення во-

лі із конфіскацією майна (Цивільне). 

3. За запізнення на роботу охоронцю оголосили догану. (Дисцип-

лінарне). 

4. За нецензурну лайку в автобусі та образливе приставання до 

пасажирів на громадян В. та М. накладено штраф у розмірі по 100 

грн. (Адміністративне).  

Суспільство зацікавлене в тому, щоб правопорушень було якнай-

менше. Для запобігання правопорушенням, необхідно знати причини, 

які призводять до них. 

 

Визначити форму вини особи у конкретній ситуації 
 

1. Грабіжник вихопив сумку у жінки  

 (Прямий умисел) 

2. Два мотоцикліста змагалися у швидкості на проїжджій ча-

стині дороги. Один з них збив пішохода.  

 (Непрямий умисел) 

3. Власник комп’ютерного клубу установив у приміщенні над-

мірну кількість комп’ютерів, що загороджували вихід. Через збіль-

шувальну напругу сталося замикання, виникла пожежа, що призвела 

до людських жертв.  

 (Недбала необережність) 

4.    Діти залишилися вдома без догляду батьків, гралися сірни-

ками. Сталася пожежа. 

 (Легковажність)  

 

 

Які причини, на вашу думку, призводять до правопорушень? Що 

можна зробити, щоб зменшити кількість правопорушень?  

 

Метод: «Сократівське опитування». 

Цей метод застосовується для прояснення ідей, дослідження кон-

тексту, розгляду основ, визначення припущень і формулювання точки 

зору. Питання, які ставляться під час застосування цього методу, мо-

жна поділити на декілька груп: 

Перша – запитання для прояснення:  

- Що ви маєте на увазі, коли кажете...?  

- Яке завдання ви збираєтесь виконувати...?  
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- Який приклад ви можете навести...?  

- Чому ви сказали...? Як це стосується до...?  

 

Друга група – запитання з припущеннями:  

- Які припущення ви робите?  

- Чому ви робите ці припущення?  

-  Ви припускаєте, що...?  

 

Третя група – запитання, які визначають перспективу й точку зо-

ру: 

- Чи є твоя точка зору щодо...?  

- Чи є твоя перспектива в тому, що...? 

 

Четверта група – запитання, які визначають факти, причини та 

докази:  

- Які твої докази для цього?  

- Чому ти віриш у це? Наскільки ти впевнений у цьому?  

 

П’ята група – запитання, які досліджують висновки та результа-

ти:  

- Що є твоїм висновком?  

- Що буде результатом, якщо це станеться?  

- Яким буде ефект від цього?  

 

Я пропоную вам обрати ситуацію та визначити причину правопо-

рушення:  

1 група. Підприємець подав до податкової інспекції звіт, вказав-

ши занижену інформацію про прибуток. 

2  група. Громадянин К. довгий час не міг знайти роботу і, щоб 

купити продукти харчування для своєї родини, скоїв крадіжку чужого 

майна для продажу. На виручені кошти придбав продукти. 

3 група. Учень Д. ріс у неблагонадійній сім’ї. Батькам не було ді-

ла до сина. Він прогулював школу. А пізно ввечері з друзями зупиняв 

поодиноких перехожих та грабував їх. 

4 група. Громадянин І. був неврівноваженим і під час сварки з 

товаришем побив його. 

5 група. Юнак вживав наркотики. Щоб купити нову дозу, погра-

бував сусідку – заліз у вікно і вкрав гроші. 

При узагальненні знань і вмінь учнів завершуємо заповнення ка-

рток «Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися» (Метод «Займи пози-

цію»).  
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На підсумковому етапі уроку доцільно виконати завдання, яке 

дозволить: підсумувати вивчене і критично віднести себе до правопо-

рушень. 

Завдання: Пронумеровані потребують відповіді «так» чи «ні», а 

друга частина – відповідь цифрами: 1 – це «ніколи», 2 – «інколи»,  

3 – «часто», 4 – «майже завжди», 5 – «завжди»: 

1. Я розумію що таке правопорушення 

Я в своєму житті зустрічався(лася) з правопорушеннями 1 2 3 4 5  

 

2.  Я можу пояснити що таке правомірна поведінка  

Моя поведінка є правомірною 1 2 3 4 5  

 

3.  Порушення норм права несе за собою юридичну відпові-

дальність 

Я дотримуюся норм права на вулиці, в школі, вдома 1 2 3 4 5 

 

4. Я розумію чому трапляються правопорушення  

Я поводжуся так, щоб не стати правопорушником 1 2 3 4 5  

 

III етап. Підсумки майстер-класу 

 

На завершення майстер класу запропонувати учасникам відміти-

ти свій настрій (картки настрою). 

При вивченні правознавства неабияку роль відіграє критичне  

мислення учнів. Це необхідно розвивати і формувати на уроках через 

застосування різноманітних форм і методів, через вдале поєднання 

яких можна отримати позитивний результат. 

Американський психолог Карл Роджерс наголосив:  

«Я думаю, що …не так важливо вчити дітей, 

як потрібно створити ситуацію,  

у якій дитина просто не може не вчитись  

і робить це із задоволенням…» 
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Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

з номінації «Правознавство» 

 

 
 

Бізонич Інна Миколаївна 
 

Громадянство: українка. 

Місце роботи: Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради За-

карпатської області.  

Посада: учитель історії та правознавства. 

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 27 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, «учитель-

методист». 

Державні нагороди, відзнаки: Грамоти управління освіти Мука-

чівського міськвиконкому (2000 та 2011 рр.), Грамота управління 

освіти і науки Закарпатської ОДА (2012 р.), Почесна грамота управ-

ління освіти і науки Закарпатської ОДА (2012 р.) 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Вінницький 

педагогічний інститут ім. М.Островського, 1987 р. 

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: історик. 

Педагогічне кредо: «Гарний лише той учитель, в якому ще не 

вмер учень». 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

групова (колективна) технологія, технології індивідуалізації навчання 

(проектний метод), ігрові технології (навчальні, розвивальні, творчі 

ігри), технології інтерактивного навчання, мереживні технології 

(форми – електронна пошта, HipChat, Mind Meister, Google Drive, 

Google Docs). 
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Власний особистісний і педагогічний портрет: Робота вчителя – 

це безмежне поле, на якому потрібно завзято та наполегливо працю-

вати. Щодня пошук, щодня несподіванки, то прикрі, то кумедні, що-

дня – відкриття, які неможливі без натхнення. Моя професія спорід-

нена з працею письменника, режисера і постановника, актора, педа-

гога, психолога та науковця. Крім того, робота вчителя правознавс-

тва має високу соціальну значущість у процесі державотворення, 

формування національної свідомості і духовної культури українського 

суспільства. 

На мій погляд, мені як сучасному вчителю правознавства мають 

бути притаманні такі риси: 

1) Державницька свідомість. У сучасних умовах становлення 

української держави вчитель правознавства стає носієм державни-

цьких ідей, правової культури та свідомості громадян України. 

2) Професійна майстерність, яка передбачає володіння ґрунтов-

ними науковими знаннями в галузі юриспруденції, нормативного зако-

нодавства, володіння не тільки традиційними, а й інноваційними те-

хнологіями навчання. Я як учитель маю перебувати у постійному по-

шуку: самостійно конструювати оригінальні дидактичні прийоми, 

створювати оригінальну методику навчання, мати власну педагогіч-

ну лабораторію. Вважаю, що прагнення до систематичного підви-

щення рівня своєї фахової майстерності, самоосвітня діяльність – 

важлива риса справжнього професіонала. 

3) Гуманістична спрямованість викладання, звернення до осо-

бистості, загальнолюдських цінностей, утвердження високих мо-

ральних норм, ідеї справедливості якнайкраще відповідають суті 

процесу сучасного державотворення в Україні. 

4) Демократизм у відносинах з учнями, колегами та батьками, 

застосування педагогіки співробітництва, створення комфортного 

психологічного клімату у взаємовідносинах з людьми – все це дає  

можливість мені знайти індивідуальний підхід до кожної особис-

тості, при цьому бути ретранслятором, носієм багатоманітності 

наукових і педагогічних поглядів та ідей.  

5) Висока особиста культура педагога. Вважаю, що сучасний 

учитель передовсім має бачити у своїх вихованцях особистість, а 

лише потім – учня. Відкритість, щира увага вчителя до внутрішньо-

го світу дитини, розуміння її хвилювань народжують повагу і довіру 

до педагога, пробуджують в учнів інтерес до навчального предмета, 

бажання продуктивно працювати, спонукають до дослідницької ро-

боти. 

І саме ці ціннісні орієнтири є важливими у моїй роботі. 
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Все це не просто. Інколи думаєш – досить… Хочу бути просто 

матір’ю та турботливою бабусею. Але раптово згадуєш ті щасливі 

й радісні моменти у спілкуванні зі своїми вихованцями, бачиш вдячні 

очі дітей і знову хочеться працювати, вдосконалюватися, і тоді сха-

менешся – все недаремно! І знову починаєш спочатку… 

 

Посилання на блог: ozborni.com  

 

 

 

Лауреат другого (обласного) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

з номінації «Правознавство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страшкулич Ігор Васильович 
  

Громадянство: українець. 

Місце роботи: Великоберезнянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

Посада: учитель історії та правознавства.  

Загальний педагогічний та трудовий стаж: 15 років. 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Найменування та рік закінчення професійної освіти: Ужгород-

ський національний університет, 1999 р.  

Спеціальність, кваліфікація за дипломом: історія, викладач істо-

рії. 

Педагогічне кредо: «Справжній учитель сам вчиться все жит-

тя». 
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Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: 

робота у парах, у малих групах, «карусель», «мікрофон», «мозковий 

штурм», імітаційні ігри, рольові ігри (інтерв’ю, інсценізації), диску-

сії. Із нетрадиційних форм – проведення уроків формування та удо-

сконалення навичок. Як правило це уроки-правові аукціони, уроки-

правові подорожі, «Уявна екскурсія», «Ярмарок ідей», «Урок-

проект». У виховних позакласних заходах – міжгалузеві брейн-ринги, 

вікторини, тематичні КВК. 

Власний особистісний і педагогічний портрет: Обравши історич-

ний факультет, я не мав твердого наміру пов’язати своє професійне 

майбутнє зі школою. Проте, робота у навчальному закладі-

інтернаті сформувала чітке переконання: учитель це «моє». Вва-

жаю, що педагогічне покликання – це не тільки передача знань, фор-

мування умінь їх здобувати, а й виховання відповідального, свідомого 

громадянина своєї країни. 

Моя мета – сприяти самореалізації учнів, сформувати мотива-

цію до знань, життєві орієнтири на засадах загальнолюдських цінно-

стей, шукаючи оптимальний варіант вирішення педагогічних завдань. 

Використовую у своїй роботі різноманітні освітні новації, а пе-

ревагу надаю інтерактивним методам навчання. Саме інтерактив 

дозволяє демократизувати спілкування вчителя та учня, побудувати 

навчальну ситуацію, за якої дитина відчуває свою значущість.  

Застосовую різноманітні форми роботи, що дозволяє розвивати 

мислення учнів, спонукає їх порівнювати, аналізувати. Спілкування з 

учнями неможливе без терпіння, доброзичливості, поваги. Можу з 

впевненістю сказати, що я люблю свою професію. Вона приносить не 

тільки творче задоволення, а й дає можливість постійного збагачен-

ня знань, постійного духовного вдосконалення.  

 

Посилання на блог: http://lisanadiya76.wix.com/ihorvber  
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Конкурс «Учитель року – 2015»: грані педагогічної творчос-

ті. – Ужгород: Центр інформаційно-видавничої діяльності  

ЗІППО, 2015. – 84 с. 
 

Видання «Конкурс «Учитель року – 2015»: грані педагогічної 

творчості» в Закарпатській області – щорічник, в якому зібрані мате-

ріали про участь педагогів у І – ІІІ турах конкурсу, анкетні портрети 

переможців обласного туру, описи досвіду з проблеми, над якою пра-

цюють учителі, розробки майстер-класів та інформація про лауреатів 

обласного туру Конкурсу. 

Адресовано працівникам методичних служб освіти міст та райо-

нів Закарпаття, керівникам навчально-виховних закладів освіти, педа-

гогам. 
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