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Вступ 

Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу в 

досвідчених фахівцях, а, значить, виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні 

сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізиці, інженерії, програмуванню. 

Освіта повинна бути випереджувальною, відповідати тенденціям розвитку суспільства в 

майбутньому.  

Актуальність STEM-освіти  зумовило широке впровадження ІКТ у навчальний 

процес вимагає певного перегляду традиційних освітніх концепцій. Прикладне програмне 

забезпечення загального призначення змінюється настільки швидко, що не можливо в межах 

одного предмета ознайомити учнів з роботою більшості програмних продуктів. Оскільки 

сучасні професії висувають високі вимоги до інтелекту працівників, то, навчаючи дітей, 

педагоги, повинні вчити їх пристосовуватися в сучасному інформаційному суспільстві, 

закладати основи сучасної інформаційної культури, яка має стати невід’ємним складником 

загальної культури сучасного учня і сучасної дорослої людини в майбутньому. 

Тому метою досвіду роботи Красноградського НВК №3 є формування успішної 

особистості в умовах упровадження Нової української школи шляхом STEM-освіти. Для 

вирішення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проведення організаційно-методичної роботи серед педагогів закладу щодо 

впровадження STEM-орієнтованого навчання; 

- проведення бінарних уроків з використанням онлайн-середовищ, середовищ та 

лабораторій; 

- проведення моніторингу впливу STEM-орієнтованого підходу до навчання на вибір 

майбутньої професії випускниками; 

- впровадження ЛЕГО-технології у дошкільному підрозділі та початкових класах.  

Предметом опису досвіду є впровадження STEM-орієнтованого навчання у 

навчально-виховний процес Красноградського НВК №3. Перш за все, це проведення бінарних 

уроків, що є практичним відображенням інтегральної технології навчання і являє собою 

нестандартну форму реалізації міжпредметних зв’язків. Об’єкт опису представляє собою 

педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих 

якостей школярів, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку 

праці. 

Основним методом впровадження STEM-орієнтованого навчання у навчально-

виховний процес Красноградського НВК №3 є використання інтеграції, як провідного 

принципу STEM-освіти, що дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, 

змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, 

технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового 

рівня. Це також сприяє більш  якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та 

подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять.  

Теоретичну основу досвіду складають дослідження вітчизняних вчених щодо 

впровадження ІКТ в шкільну освіту: М. Голованя, Ю. Горошко, А. Єршова, М. Жалдака, Ю. 

Машбиця, В. Монахова, Т. Черкасова. Використаний досвід зарубіжних та вітчизняних 

науковців щодо сутності та напрямків розвитку STEM-освіти, зокрема: Хізера Гонсалеса, 

Джефрі Куензі, Девіда Лонгдона, Кейт Ніколс, Кузьменко О.С. 

Практична цінність досвіду полягає у підготовці учнів до життя, формує 

компетентності, які дозволять розв’язувати реальні практичні потреби. 

Новизна досвіду полягає у  створенні основи для самореалізації успішної особистості 

і як фахівця, і як громадянина шляхом формування основних ключових компетентностей, 

окреслених у концепції «Нової української школи»,  засобами STEM-освіти. 
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ІІ. Методично-організаційні заходи впровадження STEM-освіти у навчально-

виховний процес Красноградського НВК №3. 

Запровадження STEM-навчання в закладі відбувається на засадах особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів в межах чинного законодавства. 

Педагоги Красноградського НВК №3 здійснюють навчальну діяльність у 2017/2018 

навчальному році відповідно чинних навчальних програм. Здійснення переходу до 

компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів, перш за все, 

передбачає: 

- принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, зміщення 

- акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні; 

- визначення та оцінювання результатів навчання через ключові та 

- предметні компетентності учня/учениці; 

- запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно 

- орієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу; 

- запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, 

- технологій case-study, інтерактивних методів групового навчання, 

- проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення тощо; 

- корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на 

- особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до 

- досліджуваного питання; 

- створення педагогічних умов для здобуття результативного 

- індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів (додаток 1). [9,2] 
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 «Кроки до STEM-освіти» 

 

Програма не обмежує творчу ініціативу педагогів, передбачаючи гнучкість у 

відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців, у 

застосуванні методів і засобів навчання (навчально-методичні комплекти, 

підручники,програми спецкурсів, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо. [9,3]

Особливою формою наскрізного STEM-навчання в НВК є інтегровані уроки/заняття, 

які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів 

цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що 

розглядаються на уроці. Інтегровані уроки можуть проводяться шляхом  об’єднання схожої 

тематики кількох навчальних предметів – бінарні уроки (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13). 

З метою залучення учнів до практичної діяльності у закладі  розширено діапазон 

організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії та надано пріоритет 

засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, 

практикумів тощо.  

Одним із ефективних засобів 

формування компетентностей є дослідно-

проектна діяльність. В першу чергу це 

участь учнів школи у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук. Учитель здійснює управління такою 

діяльністю і спонукає до пошукової 

діяльності вихованців, допомагає у 

визначенні мети, завдань навчального 

проекту, орієнтовних методів/прийомів 

дослідницької діяльності та пошуку 

інформації для розв’язання окремих 

навчально-пізнавальних завдань       

(додаток 12).   

Під час виконання навчальних 

проектів вирішується ціла низка 

різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються нові знання, 

уміння і навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички; 

формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати 

власні судження, виявляти компетентність. Проектно-дослідна діяльність сприяє 

формуванню соціальних компетенцій, дозволяє пройти технологічний алгоритм від 

зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту–стартапу, а також  

навчитися презентувати його потенційним інвесторам. У перспективі це сприяє зміні 

ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, 

соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки. 
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«Модель заходів» 

 

Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик Нової 

української школи, залежить від оновлення матеріально-технічної бази як предметів 

природничо-математичного циклу, так і навчального закладу в цілому. Розроблено план 

оновлення матеріально-технічної бази кабінетів природничо-математичного циклу. Але, слід 

зазначити, що в умовах реформи 

децентралізації оновлення 

матеріально-технічної бази 

навчальних закладів створення 

належних умов навчання 

безпосередньо залежить від 

ініціативності, професійної 

компетентності педагогів закладу.  
Для здійснення STEM-навчання 

педагогами закладу 

використовуються  конструктори,  

моделі, вимірювальні комплекси та 

датчики, лабораторні прилади, 

електронні пристрої (принтери, 

комп'ютери, цифрові проектори, 

проекційні екрани різноманітних 

моделей). Їх використання надає 

учням змогу здійснювати проектну 

та дослідницьку діяльність, 

реалізувати завдання моделювання різноманітних процесів і явищ та усвідомлено формувати 

якісно нові трансдисциплінарні знання. 
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ІІІ. Використання міждисциплінарних підходів STEAM  і реалізація 

міжпредметних зв’язків шляхом впровадження інтегральної технології навчання. 

 

3.1. Природничо-математичні дисципліни. 

  

Математика 

 

На уроках інформатики учні отримують як уявлення про можливості тих чи інших 

інформаційно-комунікаційних технологій, так і конкретні практичні уміння, застосування 

яких необхідні і на уроках математики. Використання інформаційних технологій в процесі 

викладання математики дає те, що підручник дати не може; комп’ютер на уроці є засобом, 

що дозволяє учням краще пізнати самих себе, сприяючи розвитку самостійності. Головним 

завданням використання комп’ютерних технологій є розширення інтелектуальних 

можливостей людини, з одного боку, і вміння користуватися інформацією, отримувати її за 

допомогою комп’ютера, з іншого. Використання комп’ютерних технологій змінює цілі і 

зміст навчання: з’являються нові методи і організаційні форми: 

- урок проходить з комп’ютерною підтримкою – кілька комп’ютерів (зазвичай, у 

комп’ютерному класі), за ними працюють всі учні одночасно або по черзі 

виконують завдання; 

- урок, інтегрований з інформатикою, проходить в комп’ютерному класі і 

переслідує наступні завдання: по-перше, відпрацювати навчальний матеріал, 

використовуючи ПК для створення графіків, таблиць, схем, діаграм; по-друге, 

вивчити можливості різних комп’ютерних програм. 

  При викладанні математики використовуються наступні освітні ресурси: 

 
При вивченні теми «Функції. Графіки функцій. Перетворення графіків функцій.» 

(лінійні, квадратичні, тригонометричні та ін.) («Алгебра» -  7, 9 класи; «Алгебра і початки 

аналізу» - 10 клас) використовується сервіс Graph.Reshish.ru. Graph.Reshish.ru. – простий і 

стабільний онлайн-помічник, який непогано креслить графіки основних, тригонометричних і 

гіперболічних функцій. Координатна площина Graph.Reshish.ru також підтримує 

масштабування і зміщення центра. Крім того, при наведенні на площину курсора поряд з ним 

відображаються координати.  

Сервіс http://www.kontrolnaya-rabota.ru  дає можливість обчислювати визначені, 

невизначені інтеграли, похідну функції, розв’язувати рівняння та їх системи, а також 

отримати детальне рішення рівняння, побачити розв’язок рівняння на графіку. За його 

допомогою можна розв’язувати нерівності та їх системи, знайти границю функції та ін. 

Grafiku.ru – ще один помічник у побудові графіків функцій, причому він будує їх не 

тільки в двохвимірному, але і в трьохмимірному просторі. 

Onlinecharts.ru – використовую для побудови діаграм всіх видів при вивченні теми 

«Діаграми» («Математика», 6 клас). 

Ефективною в процесі навчання математики є GeoGebra, що використовується як засіб 

для візуалізації досліджуваних математичних об’єктів, виразів, ілюстрації методів побудови. 

http://timso.koippo.kr.ua/skripka/goto/http:/www.kontrolnaya-rabota.ru/
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В системі GeoGebra є можливість симетричної побудови геометричних фігур відносно 

координатної осі, побудови симетричних обертань навколо точки, паралельне перенесення 

об’єктів, застосування гомотетії. 

Застосування 3D-графіки в системі GeoGebra сприяє створенню та перетворенню 

моделей базових просторових об’єктів, виконанню перерізів багатогранників площинами, 

обчисленню об’ємів та площ поверхонь багатогранників і тіл обертання, вимірюванню 

відстаней та кутів, побудові розгорток необхідних фігур. 

Так, комп’ютерні технології на уроці математики: економлять час, підвищують 

мотивацію, дозволяють провести багатосторонню і комплексну перевірку знань, умінь, 

значно посилюють інтерес учнів до навчання математики; розвивають абстрактне, творче 

мислення учнів; покращують 

якість знань з математики; 

сприяють організації роботи в 

групі, формуванню вміння 

самостійно здобувати знання; 

сприяють суттєвому зросту 

продуктивності та ефективності 

проведених уроків. 

Всупереч народному 

прислів’ю «Можна привести 

коня до води, але не можна 

змусити його напитися», учитель 

повинен не тільки привести учня 

до джерела знань, а й 

організувати роботу так, щоб 

учень захотів сам узяти ці 

знання. А для цього вчитель 

повинен бути націлений на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток 

творчих здібностей учнів, формування у них нових способів мислення та дій (додаток 2,3). 

 

Хімія 

 

Основними завданнями SТЕМ-освіти в хімії є: поглиблення знань з інформатики, 

хімії, біології, екології, фізики, англійської мови, професійне самовизначення учнів, 

формування резерву для участі в предметних олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах, 

вивчення історії та природи України, рідного краю, формування екологічної свідомості 

учнів, бережливого ставлення до природи, формування потреби у здоровому способі життя, 

розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності обдарованих учнів, формування 

лідерських якостей та навичок роботи в команді.  

Під час проведення навчальних занять з хімії основна задача полягає у формуванні 

інформаційної грамотності, наданні учням сучасного інструментарію для пошуку інформації  

із засвоєння профільних предметів. Разом із традиційними формами навчання на заняттях 

хімії учні ефективно використовують  ІКТ для кращого засвоєння та повторення навчального 

матеріалу. Наприклад, під час вивчення текстового редактора увага акцентується на 

створенні складних хімічних формул, учні отримують завдання від учителя хімії, що 

дозволяє повторити та закріпити раніше отримані ними знання. Ефективним є  використання 

фрагментів та відеоматеріалів з електронних навчальних посібників для формування 

уявлення учнів про просторову 3D-візуалізацію органічних молекул. Під час вивчення 

можливостей текстового редактора для створення таблиць учні отримують завдання 

створити кросворд з хімії. Після виконання завдання учні міняються місцями і розгадують 

кросворди інших, що сприяє контролю знань.  
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На уроках хімії  формуються основні поняття, теорії і закони, які з року в рік 

розширюються, поглиблюються. Теоретичний матеріал завжди поєднується з практикою 

(лабораторні, практичні роботи, під час яких досліджуємо властивості речовин, явища, 

правила безпечної поведінки людини). При цьому використовуються різні стилі навчання: 

візуальний(таблиці), сприйняття на слух, сприйняття на дотик (деяких  речовин можна 

торкнутися руками).  

Важливим аспектом розвитку критичного мислення є опанування учнями вміння 

ставити запитання, що надає можливість учителеві визначити рівень розуміння й мислення 

учня. Адже вміють ставити питання тільки ті, хто вміє розмірковувати.  

Викладання хімії неможливе без широкого використання різних методів і засобів 

навчання. Інформаційні технології відносяться до класу технологій, що орієнтовані на 

особистісні структури, за допомогою яких здійснюється формування знань, умінь і навичок 

учнів, що дозволяє якісно підвищити рівень пізнавального інтересу школярів. 

Тому актуальність використання комп’ютерних технологій на уроці полягає саме в 

ефективності поєднання корисного й цікавого, навчання й розваг. 

У процесі вивчення хімії реалізуються різні форми та методи роботи на уроці, і 

використання комп’ютера є досить ефективним.  В його застосуванні можна виділити 

чотири основні напрями:  

Моделювання дозволяє відтворювати 

складні хімічні експерименти. З цією 

метою використовуються можливості 

віртуальної лабораторії VirtuLab, за 

допомогою якої здійснюються різні 

лабораторні досліди, наприклад: 

«Взаємодія металів з кислотами», «Якісні 

реакції на хлорид-іони, йони амонію, 

сульфат-іони», «Якісні реакції на 

органічні речовини», «Розв’язування 

експериментальних задач» та інші. Також 

можливості цієї лабораторії дозволяють 

навчити дітей елементам моделювання і 

використовуються на уроках у 9-х та 11-х 

класах при вивченні теми «Органічні 

речовини». Дана програма містить досить 

об’ємну та цікаву колекцію зразків 

металів та неметалів, їх природних 

сполук, пластмас, синтетичних та 

штучних волокон, лікарських препаратів 

та інших. Використовую їх при вивченні 

тем «Неметалічні елементи та їх сполуки», «Металічні елементи та їх сполуки», «Органічні 

речовини». 

Другий напрямок реалізується за рахунок використання комп’ютера як 

контролюючого засобу.  

За третім напрямком комп’ютерна підтримка реалізується у вигляді довідкових 

матеріалів з окремих тем, наочності, створеної за допомогою комп’ютера, методичних 

вказівок щодо розв’язання розрахункових та експериментальних завдань, матеріалів для 

контролю та оцінювання знань учнів.  

Так, за допомогою презентацій, створених програмою Power Point, можна полегшити 

процеси засвоєння нового матеріалу, його закріплення та повторення найбільш складних 

моментів теми. Також треба зауважити, що виклад матеріалу в такій формі завжди цікавий 

для учнів. Учні із задоволенням беруться до створення презентацій самостійно, що дає 
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можливість підвищити рівень знань з даної хімічної теми, а також використати на практиці 

свої вміння та знання з інформатики. 

Ефективним є використання наочності, відтвореної за допомогою комп’ютера. 

Наприклад, за допомогою звичайного текстового редактора можна створити яскраві опорні 

схеми до будь-якого уроку, що полегшує роботу учнів та робить процес засвоєння матеріалу 

більш цікавим. 

На уроках узагальнення та систематизації знань використання комп’ютерних 

технологій допомагає структурувати отримані знання. Анімаційні  вікторини й таблиці, 

кросворди, малюнки та схеми, відеоролики сприяють підвищенню результативності 

засвоєння навчального матеріалу, ефективному використанню часу на уроці, мають велику 

практичну направленість завдяки зв’язку з реальним життям та іншими шкільними 

предметами. 

Мережа Інтернет є джерелом невичерпної цікавої інформації, яку можна також 

використати під час різних нетрадиційних уроків. Наприклад, цікавою формою проведення 

уроку, є віртуальна екскурсія. Це може бути подорож на сайт певного підприємства з метою 

ознайомлення з його роботою, сировинною базою, методами та технологіями, продукцією і 

т.д.   

Не менш важливим напрямом використання комп’ютерних технологій є позакласна 

робота з хімії. Під час проведення щорічного заходу, присвяченого аварії на ЧАЕС, 

використовую відеофільми «Екскурсія до Чорнобиля», «Як це було» з даної теми та 

власноруч створені презентації «Чорнобиль до аварії», «Ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

присвячується…». У рамках тижня природничих наук традиційним є проведення хімічних 

вікторин для учнів 7-11 класів, на яких використовую віртуальні хімічні лабораторії . 

Звичайно робота з обдарованими дітьми також не можлива без використання 

комп’ютерних технологій: створюємо презентації для захисту наукових робіт МАН, 

пошукових проектів (додаток 5). 

 

Географія 

 

Приклад використання ІКТ у тестуванні. 

Тестові завдання як засіб контролю результатів навчання сьогодні досить популярні. 

Головними причинами цього є: можливість автоматизованої обробки результатів, точний 

підрахунок числа виконаних відповідей, високий ступінь об'єктивності оцінок, що 

виставляються. Додатковий інтерес до тестового контролю предмету останніми роками 

пов'язаний з організацією зовнішнього незалежного оцінювання для випускників 11-х класів 

та ДПА у 9-х класах. Використовувати тестові завдання можна декількома способами. По-

перше, це індивідуальна робота учнів з комп'ютером і повна обробка відповідей 

комп'ютерною програмою.  Останнім часом – у хмерних технологіях. 

Використання ІКТ на практичних  роботах. 

У змісті шкільної географії досить багато статистичного матеріалу. MS Excel дає 

можливість обробки важкої для розуміння статистичної інформації з подальшим 

узагальненням результатів в різноманітних графіках і діаграмах, що може зробити уроки 

цікавішими і направити діяльність учнів на аналітичну діяльність. Це дозволяє більшу 

кількість часу приділяти практичним роботам для вирішення завдань різних рівнів 

складності. Як показує досвід, використання в навчальному процесі таких практичних робіт 

сприяє більш швидкому і глибокому запам'ятовуванню і розумінню матеріалу, що 

вивчається. Мультимедійний проектор дозволяє проводити дискусійні семінари з класом, 

«шліфуючи» аналітичні здібності класу. На сайтах Internetу є багато статистичного матеріалу 

(діаграми, графіки, таблиці), який допомагає розвивати аналітичні здібності учнів. 

Наприклад, під час вивчення географії Одеської області у 8 класі учням пропонуються 

діаграми літніх та зимових температур і кількість опадів на території області, ці дані вони 

порівнюють із даними України. 
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Використання ІКТ у роботі з картою. 

Вивчення географії вимагає запам'ятовування великої кількості номенклатури, тому в 

засвоєнні знань важливу роль грає пам'ять. Наявність ігрових і навчальних програм із 

заповнення карт і знаходження відповідностей допомагає учневі легко справитися з об'ємом 

необхідних знань, а вчителеві – проводити опитування. 

Використання ІКТ у створенні мультимедійних презентацій. 

Програмні засоби (MS Power Point) дозволяють швидко створити комп'ютерні слайди, 

тим самим пожвавити урок і зробити його доступним для сприйняття. Презентації 

дозволяють вирішити наступні інформаційні задачі: 

- формування умінь і навичок критичного мислення в умовах роботи з великими 

об'ємами інформації; 

- формування навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом з використанням 

ІКТ; 

- формування навичок роботи в команді, уміння сформулювати завдання і 

оперативно його вирішити. 

Використання інтерактивної дошки на уроках географії. 

Інтерактивна дошка на уроках географії ефективно доповнює наявні комплекти 

навчально-методичних матеріалів і деколи успішно конкурує з ними завдяки своїм 

технічним можливостям. Навчання за допомогою інтерактивної дошки можна порівняти із 

звичними методами викладання. Основи успішного проведення уроку одні й ті ж, незалежно 

від технологій і обладнання, яке використовує вчитель. Ефективність роботи з дошкою 

залежить від самого вчителя, від його таланту, творчості і досвіду. Інтерактивна дошка 

значно допомагає підвищити 

ефективність навчання, оскільки надає 

величезні можливості використання 

наочності подачі матеріалу, швидкого 

пошуку інформації, творчого підходу 

до проведення уроку. Працюючи з 

дошкою, учні можуть одночасно 

бачити, чути, вимовляти і писати, що 

сприяє якнайкращому засвоєнню 

матеріалу. Використання дошки 

економить час, стимулює розвиток 

розумової і творчої активності всіх 

учнів. 

Демонстраційні можливості 

інтерактивних електронних карт 

При роботі з електронною 

картою можна: 

- наближати вибрану ділянку 

земної поверхні для 

детальнішого розгляду; 

- знімати частину позначень, 

спрощуючи карту, роблячи 

її більш наочною; 

- робити малюнки, позначки; 

- наносити написи за допомогою звичайної або екранної клавіатури; 

- деякі карти можна суміщати, що дозволяє виявити причинно-наслідкові зв'язки і 

закономірності; 

- додавати прив'язаний до території ілюстративний і текстовий матеріал; 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

МУЛЬТИМЕДІА 

ДЕМОНСТРАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ: 

НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА 

КАРТ 

 
ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ  

ТА  ЯВИЩ 

 

ПЕРЕВІРКА ТА 

ЗАКРІПЛЕННЯ 

ЗНАНЬ  УЧНІВ 
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Виділяють три основні види роботи з електронною картою: 

- робота з шарами карти; 

- робота з додатковим матеріалом; 

- використання додаткових можливостей програми. Наприклад:  зробити написи і 

малюнки на карті. 

Робота із шарами карти 

Найбільш корисною функцією електронних карт є можливість комбінування їх шарів. 

Це дозволяє виявляти причинно-наслідкові зв'язки і закономірності. Наприклад, на карту 

будови земної кори можна накласти шар з рельєфом і зробити висновки про відповідність 

крупних форм рельєфу певним структурам земної кори. Прийом накладення карт актуальний 

і при вивченні галузей господарства. Зіставляючи карти «Електроенергетика України» і 

«Паливні ресурси» учні виявляють закономірності розміщення електростанцій різних типів 

по території нашої країни. 

Комбінуючи шари карти, по-перше, можна знімати з неї інформацію, яка неактуальна 

на даному уроці. Наприклад: на уроці, присвяченому формам рельєфу, з фізичної карти 

можна зняти градусну мережу, течії і корисні копалини. По-друге, за допомогою різного 

поєднання шарів на основі базової карти можна створити цілий набір спеціалізованих карт. 

Наприклад: карти без назв для організації індивідуальних відповідей біля дошки і 

проведення географічних диктантів. Створення контурних карт. 

Робота з додатковим матеріалом. 

Ще однією важливою характеристикою електронних карт є наявність інформаційного 

блоку. Цей блок відображає специфіку карти, загострюючи увагу на найбільш значущих 

особливостях географічних об'єктів і територій. Наприклад, інформаційний блок до фізичної 

карти півкуль містить відомості про найбільші річки, озера, форми рельєфу Землі тощо. 

Більшість додаткових матеріалів забезпечена ілюстраціями. Це збільшує наочність, а 

також дає можливість різноманітити форми роботи на уроці. Наприклад, на основі 

фотографічних об'єктів і пунктів легенди можна обговорювати сенс кожного умовного знаку 

карти, давати розгорнений опис об'єкту, порівнювати об'єкти. 

Зіставлення фрагментів карти і космічних знімків дозволяє краще зрозуміти, що таке 

карта, а також добре ілюструє спотворення, що виникли при перенесенні поверхні кулястої 

Землі на площину. 

Використання додаткових можливостей програми 

Функція малювання значно розширює область застосування електронних карт на 

уроці, збільшує їх наочність. З'являється можливість виділяти об'єкт або групу об'єктів, на 

які необхідно звернути увагу, додавати на карту інформацію. Наприклад, про напрями вітрів 

для пояснення схеми течій в океані. 

Можливість наносити на карту підписи полегшує процедуру організації географічних 

диктантів. Наприклад, перевірка знань номенклатури дозволяє ставити перед учнями 

завдання на класифікацію, або сортування об'єктів, або розташувати гори в порядку 

зменшення їх переважаючої висоти. 

У всесвітній мережі Internet сьогодні можна знайти багато сайтів, на яких розміщено 

тренажери із різних тем географії. Завдяки мультимедіа-технологіям навчальний матеріал 

представлений яскраво і захоплююче у вигляді різноманітних носіїв інформації, що сприяє 

мотивації навчальної діяльності школярів. У цьому випадку навчання будується в рамках 

особисто-орієнтованої моделі, що враховує індивідуальні темпи засвоєння знань і умінь, 

рівень складності та інтересу (додаток 6). 

 

Інформатика 

 

Інформатика як шкільний предмет має значний потенціал для формування особистості 

майбутніх громадян. Тому навчати дітей треба не для школи, а для життя. Вчителям 

інформатики потрібно шукати нові підходи до методики навчання програмних засобів і 
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викладати загальні принципи побудови та функціонування інформаційних технологій. 

Головним має стати не знання, як виконати ту чи іншу операцію, а розуміння її сутності, 

уміння використати в іншій сфері діяльності.  

Проведення бінарних уроків, встановлення міжпредметних зв’язків на уроках 

інформатики. 

Під час проведення бінарних уроків: 

-  з фізики-біології-інформатики був використаний сервіс: http://all-fizika.com. 

Особливу увагу було приділено розділу «Віртуальні лабораторії» представлено ряд 

віртуальних лабораторних робіт з фізики під час виконання яких учні набувають навички 

проведення експериментів, розуміння  приладів, а також з'являється можливість навчитися 

самостійно робити висновки з отриманих дослідних даних і тим самим більш глибоко і 

повно засвоювати теоретичний матеріал (додаток 4). 

- з хімії та інформатики, інформатики та  біології був використаний сервіс: 

http://www.virtulab.net/. Розділ сайту «ХІМІЯ» являє собою віртуальну лабораторію, в якій 

представлено ряд інтерактивних практичних робіт та дослідів по вивченню фізичних і 

хімічних властивостей, отримання і застосування металів і неметалів, їх з'єднань.  Розділ 

«БІОЛОГІЯ» - це наочна біологія, яка дає можливість вчителям знайти найбільш цікаві та 

ефективні методи навчання, роблячи заняття цікавим і більш насиченим. Використання 

інтерактивних робіт по біології, має на увазі формування практичних навичок, набуття 

навичок використання лабораторного обладнання та проведення самостійних спостережень в 

процесі виконання лабораторних робіт і рішення експериментальних завдань, а також 

формуванню природничо-наукового знання. Наочна біологія замінює (повністю або на 

певних етапах) натуральний об'єкт дослідження, що дозволяє гарантовано отримати 

результати дослідів, уникнути нанесення шкоди живим організмам, сфокусувати увагу на 

ключових сторонах досліджуваного явища, скоротити час проведення експерименту 

(додатки 5, 13).  

Використання комп’ютерного моделювання. 

При вивченні теми «Моделювання» у 7 класі, вчитель ознайомив  учнів з різними видами 

моделей (у тому числі 3D) та разом з ними створював їх, використовуючи сервіси Інтернету: 

- https://circuits.io - Лабораторія електроніки – це сайт під гаслом «Електроніка від 

початківця до професіонала», дає змогу моделювати та створювати різного роду схеми та 

електричні кола за допомогою безкоштовних, простих онлайнових інструментів. 

- http://grafikus.ru - сервіс Grafikus призначений для побудови різних графіків в 

двовимірних і тривимірних координатах. Зокрема, можлива побудова графіків простих 

алгебраїчних функцій виду y (x) і z (x, y), параметричних функцій, заданих в двовимірному і 

тривимірному просторі, а також функцій, заданих в полярній системі координат. У 

двовимірних координатах можна будувати графіки по точкам (додаток 6). 

- www.zygotebody.com/ - вивчення анатомії з цим сервісом не було ніколи таким 

простим. В істинному 3D ви можете буквально побачити будь-яку комбінацію анатомічних 

функцій, побачити людське тіло з абсолютно унікальної точки зору! Переглянувши будь-яку 

комбінацію м'язів і кісток, будь-який суглоб, орган або систему, ви можете дізнатися, як 

працює ваше тіло.  

Учням було цікаво працювати з цими сервісами, адже наглядно побачити або створити 

те, що було вивчено на інших предметах раніше було не можливо, але після впровадження 

елементів STEM-освіти  у дітей з’явилася ця можливість. Освітні сайти, віртуальні 

лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні музеї роблять процес навчання сучасним та 

творчим. Використання вище наведених інтернет-ресурсів та проведення тематичних заходів 

зацікавлюють учнів, а це є важливим стимулом до навчання. Впровадження STEM-

орієнтованого навчання готує учнів до життя, формує компетентності, які дозволять 

розв’язувати реальні практичні потреби. 

http://all-fizika.com/
http://www.virtulab.net/
https://circuits.io/
http://grafikus.ru/
http://www.zygotebody.com/
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Вивчення мов програмування. 

Відповідно до навчальних 

програм, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки 

України у 2016/2017 н.р., вивчення 

розділу «Алгоритмізація та 

програмування» починається ще з 

початкової школи і триває протягом 

всього курсу інформатики. Тому 

розглянемо, як в нашому НВК 

вивчається програмування під 

керівництвом вчителя інформатики 

Петрікіна Сергія Вікторовича: 

- у 4-6 класах – вивчення 

починається зі Scratch - це динамічна 

візуальна  мова програмування основана і реалізована на Squeak. Завдяки динамічності, вона 

дає змогу змінювати код навіть під час виконання. Мова має за мету навчити дітей поняттю 

програмування і дає змогу створювати ігри, анімації чи музику. Окрім цього діти активно 

працюють на Інтернет-сервісах, таких як: http://codeclubua.org – це всеукраїнська мережа 

безкоштовних факультативних волонтерських клубів кодування для дітей 9-11 років, 

програма Code Club має 4 рівні, кожен з яких є складнішим за попередній і складається з 

набору проектів та завдань, виконання цих завдань не лише передбачає набуття знань та 

практичних вмінь, але й стимулює дітей до використання власної уяви в процесі створення 

креативних проектів, на перших двох рівнях (Terms 1 & 2) ми вчимося основам 

програмування на базі мови Scratch третій рівень (Term 3) присвячено вивченню базових 

понять HTML and CSS, а на четвертому рівні діти знайомляться з мовою Python та 

https://scratch.mit.edu/ - це сервіс, який дає можливість програмувати власні інтерактивні 

історії, ігри й анімацію та ділитися своїми витворами с іншими представниками Інтернет-

спільноти. 

- у 7 класах – продовжується вивчення мови Scratch але вже на більш складнішому 

рівні, адже це завершальний етап. Семикласники разом з вчителем працюють вже на 

знайомих сервісах, для вдосконалення навичок візуального програмування. Також для цих 

учнів створений безкоштовний шкільний клуб програмування «Програміст початківець», на 

якому вони вивчають мову програмування «Python», вирішують різного роду логічні та 

математичні задачі та створюють елементарні програми. 

- у 8 класах – у ІІ семестрі починається вивчення Lazarus - вільного середовища 

розробки програмного забезпечення мовою Object Pascal для компілятора Free Pascal 

Compiler. В Lazarus використовується технологія візуального програмування, тому учень для 

створення графічного інтерфейсу додатку використовує готові компоненти, значки яких 

знаходяться на панелі компонентів. Після того як він поміщає компонент на формі, 

програмний код для нього генерується автоматично. Вручну залишається запрограмувати 

тільки ті дії, які виконуватиме цей додаток. Окрім цього хотілося б зауважити, що в І 

семестрі учні за бажанням пройшли безкоштовний тематичний онлайн курс «Основи 

програмування» на платформі Prometheus (https://prometheus.org.ua). Також для 

восьмикласників протягом  навчального року працював безкоштовний шкільний клуб 

програмування «Програміст від початківця до професіонала», на якому вивчалися мови 

програмування «Python» та «Object Pascal». 

Впровадження STEM-освіти, без вивчання учнями мов програмування не можливе, 

оскільки вміння програмувати розвиває конструктивне мислення, розширює кругозір, 

розвиває логічне мислення та допомагає краще розуміти динамічний світ.   
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Участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та заходах по інформатиці. 

Потужним засобом відбору молоді, яка згодом може реалізувати себе у науково-

технічній сфері є участь у конкурсах, олімпіадах, тематичних тижнях, фестивалях та 

інтелектуальних змаганнях.  

Для кращого впвадження STEM-освіти було проведено такі заходи: 

- «Година Коду» - це глобальна ініціатива щодо популяризації програмування серед 

школярів усього світу, метою якої є показати учням, що інформатика може бути веселою 

та цікавою, тому ряд відритих заходів у грудні місяці були проведені для учнів 2-11 класів 

Красноградського НВК №3, використавши сервіс: https://code.org/ (додаток 7). 

- День безпечного Інтернету підгаслом «Будь зміною: об’єднаймося для кращого 

Інтернету» - це день, який відзначається у всьому світі. Ідея онлайн-безпеки еволюціонувала 

останні роки, змінюючи фокус від створення «безпечного» Інтернету до створення 

«кращого» Інтернету. Наш заклад приймає участь в організації та проведенні дня з 2016 

року, а 2017 році вчитель інформатики Петрікін С.В. отримав бейдж організатора заходів в 

Україні, який підтверджує підтримку та заохочування дітей, молоді, педагогів та батьків на 

зміну та створення позитивних 

можливостей, що існують онлайн, 

надання знань, навичок та підтримки, 

необхідних для уникнення ризиків під 

час користування Інтернетом   

(додаток 8). 

- «Тиждень інформатики та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій» – це комплекс заходів, 

який призначався як для учнів так і 

для вчителів Красноградського НВК 

№3, вході якого учні могли 

вдосконалити свої знання, уміння та 

навички вже з наявних, а вчителі мали 

змогу прийняти участь у майстер-

класах на різну тематику. (додаток 9) 

Активні учасники та переможці різних заходів, конкурсів та олімпіад: 

- 4 із 5 учнів, стали переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики (програмування), що на 50% 

більше ніж 2015/2016 н.р. та 2 переможці – з 

Всеукраїнської олімпіади з ІКТ. 

- команда НВК брала активну участь в 

обласному ІТ-брейн рингу «SPALAH» про що 

засвідчують дипломи та подарунки, а також 

подяка вчителю за допомогу в організації 

заходу. 

- 33 учні взяли участь у Міжнародному 

конкурсі з інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бебрас», який проводиться з 

метою підвищення ІКТ-компетентності дітей, 

ознайомлення і зацікавлення сучасними 

інформаційними технологіями, комп’ютерною 

технікою та літературою, а також активізація творчої діяльності вчителів. 17 учнів стали 

переможцями, про що засвідчують відповідні дипломи. 

https://code.org/
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- учні 8 та 9 класів 

Красноградського НВК №3 разом з 

вчителем інформатики Петрікіним С.В. 

взяли участь у майстер-класі «Безпечний 

Інтернет (веб-квест)», який було проведено 

на базі Красноградського коледжу 

Комунального закладу "Харківська-

гуманітарно-педагогічна академія" 

Харківської обласної ради  викладачем 

кафедри інформатики цього закладу 

Морквян І.В.  

З провадженням STEM-освіти у 

навчальний виховний процес нашого НВК 

змінилося ставлення дітей до предмету «Інформатика». Учні з більшим інтересом стали 

вивчати цю практичну науку, також можемо з гордістю говорити, що знання, уміння та 

навички наших дітей стали підвищились, про що свідчать вищенаведені результати. 

 

3.2. Гуманітарні дисципліни. 

 

Образотворче мистецтво 

 

Оптимальним середовищем, яке сприяє виявленню творчих можливостей, є 

демократична, відкрита, емоційно-насичена, позитивна атмосфера творчого співробітництва 

вчителя і учня. Тому сучасна педагогічна система освіти вимагає вдосконалення методики 

викладання образотворчого мистецтва, її модернізації з метою сприяння розкриттю 

природних інтелектуальних і творчих здібностей учня. 

З метою організації пізнавальної діяльності та формування життєвих компетентностей 

на уроках образотворчого мистецтва інтегруються окремі елементи сучасних технологій 

навчання: 

1) проектно-орієнтовне навчання;  

2) інтерактивні технології;  

3) комп’ютерні технології;  

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, 

спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів 

цілісного, системного світогляду, актуалізацію особистісного ставлення до питань, що 

розглядають на уроці. Інтегровані уроки можна проводити двома шляхами: через об’єднання 

схожої тематики кількох навчальних предметів, через формування інтегрованих курсів або 

окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів. Тому 

частіше проводяться інтегровані уроки образотворчого мистецтва з музичним мистецтвом, 

уроків креслення з геометрією та інформатикою, уроків мистецтва з історією. 

Сьогодні існує багато форм і методів навчання образотворчого мистецтва, що 

орієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення якості вмінь і 

навичок. Тому на уроках образотворчого мистецтва застосовуються інноваційні прийоми 

навчання для поглиблення та закріплення знань учнів. Досвід роботи свідчить, що найбільш 

ефективні результати дає впровадження інтерактивного навчання за принципом «навчаючись 

– взаємодіємо». Під час проведення уроків широко використовуються програмні засоби 

навчання та мультимедіа: презентації (програма Microsoft Power Point), відеоролики 

(програма Windows Movie Maker), комп’ютерні програми (MS Office Word, Paint) тощо, які 

дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо 

або складно. Цікавими за формою і методом для використання на уроці є комп'ютерні 

програми, які дозволяють створити пензлем (мишкою) малюнки. Комп'ютер є універсальним 

пристроєм для створення творчої атмосфери шляхом використання музичного супроводу. 
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Незамінним буде комп'ютер і для застосування комп'ютерних тестів, які допомагають 

вдосконалити процес перевірки теоретичних знань (http://metodportal.net, 

http://konserg.ucoz.ua,http://poznayko.at.ua). 

Вищенаведені форми і методи роботи на уроці образотворчого мистецтва 

передбачають урахування об'єктивних можливостей, вікових особливостей розвитку і 

практичного художнього досвіду учнів, тісні внутрішні зв'язки з іншими предметами 

(додаток 10). 

 

Музичне мистецтво 

 

У розв’язані задач творчого розвитку учнів велику користь приносять сучасні технічні 

засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедіа. 

Впровадження технічних засобів в освітню сферу стало особливо актуальною у наші дні. На 

уроках музичного мистецтва я застосовую сучасні інформаційні технології: мультимедійні 

навчальні програми з музичного мистецтва, електронні музичні енциклопедії, ресурси 

глобальної мережі Інтернет. Комп’ютер перестає бути джерелом інформації, а стає 

організатором навчально-пізнавальної діяльності школярів. Позитивні моменти роботи учнів 

з комп’ютером на уроках музичного мистецтва: 

- підвищення інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи 

і причетності до пріоритетного напрямку науково-технічного прогресу; 

- індивідуальність навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;  

- суттєва активізація навчання завдяки найширшому використанню привабливих і 

швидкозмінних форм подання інформації, змагання учнів з машиною та самих з собою, 

прагнення отримати вищу оцінку; 

- посилення доступу учнів до "банків інформації", можливість оперативно 

отримувати необхідні дані у достатньому обсязі. 

На заняття з музичного мистецтва є 

всі можливості для виховання у дітей 

навичок творчої діяльності. Дитяча 

творчість, зрозуміло, не мистецтво, вона 

представляє собою пізнавально–

дослідницьку музичну практику. На уроках 

музики гармонійно поєднуються знання 

комп’ютерної грамоти з музикою, 

образотворчим мистецтвом, літературою, і, 

як результат цього поєднання, створюється 

нова якість сучасного інтегрованого 

уроку. Використання інформаційних 

технологій дає змогу залучати дітей до: 

- створення творчих робіт 

- пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної 

культури, творчості композиторів світу; 

- оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними темами. 

На заняттях музичного мистецтва  використовуються наступні середовища: 

- музичні енциклопедії; 

- музичні ігри; 

- аудіо програвач; 

- караоке. 

У сьогоднішніх умовах, коли вчитель не завжди має можливість застосовувати готові 

програмні матеріали, найбільш зручним засобом для створення уроків із мультимедійним 

супроводом є програма Microsoft Power Point. Особливо зручною вона є під час подання 

нового матеріалу. Програма Power Point дозволяє поєднувати аудіо- та відеоматеріали в 

http://poznayko.at.ua/
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єдине ціле. Із цих позицій комп'ютер став універсальним засобом навчання, а зручність його 

використання допомагає організувати процес навчання раціонально й ефективно. 

Використання слайд-презентацій, фотоматеріалів і репродукцій у цій програмі дає 

прекрасний фон для викладання музичної літератури. Робота зі звуковими 

редакторами дозволяє записувати, редагувати й обробляти звук, компонувати фрагменти 

музичних творів для створення аудіо-альбомів, які можна використовувати на уроках 

музичного мистецтва. Готуючись до уроків музики, учні самостійно створюють презентації. 

Саме це дозволяє проявити творчість дитини. 

У розділі "Хоровий спів" після вивчення пісні, діти із задоволенням співають караоке. 

Зібрано багато казок і легенд для молодших школярів. Усі вони супроводжуються 

відеосюжетами. Для старших класів класичну музику представлено розповідями про 

композиторів, їхню творчість. 

Запровадження інформаційних технологій на уроках музики забезпечує 

вирішення завдань всебічного розвитку 

природних, творчих здібностей учнів, а саме: 

- фантазії і художньої уяви; 

- асоціативного сприйняття і мислення 

на основі художнього і музичного матеріалів; 

- розуміння поняття ритму в природі і 

мистецтві; 

- відчуття простору, форми, контрасту, 

динаміки, кольорової палітри. 

Використання комп’ютера на уроці 

створює можливості для розвитку зорової 

пам’яті, фантазії, формування у дітей 

естетично-гармонійного світосприйняття. 

Застосування ІКТ на уроках музичного мистецтва сприяє всебічному і гармонійному 

розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчих здібностей та дозволяє : 

- підвищувати продуктивність уроку;  

- підвищувати якість рівня використання наочності на уроці;  

- об’єктивно та своєчасно проводити контроль та підведення підсумків ; 

- дозволяє залучити учнів до створення творчих робіт ; 

- підвищувати пошук інформації з найрізноманітніших джерел; 

- розвивати  самостійне мислення. 

Використання на уроках музичного мистецтва комп’ютерних технологій дозволяє і 

зробити уроки більш цікавими, якісними, яскравими, візуальними, творчими.  Якщо 

послідовно й систематично використовувати на уроках музичного мистецтва комп'ютерні 

технології, стає легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані 

знання в процесі навчання й виховання особистості в музиці, реалізувати можливості 

сучасних засобів навчання. 

Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у 

педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є 

необхідним інструментом для сучасного уроку музики, а також важливим кроком до 

виховання гармонійної особистості ХХІ століття (додаток 11). 
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ІІІ. Участь у інноваційному освітньому проекті  LEGO-конструювання. 

 

З 2017 року заклад бере участь у інноваційному освітньому проекті  LEGO 

конструювання і має на меті забезпечення наступності у розвивальному просторі двох 

освітніх ланок нашого закладу: дошкільної та початкової.  

 LEGO – одна з найвідоміших і 

поширених нині педагогічних систем, широко 

використовує моделі реального світу і 

предметно-ігрову середу навчання і розвитку 

дитини. 

Перспективність застосування LEGO - 

технології обумовлюється її високими 

освітніми можливостями: 

багатофункціональністю, технічними та 

естетичними характеристиками, 

використанням у різних ігрових і навчальних 

зонах.  Головним завданням LEGO є винахід 

не цілих іграшок, а тільки одиничних 

елементів, які можна збирати і розбирати. 

Завдяки цьому  дитина має повну свободу дій. Діти вчаться складати моделі і з'єднувати ці 

іграшки з іншими іграшками, перебудовувати їх і знову розкладати.  

Основним навчальним принципом LEGO Education (Освіти з LEGO) є 

принцип «Навчання через дію». 

Навчання через дію відбувається тоді, коли дитина створює реальні речі  в 

матеріальному світі і одночасно набуває знань. Тобто, знання створюються в результаті 

діяльності. Відбувається циклічний процес: заново набуті знання дозволяють дитині 

створювати ще більш складні речі в реальному світі,  які в свою чергу приносять додаткові 

знання, і так далі по циклу.  

Кожне завдання реалізує циклічну модель, яка базується на чотирьох освітніх складових:  

Взаємозв’язок – ключовий принцип 

навчання через дію. Досліджено, що діти краще 

навчаються, якщо вони можуть поєднати новий 

досвід з уже набутим або зробити його стимулом 

до нового етапу навчання та пізнання. 

Конструювання – цей принцип передбачає 

і створення моделей, і генерування ідей. Учні 

поєднують знання та розуміння. Їм пропонуються 

особливі завдання, які заохочують їх планувати 

та після цього створювати моделі власної 

конструкції, які здатні вирішити поставлену 

задачу. 

Рефлексія  – осмислення того, що 

зроблено,створено, модифіковано; пошук 

словесного формулювання отриманого знання, 

способів представлення результатів набутого 

досвіду, шляхів його застосування в комплексі з іншими ідеями та рішеннями. 

Розвиток – підтримка творчої атмосфери, задоволення від успішно виконаної роботи 

реалізуються  при виконанні більш складних завдань. Це сприяє поглибленню отриманого 

досвіду, розвитку творчих та дослідницьких навичок. 

Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та 

результативністю сприяє формуванню вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, 
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виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, 

спостережливості, пам'яті, просторових уявлень, фантазії. 

Добре організована робота з 

конструктором LEGO має великий виховний 

потенціал: допомагає виробляти певні якості 

особистості – посидючість, терпіння, 

взаємоповагу, охайність. 

Все це разом узяте і дозволяє 

активізувати мислення, формувати стійкий 

інтерес до організованості.  

У результаті аналізу формується 

самооцінка й усвідомлення того як оцінюють 

тебе інші люди (рефлексія). 

Завдяки використанню конструктора 

LEGO на заняттях, діти стають активними 

учасниками заняття, усвідомленими стають 

знання учнів, більш надійними навички. Учні люблять ці заняття. 

За допомогою конструктора LEGO вирішуються завдання освітньої діяльності за 

наступними напрямками: 

1. розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загальне мовленнєвий 

розвиток і розумові здібності; 

2. навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі; 

3. отримання математичних знань про рахунок, 

форму, пропорції, симетрії; 

4. розширення своїх уявлень про навколишній світ, 

архітектуру, транспорт, ландшафт; 

5. розвиток уваги, здатності зосередитися, пам'яті, 

мислення; 

6. навчання уяві, творчому мисленню; 

7. оволодіння умінням подумки розділити предмет на 

складові частини і зібрати з частин ціле; 

8. навчання спілкуванню один з одним, повага свого і 

чужого праці.  

Перші кроки знайомства з LEGO: 

- створення в закладі творчої ініціативної групи з 

LEGO – конструювання ; 

- оформлення LEGO – ігротек в групах і класах ; 

- опрацювання методичних рекомендацій по 

організації діяльності дітей з ігровими конструкторами 

LEGO; 

- складання перспективного плану заходів щодо 

реалізації Програми розвитку конструктивних здібностей  у 

дітей «LEGO-конструювання» ; 

- інтеграція LEGO в навчально – виховний процес. 

 

Педагоги зацікавлені у використанні інноваційної освітньої технології та прагнуть 

інтегрувати форми  роботи з конструктором LEGO в навчально-виховний процес з сенсорно 

– математичного розвитку, проектної, ігрової  діяльності. 
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V. Моніторинг впливу STEM-орієнтованого підходу до навчання на вибір 

майбутньої професії випускниками. 

Вивчення інтересів, нахилів та здібностей учнів може здійснюватися різними 

способами – від простого спостереження за успіхами в освоєнні навчальних дисциплін до 

використання різних анкет, опитувальників.  

У профорієнтаційному дослідженні використовувалися такі методики: 

 1. «Карта інтересів» А.Є.Голомшток. 

 2. Встановлення професійного типу особистості за тестом Голанд. 

 3. Виявлення та визначення типу професій. 

Цілі та задачі: вивчення професійних інтересів та здібностей дітей. 

Контингент: Учні 8-х (42), 9-х (31), 10-х (16), 11-х (14) класів. 

Строки проведення: січень-лютий 2017 року. 

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас

34%

42%

47%

58%

21%

11%

19%

37%

24%

37%

31%

41%

19%

34%

27%

31%

Виявлення профіля навчання  

Природничо-математичний Суспільно-гуманітарний

Технологічний Художньо-естетичний

 
Висновок: Аналізуючи отримані дані, можемо зробити висновок, що робота у 

впровадженні  STEM-освіти, дає свої результати. З оглядом на минулий рік результати 

профорієнтаційного дослідження  учнів 8 – 11 х класів цього року значно змінилися. З 

порівняльної діаграми видно, що учні різних класів мають схожі переваги у виборі 

професійного напрямку. Більшість учнів виявляють інтерес до природничо-математичних та 

технологічних наук, що вказує зацікавленість у  кар’єрі в інженерно-технічній сфері, 

формуванні стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких грунтується STEM-освіта. 
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ВИСНОВОК 

Для досягнення мети було вирішено поставлені завдання: 

- проведенно організаційно-методичну роботу серед педагогів Красноградського 

навчально-виховного комплексу №3 щодо впровадження STEM-орієнтованого навчання та 

створенно інформаційно-методичну базу з питань  STEM-освіти, що забезпечило 

інформаційний супровід методичної роботи педагогічних працівників НВК та сприяло 

підвищенню творчого потенціалу і удосконаленню професійної майстерності педагогів. 

- проведенно бінарні уроки з використанням онлайн-середовищ та лабораторій, що є 

практичним відображенням інтегральної технології навчання і являє собою нестандартну 

форму реалізації міжпредметних зв’язків. Така форма роботи дає змогу школярам  оволодіти 

знаннями не тільки з інформатики, а й поглибити знання з хімії, фізики, географії тощо, в 

незвичайній та цікавій формі. Це творчість педагогів, яка переростає у творчий процес учнів, 

та формує в останніх креативну компетентність і розширює уміння та навички у 

практичному використанні можливостей комп’ютера та мережі Інтернет,  що є в пріоритетах 

STEM-освіти. 

- проведено моніторинг  впливу STEM-орієнтованого підходу до навчання та вибір 

майбутньої професії випускниками, з якого можемо зробити висновок, що робота з 

впровадження  STEM-освіти сприяє підвищенню інтересу учнів НВК до природничо-

математичних та технологічних наук, що, в свою чергу, сприяє зацікавленості у кар’єрі в 

інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких 

грунтується STEM-освіта. 

- розпочата робота з упровадження ЛЕГО-технології в початкових класах, та 

планується упровадження цієї технології в дошкільному підрозділі, що забезпечить 

наступність у розвивальному просторі двох освітніх ланок нашого закладу.  Педагоги 

дошкільного підрозділу зацікавлені у використанні інноваційної освітньої технології та 

прагнуть інтегрувати форми роботи з конструктором LEGO в навчально-виховний процес з 

сенсорно-математичного розвитку, проектної, ігрової  діяльності (зокрема розвитку 

архітектурних вмінь). 

Описано впровадження STEM-орієнтованого навчання у навчально-виховний процес 

Красноградського НВК №3: методично-організаційні заходи, проведення бінарних уроків, 

участь у інноваційному освітньому проекті LEGO, - що являє собою педагогічний процес 

формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей школярів, рівень яких 

визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. 

Отже, результатом впровадження STEM-освіти є ефективне формування раннього 

професійного самовизначення і усвідомленого професійного вибору, популяризація 

інженерних професій, підтримка обдарованих учнів, рівний доступ до всіх напрямків якісної 

освіти дітей з особливими потребами, поширення інноваційного педагогічного досвіду та 

освітніх технологій, широка пропаганда результатів технічної творчості учнів; розвиток 

навичок критичного мислення, залучення молоді до творчої науково-дослідної діяльності, 

зокрема шляхом командної роботи. 
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Додатки 

Додаток 1 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо впровадження STEM-орієнтованого навчання у навчально-виховний процес 

Красноградського НВК №3 

  

  

№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний 

1 

Проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми 

дослідження, наукові та науково-практичні педагогічні 

літературні джерела із питань моделювання та 

впровадження системи STEM-освіти. 

  

Директор Кашуба Г.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л. 

  

2 

Провести засідання педради на тему «STEM-освіта: шляхи 

запровадження, актуальні питання та перспективи» 

  

Директор Кашуба Г.М., 

  

3 

Створити творчу групу вчителів для участі в організації та 

проведенні дослідно-експериментальної роботи 

  

Директор Кашуба Г.М., 

  

4 

Брати участь у семінарах та тренінгах відповідно до 

програми дослідно-експериментальної роботи 

організованих КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» 

Директор Кашуба Г.М., 

  

5 

Провести установчий семінар-практикум для педагогічного 

колективу школи з метою ознайомлення з особливостями 

впровадження STEM-освітніх інновацій у навчально-

виховний процес. 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л., 

творча група 

6 
Вивчити досвід роботи навчальних закладів з проблеми 

дослідження 
Творча група 

7 

Провести засідання круглого столу «Можливості реалізації 

STEM-освіти в загальноосвітній школі. Доцільність 

співвідношення із засадами традиційної освіти» 

Творча група 

8 
Провести батьківський всеобуч на тему «STEM – світ 

інноваційних можливостей» 

Директор Кашуба Г.М., 

творча група 

9 

Розробити веб-сторінку з метою забезпечення постійного 

інформаційно-методичного супроводу впровадження та 

поширення кращого педагогічного досвіду 

вчитель інформатики  

Петрікін С.В. 

10 Провести  тренінг «Створення моделі STEM-освіти» 

Директор Кашуба Г.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л. 

11 

Провести засідання методичної ради природничо-

математичного напрямку та початкової школи з питання 

«Можливості реалізації STEM-освіти у початковій школі»,  

«Можливість реалізації STEM-освіти на уроках 

природничо-математичного напрямку» 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л. 
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12 

Розробити критерії оцінювання готовності всіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу до впровадження STEM-

освіти у школі 

Творча група, психолог 

Клокова Т.О. 

13 

Вивчити стан готовності учасників навчально-виховного 

процесу до впровадження STEM-освіти (педагогічних 

працівників, учнів, батьків). 

Творча група, психолог 

Клокова Т.О. 

14 
Налагодити співпрацю навчального закладу з ВНЗ та 

громадськими організаціями. 
Директор  Кашуба Г.М. 

15 Створити STEM-центр 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л. 

16 
Провести конкурс для дівчат «Чому я обираю STEM-

кар′єру» 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Грузінова М.В. 

17 Провести профорієнтаційний захід «Парад професій STEM» 

Психолог Клокова Т.О. 

вчителі природничо-

математичного циклу 

18 
Провести майстер-клас вчителями-новаторами з предметів 

природничо-математичного циклу 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л. 

19 
Провести семінар «Особливості реалізації STEM-освіти у 

школі» 

Творча група, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи Співак 

О.Л. 

20 
Організувати екскурсії на підприємства міста з метою 

ознайомлення зі STEM-професіями 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Грузінова М.В. 

21 
Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів 

природничо-математичного циклу 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л. 

22 

Провести захист дослідницьких проектів школярів з 

природничо-математичних дисциплін в рамках STEM-

освіти 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Співак О.Л., 

вчитель фізики 

Тридуб Н.З. 

23 
Конференція «STEM – світ інноваційних можливостей» 

(презентація моделі STEM–освіти школи) 

Директор Кашуба Г.М., 

творча група 
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Додаток 2 

Інтегрований урок математика–інформатика 

6 клас 

Тема: Додавання і віднімання раціональних чисел. Робота в  графічному редакторі 

Paint. 

Мета:  

навчальна: відпрацювати навички додавання і віднімання раціональних чисел, навички 

роботи з тестом; повторити навички роботи в графічному редакторі Paint; 

розвивальна: розвивати активність, раціональність, гнучкість мислення, комунікативні 

вміння учнів;  

виховна: виховувати прагнення до створення нового, орієнтувати учнів на самовизначення і 

самоактуалізацію. 

Тип уроку: інтегрований 

Обладнання: комп’ютерний клас (програмне забезпечення: графічний редактор), картки з 

тестовим завданням, проектор, пам’ятки. 

 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент. 

Психологічний прийом «Посміхніться одне одному та побажайте успіху». 

 

ІІ.Актуалізація опорних знань.  Перевірка домашнього завдання. 

Прийом «Доміно» 

Учні отримують картки зі словами «сам», «товариш», «учитель», та повинні 

відповісти на запитання своє, однокласника чи учителя відповідно. 

ІІІ. Відпрацювання знань умінь, навичок 

Інтерактивна вправа «Файли» 

Учням пропонується розрахуватись, учень - це файл з ім’ям, учням пропонується 

об’єднатись в папки по 2 файли, папки об’єднуються в більші папки, і так до повного 

об’єднання груп. 

Сюжетна лінія: вступне слово вчителя: 

Наступне наше завдання теж цікаве. В одному казковому місті «Числа» сталася 

надзвичайна ситуація – пропала Чарівна книга «Раціональні числа». Для пошуку 

Зловмисника організовуються «Детективні агентства»: (учні класу об’єднуються в групи з 2-

3 чоловік). Основне завдання для «Детективних агентств» - скласти фоторобот крадія, 

виконавши 6 завдань на додавання і віднімання раціональних чисел, правильні відповіді – 

основні прикмети зовнішності. Використовуючи графічний редактор «Paint» та результати 

роботи над тестовими завданнями, відобразити фоторобот на екрані комп’ютера. 

Кожна група отримує лист із завданнями. Час роботи 20хв.; групи, які закінчать 

роботу раніше, можуть перейти до комп’ютера, групи, що не встигли виконати всі завдання 

за відведений час, переходять теж до комп’ютерів і працюють тільки з тими ознаками, які 

вони встигли визначити. 

Форма обличчя: 

Розв’яжіть рівняння 3,16 + х = 1,53 

а)2,07; (овальне) б)– 2,07; (кругле) в) 5,13; (витягнуте)  г) – 5, 13; квадратне 

Колір очей: 

 Обчислити: 5 +(- 9) – ( - 15) – ( - 6) + 15 – 30  

а) 22; (зелені)          б) – 2; (карі)             в) 2; (блакитні)    г) – 15; (чорні) 

Волосся:  

 Не виконуючи обчислень, порівняйте суму та різницю чисел:  

- 6, 78 + (- 9,24) 
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Тестові завдання 

а)сума більша за різницю; (чорні прямі)                

б) сума менша за різницю; (руді прямі) 

в) сума дорівнює різниці; (світлі хвилясті) 

г) не можна визначити; (чорні кучеряві)  

 Форма носа 

Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами  

– 5 і 7. Знайти їх суму. 

а) 11; - 11; (картоплею)                

б) 13; - 13; (кирпоносий)    

в) 12; 12; (з горбинкою)             

г) 11;11; (прямий) 

Губи:  

Розв’яжіть рівняння: – 4 ⅔ - х = - 2 ⅓ 

а) 2,5; (бантиком)       

б)  - 2 ⅓; (вузькі)     

в) 6 ⅓; (пухкі)     

г) - 6 ⅓ ; (куточки опущені вниз) 

Особливі прикмети 

Розв’яжіть рівняння //х/ - 7/ = 12 

а) х=19; (світлі пишні вуса)   

б) х = - 19; (родимка на лівій щоці) 

в) х1 = 19; х2 = - 19; х3 = - 5;  (маленька чорна борідка)     

г) х1 = 19; х2 = - 19; (чорні вусики) 

Робота в графічному редакторі «Paint». За ознаками, визначеними на попередньому 

етапі уроку, учні малюють портрет Зловмисника. 

Прикмети Зловмисника: кругле обличчя, блакитні очі, руде волосся, прямий ніс, вузькі губи, 

чорні вусики. 

 

ІV. Узагальнення знань та вмінь 

Виконання тестів - тестова програма W-Тест. 

 

V.Підбиття підсумків. Оцінювання 

Рефлексія «Посмішка» 

Учні малюють та виставляють на екран монітора один із трьох смайликів: зелений – 

урок сподобався, червоний  – урок  не сподобався, жовтий – важко визначитись. 

Робота групи оцінюється за відповідністю намальованого портрета оригіналу. 

Оцінювання роботи кожного учня здійснюється шляхом взаємооцінювання. 

 

VІ.Домашнє завдання 

Повторити все про раціональні числа. Виконати вправи з підручника. Підготувати малюнок 

«Комп’ютерні технології майбутнього». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Додаток 3 

Інтегрований урок математика–інформатика 

6 клас 

Тема. Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Звичайні дроби. Графічний редактор.» 

Мета: 

Математика:  

навчальна: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів з теми «Звичайні 

дроби»;  формувати вміння застосовувати набуті знання і навички до розв’язування вправ;  

розвивальна: розвивати мислення, математичне мовлення, вміння зрозуміло 

виражатити свою думку, робити висновки;  

виховна: виховувати інтерес до знань, самостійність, взаємоповагу, культуру 

математичних записів. 

Інформатика:  

навчальна: формувати знання учнів про призначення програми «Paint» та уміння і 

навички виконувати малюнки у графічному редакторі; 

розвивальна: розвивати: творчу уяву, почуття композиції, творчу пізнавальну 

активність, координацію і точність рухів, логічне мислення; 

виховна: виховувати художній смак у доборі кольорів, культуру праці, інтерес до 

вивчення інформатики, уважність, уміння працювати в парі з іншим учнем; показати учням 

важливість знань інформатики для вивчення математики. 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. 

Вид уроку: інтегрований урок математики з інформатикою. 

Обладнання: ПК, презентація, роздатковий матеріал – завдання для самостійного 

виконання, пам’ятки для учнів. 

План уроку 

І. Організаційна частина. /1хв./ 

ІІ. Вступне слово вчителя. /2хв./ 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. /3хв./ 

IV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. /3 хв./ 

V.Застосування  знань, формування вмінь та навичок. /30хв./ 

Розв’язування вправ; 

• Техніка безпеки; 

• Робота за комп’ютером; 

• Фізкультхвилинка; 

• Знайти невідоме; 

Завдання на випередження; 

VІ. Підведення підсумків уроку (Оцінювання діяльності учнів на уроці) /4хв./ 

VIІ. Домашнє завдання. /1хв./ 

VIІІ. Закінчення уроку. /1хв./ 

Хід уроку 

І. Організаційна частина. 

 

Перевірка готовності учнів до уроку математики в комп’ютерному класі. Готовність 

комп’ютерів. 

 

Вступне слово вчителя. 

 

Учитель: Діти, сьогодні у нас незвичайний урок математики. На цьому уроці ми 

поєднаємо математику з інформатикою. Отже, наш  урок – інтегрований. 

Нас об’єднує любов до математики, бажання працювати на комп’ютері. Приязно 

подивимось один одному в очі, побажаємо натхнення в роботі. Сьогодні ми будемо 
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працювати із зображеннями, які ви створили на уроці інформатики у графічному редакторі 

Paint. 

Перед вами на столах знаходяться бланки оцінювання кожного етапу уроку, де ви під 

час уроку будете вписувати свої зароблені бали. Візьміть і підпишіть свій бланк. 

Бланк оцінювання учня 5 класу ___________________________ 

Вид роботи Мак. бал Власна оцінка Оцінка вчителя 

Домашнє завдання 1б.   

Кросворд 1б.   

Вправа «Три конверти» 1б.   

Розшифровка малюнків 2б   

Наші успіхи 3б   

Фізкультхвилинка    

Знайди невідоме! 2б.   

Завдання на випередження 2б.   

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

 

Взаємоперевірка за готовими відповідями на дошці завдань, заданих  на домашнє 

опрацювання № 1150. 

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності 

 

Щоб записати тему сьогоднішнього уроку, ми з вами розгадаємо кросворд. 

Число, що записується під рискою звичайного дробу, називається... 

Арифметична дія над звичайними дробами … 

Дріб, чисельник якого більший за знаменник, називається … 

Число, що записується над рискою звичайного дробу, називається … 

Числа, що містять цілу і дробову частини, називаються… 

Дріб, чисельник якого менший за знаменник, називається … 

Риска дробу означає дію … 

Вид чисел, що містить два числа розділених рискою дробу, називається.. 

 

з н а м е н н и к 

д о д а в а н н я  

н е п р а в и л ь н и й  

ч и с е л ь н и к 

 м і ш а н і  

п р а в и л ь н и й 

 д і л е н н я 

д р і б 

 

У виділеному стовпчику читаємо слово «звичайні». Взявши останнє слово кросворду 

«Дріб» в множині «Дроби», маємо тему сьогоднішнього уроку  «Звичайні дроби» 

Записали тему сьогоднішнього уроку в зошити. 
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ІV.Застосування  знань, формування вмінь та навичок. 

 

Усні вправи 

Учитель. Сьогодні ми узагальнимо наші знання по даній темі. До нас приїхав гість з 

редакції газети «Математика». Поцікавимося, з чим він приїхав до нас? 

Працюватимемо в групах. 

Учень. (представник газети «Математика»). Я привіз вам математичну скриньку,    у 

якій знаходяться три конверти від наших дописувачів.  

 Завдання для учнів . Виконати усно приклади на обчислення дробів. 

Клас об’єднується у три групи  і кожен учень дає відповідь на одне запитання. 

 

Конверт 1.  Завдання. Виконати дії із звичайними дробами. 

4
1

9
 ; 

4 11
2 3

15 15
 ;  

19 16
5 3

22 22
 ;  

5
1 2

7
 . 

Конверт 2.  Завдання. Виконати дії з звичайними дробами. 

2
1

7
 ;  

4 8
2 4

13 13
 ;  

15 9
7 5

22 22
 ;  

5
4 1

7
 . 

Конверт 3.  Завдання. Виконати дії з звичайними дробами. 

7
1

9
 ;  2 1

2 3
7 7
 ; 14 6

2 1
17 17

 ;  3
3 2

4
 . 

Учитель. Молодці! Ви справилися з цим завданням. А чим ще здивує нас газета 

«Математика»? 

Учень. Допоможіть нам розшифрувати  дані малюнки. 

Учитель. Щоб виконати це завдання нам потрібні  ще й знання з інформатики. 

Завдання  з техніки безпеки.  

Учитель. (Учні сідають за комп’ютер). 

Ваші комп’ютери ввімкнено, тому починаємо працювати. На ваших робочих столах 

знаходиться папка «МАТЕМАТИКА. 5 КЛАС». Відкрийте її. 

Висвітлюються картинки на моніторі, потрібно записати дріб. 

 

Малюнки 
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Учитель. І ще одне завдання ми отримали від кореспондентів газети «Математика» 

Учень 3. Шановні учні! Виконайте завдання і поділіться  своїми успіхами. 

Завдання  «Наші успіхи» 

Учитель. Завдання  «Наші успіхи» потребує знань з відомої нам програми «Paint». 

Кожна пара повинна вибрати одну із заданих геометричних фігур, побудувати її  у 

графічному редакторі. Поділити її на 12 рівних частин  за результатами рівнів досягнення 

кожного учня  у нашому класі. І виділити дробом: Високий рівень, зафарбувавши червоним 

кольором; Достатній – синім; Середній – зеленим; Початковий – сірим. 

 

Рівень 

досягнення 

Високий Достатній Середній Початковий 

Кількість 

учнів 

3 5 3 1 

 

V. Фізкультхвилинка. (Вправа для очей) 

 

Учитель.  А зараз попрацюємо колективно. Ваше завдання. 

Знайти невідоме  

Троє учнів розв’язують рівняння біля дошки. 

 = 4 ;        4  ;       ( х - 2 ) + 3  = 5 . 

Учитель математики . А на завершення уроку визначимо спритнішого учня. 

Завдання на випередження  

Хто швидше обчислить  ¾ год + 10 хв + 30 с. 

 

VІ. Підведення підсумків уроку (Оцінювання діяльності учнів на уроці) 

 

Отже, ми з вами допомогли кореспонденту  підготувати розв’язки до математичних 

завдань, зробити малюнки за допомогою графічного редактора, який нам відомий з уроків 

інформатики, крім того, повторили та закріпили знання і вміння з теми «Звичайні дроби».  

Підрахуємо оцінки на своїх бланках та зобразимо їх на колі звичайним дробом.          

(Кожен учень одержує коло, поділене на 12 частин і замальовує звичайний дріб, який він 

одержав на бланку)  

 

VІ. Домашнє завдання. 

На дошці написано домашнє завдання. 

Математика – №1153. 

Інформатика – придумати малюнки з використанням звичайних дробів у графічному 

редакторі. 
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Додаток 4 

Інтегрований урок фізики – біології − інформатики  

7 клас 

Тема. Око. Вади зору. Окуляри. 

                                                                                    Краще один раз побачити,  

                                                                                                          чим сто разів почути!                                                                                                    

                                                                                                           Прислів’я                                                                                                                                                                                

     Мета:    

навчальна :  ознайомити учнів з будовою ока, вадами зору людини та методами їх 

виправлення;  

розвивальна: розвивати розуміння властивостей ока як природного оптичного приладу; 

розвивати навички роботи за комп’ютером, 

виховна: виховувати  пізнавальний інтерес до вивчення фізики, біології, інформатики, 

виховувати бережливе ставлення до своїх очей; вміння працювати в групах.  

Обладнання: комп’ютерний клас, програма «ТЕST W2», лінзи збиральна і розсіювальна, 

плакат "Світлові явища", окуляри, картки із завданнями для роботи в групах «Фізиків», 

«Біологів», «Інформатиків», спокійна мелодія, проектор, екран, презентація «Око. Вади зору. 

Окуляри.», презентація  «Демонстраційне фронтальне опитування», учнівські презентації 

«Ілюзії», «Зір двома очима», «Кольоровий зір», відеокліп із записом пісні «Эти глаза 

напротив», «розуминки». 

Основні поняття: будова ока, акомодація, короткозорість, далекозорість. 

Тип уроку:  нестандартний урок – інтегрований урок (фізика, біологія, інформатика) 

засвоєння нових знань.                                                       

                                                    Хід уроку 

І.  Організаційний момент. (Вчитель фізики (ВФ), Вчитель хімії  (ВХ), вчитель 

інформатики (ВІ). 

 

ВФ, ВХ, ВІ : Вітання з учнями.  

1. Доповіді асистентів про готовність учнів  до уроку.  

2. Доповідь чергового про відсутніх учнів на уроці. 

ВФ: Пояснення особливості  проведення інтегрованого уроку.  

Сьогодні в рамках тижня фізики ми проводимо нетрадиційний - інтегрований урок, на якому 

ви зможете поглибити свої знання не лише з фізики, але й станете свідками того, що для 

розуміння фізичних понять вам знадобляться знання з такого природничого предмету як 

біологія,  а для того, щоб швидше перевірити ваші знання, вам потрібні будуть знання з 

інформатики.  

    3. Активність вашої роботи підчас уроку ми будемо преміювати розуминками 

(жетончиками), а в кінці уроку кількість розуминок переведемо в бали. Тож не будемо гаяти 

часу, давайте подивимося один одному в очі, посміхнемося, подумки побажаємо один 

одному успіхів і приступимо до нашої співпраці. 

 

ІІ. Оголошення теми,  мети, епіграфу  уроку (ВФ). 

 

Епіграфом нашого уроку стануть слова прислів’я «Краще один раз побачити, ніж сто 

разів почути». 

Сьогодні ми з вами спробуємо відкрити завісу над таємницею зору. Отже відкрийте 

зошити і запишіть тему уроку: «Око. Вади зору. Окуляри.» 

• Метою нашого уроку є ознайомитися з будовою ока як природного оптичного 

приладу, дізнатися про вади зору людини та методи їх виправлення;  

• виховувати бережливе ставлення до своїх очей;  

• розвивати навички роботи за комп’ютером. 
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ІІ. Актуалізація опорних знань (ВФ) 

 

1. Демонстраційне фронтальне опитування  

Для того, щоб зрозуміти як працюють наші органи зору-очі, необхідні знання про лінзи, які 

ми з вами вивчали на  попередніх уроках, тому зараз я пропоную вам відповісти на 

запитання «Демонстраційного опитування» (Через мультимедійний проектор проектуються 

картинки  теми «Оптика. Лінзи», учні дають відповіді на поставлені запитання до 

картинок). 

 

2. Індивідуальне опитування учнів біля дошки  

А) Розв’язати задачу. Чому дорівнює оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 10 

см? 

Д-во:  Сформулювати закони заломлення світла. 

Б) Побудувати зображення предмета, розташованого за подвійним фокусом  

(d > 2F) збиральної лінзи й охарактеризувати його. 

Д-во:  Сформулювати закони відбивання світла. 

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності  

 

         (ВБ) 90% інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогою зору. 

Ще з глибокої давнини очі символізували суть життя, їх вважали амулетами і 

оберегами. (Демонстрація слайдів презентації.) Стародавні греки малювали красиві 

видовжені очі  на носі своїх кораблів, а єгиптяни на пірамідах зображали всевидюще око 

Бога Ра. 

(ВІ) А скільки хвилюючих слів поети всіх часів і народів говорили про очі чорні, 

зелені, блакитні, карі… Скільки митців, фотографів намагалися передати їх чарівність!... ( 

відеокліп із записом «Эти глаза напротив») 

(ВФ) При спілкуванні ми прагнемо бачити очі співрозмовника, завжди мимоволі 

ловимо його погляд, щоб зрозуміти а що ж на душі у людини, який її настрій.  Адже дійсно 

правду кажуть, що очі – дзеркало душі людини.  

Але сьогодні ми поговоримо про очі з точки зору фізики, а для того щоб пояснити 

принцип дії ока людини як оптичної системи, ми повинні спочатку вивчити будову ока, а 

вже потім пояснити принцип дії цього надзвичайно унікального природного пристрою. 

  

       

VІ. Сприйняття нового матеріалу. (Розповіді вчителів, використання таблиць, 

комп’ютерних презентацій).  

 

 

План 

1. Демонстрація досліду, який допомагає зрозуміти принцип дії ока - утворення 

зображення вікна на екрані за допомогою лінзи (ВФ).  

2. Будова ока (ВБ).  

3. Способи збереження зору людини  (ВБ). 

4. Око, як оптична система (ВФ). 

5. Вади зору: короткозорість і далекозорість (ВФ). 

6. Окуляри (ВФ). 

7. Особливості роботи з комп’ютерною програмою «TEST W2» (ВІ). 
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Будова ока 

       Людське око являє собою досить складну оптичну систему, що сформувалася з 

органічних матеріалів у процесі тривалої біологічної еволюції.  Ви вже знаєте, що близько 

90% всієї інформації ми отримуємо через зір. Око людини має  майже сферичну форму. Його 

діаметр близько 2,5 см. Ознайомимося з будовою ока (використовується презентація і 

модель ока)  

     1) Склера - щільна захисна  оболонка білого кольору, яка ззовні вкриває око; 

     2) Рогова оболонка (роговиця) - передня прозора частина склери. 

     3) Райдужна оболонка. Від неї залежить колір очей. 

     5) Зіниця - отвір у райдужній оболонці. Залежно від інтенсивності падаючого світла вона 

рефлекторно змінює свій діаметр приблизно від 2 до 6 мм. 

       Між роговицею й райдужною оболонкою перебуває прозора рідина. 

     6) За зіницею розташовується кришталик - прозоре тіло, за формою схоже на двоопуклу 

лінзу. 

     7) М’язи, прикріплюють кришталик до склери і можуть змінювати його кривизну, тобто 

оптичну силу. 

     8) Скловидне тіло. Міститься за кришталиком. 

     9) Задня частина ока – очне дно, вкрите сітківкою, що утворює складне  розгалуження 

світлочутливого нерва з нервовими закінченнями у вигляді паличок і колбочок. Палички і 

колбочки  - це світлочутливі елементи. 

Промені світла від предмета, заломлюючись на межі повітря і роговиці, проходять далі крізь 

прозору рідину кришталика, склоподібне тіло й створюють зображення на сітківці. Роговиця, 

кришталик і склоподібне тіло утворюють оптичну систему. 

      В оці людини утворюється зменшене,  дійсне, перевернуте зображення.  

Виникає логічне запитання, чому ж ми бачимо всі предмети такими, якими вони є насправді, 

тобто не перевернутими?  Справа в тому, що процес бачення весь час  коректує наш мозок, 

який отримує інформацію не тільки завдяки очам, але й іншим органам чуття.   

     Коли людина народжується, то вона бачить усе перевернутим, але потім, із часом у 

дитини виробляється рефлекс, і у мозок надходить нормальне зображення. Наш мозок 

зображення предметів відтворює як рівне, дійсне, пряме. 

2. Способи збереження зору людини 

     За статистикою у нашій країні у кожного другого жителя є які-небудь порушення зору, 

причому проблеми зниження зору молодіють рік від року. Якщо в початковій школі 

порушення зору спостерігаються у 4% дітей, то до закінчення школи окуляри чи лінзи носять 

приблизно 40% учнів. Саме тому важливо не лише надавати допомогу тим, хто вже має 

проблеми із зором, необхідно серйозно займатися профілактикою та гігієною зору, 

застосовувати способи збереження зору людини. Адже з часом порушення можуть перерости 

у важкі ускладнення, такі як відшарування сітківки, глаукома, катаракта. Ці проблеми зору 

людини можна вирішити тільки за допомогою оперативного втручання. 

 

Фізкультхвилинка (на фоні музики). (Учні виконують вправи для очей) 

Гімнастика для збереження зору  

Вправ для очей розроблено безліч, і всі вони досить прості. Тому заведіть для себе корисну 

звичку в перервах між уроками тренувати зір. 

• Почніть з розслаблення. Протягом декількох хвилин сидите з закритими очима. 

• Повертайте відкритими очима за годинниковою стрілкою і проти неї по 5 раз, роблячи 

невеликі паузи. 

• Закрийте очі і переводите погляд вправо і вліво. Потім виконайте ці ж дії з відкритими 

очима. 
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• Намітьте в приміщенні два предмети, один з яких буде знаходитися близько від вас, інший 

– далеко. По черзі переводите погляд з одного предмета на інший. 

• Закривши очі, прикрийте їх долонями і добийтеся стійкого чорного кольору. 

 

 

 

VІІ.  Закріплення нового матеріалу 

 

Робота в групах (Всім групам роздаються картки із завданнями та інформаційні картки 

для виступу в інформаційному «Калейдоскопі цікавих повідомлень», робота з підручником 

фізики для 7 класу Л.Е.Генденштейна стор.164-167). 

 

Група фізиків (працюють під керівництвом вчителя фізики) 

1. «Цікаве повідомлення». Історія виникнення окулярів. 

2.  Дослідження «Бінокулярного зору» (стор.164 підручника). 

3. Бережіть зір, як зіницю ока! (Способи збереження зору з погляду фізиків). 

4. Розв’язати задачу. 

Група біологів (працюють під керівництвом вчителя біології) 

1. Участь у хвилині «Цікавих повідомлень» (стор.165 підручника) 

2. Практична робота «Дослідження акомодації».  

3. Використовуючи  схему, розповісти про анатомічну будову ока.  

4. Бережіть зір, як зіницю ока! (Способи збереження зору з погляду біологів). 

 

Група інформатиків (працюють під керівництвом вчителя інформатики) 

     1. Розв’язування тестових завдань (за комп’ютерами). 

     2. Участь у хвилині «Цікавих повідомлень» (стор.165), демонстрація   

        презентації «Оптичні ілюзії». 

     3.Демонстрація та пояснення презентацій «Зір двома очима», «Кольоровий  

        зір». 

     4. Бережіть зір, як зіницю ока! (Способи збереження зору з погляду    

         інформатиків). 

 

VIIІ. Узагальнення знань 

 

Виступи представників від кожної групи з результатами роботи. 

 

ХІ. Підсумки уроку 

 

1. Інтерактивна вправа «Відкритий мікрофон» (на фоні спокійної мелодії). 

Учні по групах  висловлюються про те, чому вони навчилися на уроці і де можуть 

застосовуватися на практиці ці знання.  

2.Учні підраховують кількість «розуминок» на різних етапах уроку  і переводять їх в оцінку. 

3. Вчителі дякують  учням за роботу і співпрацю на уроці. 

 

Х. Домашнє завдання. 

Відповісти на запитання №3, №4, №5(усно) стор.167. 
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Додатки до уроку 

Додаток А 

1.Група фізиків 

 

Історія виникнення окулярів 

Перші лінзи зі скла з'явилися близько 5-6 століття до нашої ери, але тільки в 13 столітті в 

Італії їх стали використовувати для поліпшення зору. 

Властивість лінз заломлювати світлові промені виявив арабський учений Альгазен близько 

1020 року. У той же час європейські монахи, які багато читали, стали використовувати лінзи 

для читання, називаючи їх «каменями для читання». Людина переміщувала такий 

«камінчик» зі скла по тексту і бачила збільшене зображення. 

         Вважається, що перші скляні окуляри були зроблені в Китаї, але призначалися вони 

не для поліпшення зору, а для захисту очей від сонячних променів. 

         У 1268 році англійський вчений Роджер Бекон описав принцип використання лінз для 

поліпшення зору, але так і не втілив в життя цю ідею. 

        Перші окуляри для поліпшення зору були виготовлені приблизно в 1280 році. 

Достеменно невідомо, хто саме є винахідником, так як було розроблено декілька моделей 

кількома майстрами, серед яких були флорентійці Сальвіно Арматі і Алессандро Спіна. 

        У 1400-х роках з'явилися перші окуляри для короткозорих людей, а в 1784 році 

американський вчений і політичний діяч Бенджамін Франклін створив перші біфокальні 

окуляри, верхня частина лінз яких призначалася для далекозорості, а нижня - для 

короткозорості. 

        Перші контактні лінзи були винайдені в 1888 році шведським вченим Адольфом 

Фіком. 

 

 

Бережіть зір, як зіницю ока! (Способи збереження зору з погляду фізиків). 

 

1) Правильно встановлюйте освітлення свого робочого місця.  Настільна лампа повинна мати 

плафон і розташовуватися ліворуч від вас. Краще, щоб її потужність дорівнювала 60-80 Ватт. 

2) З дитинства ми знаємо про те, що читати в транспорті і лежачи в ліжку або на дивані – 

шкідливо. 

3) Дивіться телевізор сидячи, перебуваючи на відстані не менше 2 метрів від його екрану. 

4) У сонячні дні при виході на вулицю беріть з собою сонцезахисні окуляри, щоб уберегти 

очі від опіків. 

Додаток Б 

2. Група біологів 

Розглядаючи переваги та недоліки по-різному влаштованих очей тварин cтає зрозуміло, що 

природа проявила немало творчості та винахідливості при створенні зорових органів. Так, 

наприклад курка дивиться на світ одним оком. 

Кальмари бачать інфрачервоне випромінювання.  

Риби бачать у воді значно краще за людину, а наприклад карасі, добре бачать навіть те, що 

відбувається над водою, у тому числі й самого рибалку.  

 

 

Бережіть зір, як зіницю ока! (Способи збереження зору з погляду біологів). 
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1) Якщо в око потрапила порошинка або пил, не тріть його, а промийте кип’яченою водою.  

 2) Дуже важливий для зору вітамін А, оскільки саме він бере участь в процесах сприйняття 

зору.  Міститься вітамін А в моркві, листових овочах, томатах, а також у риб’ячому жирі. 

3) Корисні для хорошого зору і вітаміни групи В. Вони входять до складу горіхів, фруктів, 

зернових культур, печінки, нирок, риби. 

4) Завдяки вітаміну С підтримуються м’язи, які відповідають за рухи очей, а також м’язи 

кришталика. Кращі джерела цього вітаміну – шипшина, цитрусові, помідори, цибуля, яблука, 

шпинат. 

5) Для збереження зору корисні також такі мікроелементи, як калій, який міститься в 

бананах, меді, рослинному маслі, печеному картоплі, а також цинк, що входить до складу 

печінки, морепродуктів, грибів, м’яса.  Серед ягід найбільш корисні чорниця й чорна 

смородина, а з напоїв – зелений чай. 

Додаток В 

3. Група Інформатиків 

Ми доволі часто говоримо про обман зору. Омани зору називають оптичними 

ілюзіями. Але ще філософ Кант сказав з цього приводу: «Почуття не обманюють нас - не 

тому,що вони завжди правильно міркують, а тому, що вони зовсім не можуть міркувати.» 

Що ж тоді нас обманює при так званих обманах зору? 

В даному випадку розмірковує наш мозок. Це обмани міркуваня, а не почуттів. 

Презентація «Ілюзії». 

Зоровий апарат(око і мозок) завжди прагнуть знайти лініі, навіть там, де їх немає. 

 

 

Бережіть зір, як зіницю ока! (Способи збереження зору з погляду    

інформатиків). 

1) Працюючи за комп’ютером, дотримуйтесь періодичності, робіть кожну годину перерву на 

5-10 хвилин. 

2) Слідкуйте, щоб відстань між монітором і вашими очима не була менше 30-50 см. При 

цьому середина монітора повинна знаходитися трохи нижче рівня очей.  

3) Моргайте, це корисно, особливо для тих, хто подовгу перебуває перед екраном  

монітора. Завдяки цьому ми захищаємо наші очі від пересихання. 

4) Раз на рік перевіряйте зір у лікаря. Робіть гімнастику для очей. 
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Додаток 5 

Інтегрований урок хімія – інформатика 

10 клас  

Тема: Мінеральні добрива. Шкідлива дія нітратів на людський організм. 

Академічний рівень 

Мета уроку:  

Освітня: ознайомити учнів з видами мінеральних добрив, їх складом та значенням для 

підвищення врожайності, розглянути застосування нітратів як добрив, обговорити проблему 

забруднення продуктів харчування нітратами, узагальнити знання з теми «Комп`ютерні 

презентації з використанням мультимедіатехнологій» 

Розвиваюча: розвивати вміння активно застосовувати знання з хімії  у повсякденному 

житті , вміння застосовувати знання інформаційних технологій при вивченні хімії, розвивати 

пізнавальний інтерес до предмета через застосування ІКТ технологій , розвивати навички 

самостійної творчої роботи учнів, вміння працювати з науково – популярною літературою, 

шукати матеріали з використанням мережі Інтернет, систематизувати й обробляти їх 

засобами ІКТ з допомогою програм Microsoft Word, Power Point 

Виховна: виховувати бережне відношення до природи 

Тип уроку: засвоєння нових знань.   

Форма роботи: групова, захист учнівських проектів. 

Методи роботи : проектно – дослідний, робота з додатковою літературою та Інтернет – 

ресурсами, частково – пошуковий. 

Обладнання: мультимедіапроектор, презентації до уроку, комп`ютер. 

Для роботи над проектом формуються групи по 4 - 5 учнів, які одержують завдання: 

розробити проекти у виді презентацій на тему «Загальна характеристика мінеральних 

добрив», «Азотні добрива»«Шкідлива дія нітратів на організм людини, зменшення вмісту 

нітратів у продуктах харчування». Попередньо розподіляються обов’язки в групі : головний 

редактор, кореспонденти, дизайнери, оператор. Групи повинні підготувати матеріал із 

заданої теми та оформити презентацію за допомогою програми Power Point. Підготовча 

робота здійснюється на уроках інформатики.  

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний етап 

Учитель інформатики:  

Вітаємо всіх на нашому уроці! Сьогодні він буде незвичним: ми використаємо ваші 

знання та вміння з інформатики для вивчення теми з хімії. 

Для початку гляньте на зображення на екрані і визначте, який смайлик зараз 

відповідає вашому настрою? 

Учитель хімії:  

Доброго всім дня! Сподіваємося, що сьогодні ви дізнаєтеся багато цікавого та 

корисного. Ознайомтеся з темою та завданнями уроку (на екрані). 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель хімії: 

У сучасному світі безліч політичних, економічних та соціальних проблем. Але є проблеми, 

які тривожать все людство: зокрема, проблема нестачі їжі, недостатня якість продуктів, 

шкідливий вплив хімічних речовин на людський організм. І сьогодні ми розглянемо для чого 

використовуються мінеральні добрива, які властивості проявляють нітрати та чим вони 

небезпечні для людини. 

Учитель інформатики:  
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Ми живемо в інформаційному середовищі. Знання основних інформаційних процесів 

та технологій та вміння їх застосовувати допоможуть вам у вивченні даної теми. Виконання 

проекту здійснювалося на уроках інформатики з заданої теми. Робота проводилася за такими 

етапами: 

1. Формулювання завдання 

2. Опрацювання завдання 

3. Створення проекту 

4. Захист проекту 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Учитель хімії: 

 Сьогодні ви представляєте результати вашої роботи. Захист презентації (проекту) – 

це демонстрація результатів вашої самостійної роботи. Захист проводиться в такому 

порядку: виступ (презентація); обговорення. Занотуйте найважливіші питання кожної теми. 

Після всіх виступів підведемо підсумки роботи. 

Учитель інформатики: 

Визначимо порядок виступів шляхом жеребкування (головний редактор кожної групи 

витягає відповідний номерок). 

Кожній групі на виступ відводиться 5 хвилин. Вимоги до виступу: логіка викладу 

матеріалу, правильні відповіді на запитання, активна участь в роботі групи, участь в дискусії 

з іншими групами. Вимоги до презентації: відповідність змісту поставленому завданню, 

відсутність граматичних помилок, достовірність представленої інформації, лаконічність 

тексту на слайді, логічна завершеність кожної частини, інформація подана привабливо та 

оригінально. 

Після кожної презентації проводиться обговорення, задаються запитання по темі 

презентації (3 хвилини). 

Проект «Мінеральні добрива» (Презентація 1) 

План 

1. Хімічні елементи, необхідні для життєдіяльності рослин. 

2. Мінеральні добрива, їх класифікація. 

3. Нестача поживних елементів. 

4. Надлишок мінеральних речовин в грунті. 

5. Забруднення оточуючого середовища мінеральними добривами. 

6. Висновки. 

1. У рослинних організмах налічується майже 70 хімічних елементів. Основними хімічними 

елементами, необхідними для життєдіяльності рослин, є Карбон, Оксиген, Нітроген, Фосфор, 

Калій, Кальцій, Магній, Ферум, Сульфур. Три найважливіших елементи – N, P, K необхідні 

рослинам у великій кількості. Зазначені елементи рослини вбирають з грунту у вигляді 

йонів. 

2. Мінеральні добрива – це речовини або суміші речовин, що містять хімічні елементи, 

необхідні для росту і розвитку рослин, вносяться у грунт для збільшення врожайності. Якщо 

добриво містить елемент, який потрібний рослині у великих дозах, воно називається 

мікродобриво, якщо добриво містить елементи, які потрібні рослині в дуже малих дозах 

(B, Co, Mo, I, Mn, Cu), воно називається мікродобривом. За хімічним складом мінеральні 

добрива поділяються на: 

 

Мінеральні добрива 

 

                                        

 Азотні 

KNO3 

 Фосфорні 

Ca(HPO4)2 

 Калійні 

KCl*NaCl 
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За кількістю поживних речовин добрива поділяються на прості, що містять один 

поживний елемент і комплексні, що містять два і більше елемента. 

3. У разі нестачі Нітрогену рослини погано ростуть, відбувається передчасне відмирання 

листків, послаблюється утворення бокових пагонів і коренів. Через це відбувається різке 

зниження всього врожаю. Нестача Фосфору викликає гальмування росту рослин і дозрівання 

врожаю. За нестачі Калію понижується стійкість рослин до несприятливих факторів, 

гальмується ріст клітин.  

4. Щоб відновити вміст Нітрогену, Фосфору та Калію в грунті, слід вносити мінеральні 

добрива. Ці елементи слід вносити комплексно і в оптимальних дозах, без надлишку, 

оскільки надлишок мінеральних добрив є шкідливим для здоров`я людини та оточуючого 

середовища. 

Проект «Азотні добрива» (Презентація 2) 

 

План 

      1. Діюча речовина добрива, як її обчислити. 

2. Азотні добрива (формули та назви). 

3. Властивості азотних добрив. 

4. Форма засвоєння азотних добрив. 

5. Висновки. 

Учитель хімії: 

- Як по – іншому називають нітрати Калію, Натрію, амонію, Кальцію? Складіть 

формули цих солей. (Селітрами. KNO3 , NaNO3, NH4NO3, Ca(NO3)2); 

- Яке основне призначення цих солей нітратної кислоти?(Збагачувати грунт 

нітрогеновмісними сполуками); 

- Назвіть шляхи потрапляння нітратів в організм людини; 

- В чому проявляється токсична дія нітратів на організм людини? (Розвиток гіпоксії 

– кисневого голодування тканин, а також пригнічення дії ферментів, які 

каталізують процеси тканинного дихання. Симптомами є нудота, блювання, 

посиніння шкірного покриву та слизової оболонки рота); 

- Як зменшити вміст нітратів у продуктах харчування? 

Учитель інформатики: 

- Які інформаційні процеси були реалізовані в роботі над проектом? (Пошук, 

обробка, зберігання, передача, відбір); 

- До якого класу програм належить редактор презентацій Power Point? (До 

прикладного); 

- Які форми представлення інформації використовувалися в даному проекті? 

(Текстова, графічна, мультимедійна). 

-  

ІV. Закріплення знань 

Учитель хімії:  

Складіть синквейн про нітрати. 

 

V. Аналіз роботи учнів на уроці, Самоцінювання. 

       У всіх представлених роботах ви показали знання інформаційних технологій та вміння 

знаходити та використовувати інформацію. Оцініть чи повністю опрацьовані питання теми 

та свій вклад у роботу групи у картці самооцінювання. 

 

VІ. Домашнє завдання: 

 

1. З хімії: параграф 10, завдання 4; 

2. З інформатики: повторити  матеріал 
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Додатки до уроку 

Додаток А 

 

 

 

Картка самооцінювання 

Прізвище, ім`я   _____________________________________ 

Дайте оцінку своїй роботі за такими пунктами ( від 0 до 2 балів ) 

1.     Ви брали активну участь в роботі групи  _________ 

2.     Ви готували інформацію                            _________ 

3.     Приймали участь в створенні презентації_________ 

4.     Склали конспект протягом уроку              _________ 

5.     Відповідали на запитання                           _________ 

6.     Брали участь в дискусії, склали синквейн _________ 

 

                                                                   Усього    _________балів 

 

 

 

Додаток Б 

Презентація до інтегрованого уроку хімія – інформатика 

10 клас  

Тема: Мінеральні добрива. Шкідлива дія нітратів на людський організм. 

 

 

Мінеральні 

добрива

Підготував

Учень 10 класу

Красноградського НВК №3

Андрійченко Артем
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Надлишок поживних речовин у 

грунті (особливо мінеральних)

Гостре отруєння (алергічний набряк легень, 

задишка, болі в області серця, кашель).

Хронічне отруєння (зниження працездатності, 

зниження імунітету, погіршення пам‘яті тощо)

 
 

 

Живлення рослин 

Сонячне 

світло

Вуглекислий 

газ

Вода Мінеральні речовини
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МІНЕРАЛЬНІ 

РЕЧОВИНИ

Макроелементи

Мікроелементи

С, О, Н

Н2О, СО2

N, P, K

?

Fe, Mn, B, Cu, Zn…

?

 
 

 

Нітратні добрива
Органічні добрива - це гній, торф, пташиний  послід, зедене 

добриво, перегній, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної 

промисловості.

Мінеральні нітратні добрива містять Нітроген в :

 нітратній; 

 аміачній; 

 нітратно-аміачній;

 рідше в амідній формі.
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Додаток 6 

 

Інтегрований урок географія–інформатика 

10 клас 

Тема: Канада. Побудова діаграм і графіків у середовищі електронних таблиць. 

Мета:  

Географія. Сформувати в учнів систему знань про основні економіко-географічні 

характеристики Канади; стимулювати інтерес учнів до самостійного пошуку і аналізу 

необхідної інформації; вдосконалювати і розвивати практичні навички учнів, працювати з 

матеріалом підручника, атласом, опорною схемою, електронним атласом. Виховувати 

почуття гордості за свій трудолюбивий народ, навчати берегти звичаї і традиції. На 

практичні роботи з інформатики навчитись створювати та форматувати діаграми та графіки, 

розвинути навички роботи з діаграмами та графіками у середовищі електронних таблиць, 

продовжувати формувати культуру користувача ПК. 

Інформатика. Закріпити знання про табличні дані; діаграми і графіки; сформувати 

навички використання майстра діаграм при їх побудові. Розвинути уважність, образне 

мислення. Сформувати інтерес до предмета; акуратність та уважність у побудові діаграм  і 

графіків. 

Тип уроку :  

Географія. Урок вивчення нового матеріалу. 

Інформатика. Практична робота. 

 

Обладнання: Атласи, підручник, пам'ятка, опорна схема, електронний атлас, 

політична карта світу, фізична карта світу. Програмне забезпечення для побудови діаграм та 

графіків (Microsoft Excel). Урок проводиться в кабінеті інформатики. 

 

Хід уроку. 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

(коротке повторення пройденого матеріалу – 3 хв.). 

Географія. 

1. Якою країною ми мандрували минулого уроку? 

2.3а рівнем економічного розвитку США відноситься до. ................................ країн? 

3.Назвіть основні промислові центри США та галузі, що розвиваються в цих містах. 

4. Які галузі є галузями спеціалізації США? 

Інформатика. 

1. У якому вигляді можна представити результати обчислень у середовищі 

електронних таблиць? 

2. За допомогою чого легше оцінювати та обґрунтовувати результати обчислень? 

3. Які типи діаграм ви можете назвати? 

ІІІ. Мотивація навчання. 

Вчитель географії. Визначити тему сьогоднішнього уроку з географії нам допоможе 

відеозапис, який був направлений на гру «Що? Де? Коли?», але випадково потрапив до 

нашої школи. 

(учні переглядають відеозапис) 

«Добрий день, шановні знавці! Я мрію відвідати багато країна світу. Відгадайте, з якої 

країни я б розпочав свою подорож»: 

- Ця країна має найдовшу в світі берегову лінію і займає перше місце за 

запасами деревини на одного жителя. 

- На території цієї країни знаходиться центр виникнення північного сяйва. 

- 85% населення цієї країни живе південніше широти Києва. 
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- Дерево, листок якого зображено на прапорі цієї держави, росте лише в її 

південно-східній частині. 

- Саме в цій країні виник хокей із шайбою. 

Вчитель інформатики. Продовжуємо вивчати табличний процесор Excel і його 

можливості. Багато відомостей про навколишній світ людина сприймає за допомогою зору. 

Тому дуже часто важливо не тільки знайти переконливі дані, а й стисло і наочно їх подати. 

Попередній аналіз даних може виконуватися за допомогою їх графічного подання. Excel і тут 

надає суттєву допомогу. Ми проведемо сьогодні практичну роботу «Побудова діаграм та 

графіків у середовищі електронних таблиць». 

 

ІV. Повідомлення нової теми 

План проведення уроку (відображається на слайдах на кожному ПК). 

1. Економіко-географічне положення. 

2. Природно-ресурсний потенціал. 

3. Особливості розміщення населення України в Канаді. 

4. Господарство Канади. 

5. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці. 

 

V. Вивчення нового матеріалу. 

Вчитель географії. Отже, розпочнемо мандрівку по Канаді. 

Завдання 1. За опорними схемами охарактеризуємо економіко-географічне положення 

Канади, її державний лад та склад території. 

Вчитель інформатики. 

За отриманим даними побудуємо звичайну гістограму для порівняння площ окремих 

країн з площею Канади. 

Країна Площа 

Росія 17075,4 тис.км2 

Канада 10 млн.км2 

США 9,4 млн.км2 

Китай 9,6 млн.км2 

Індія 3,3 млн.км2 

Україна 603,7 тис.км2 

 

 

Проаналізуйте гістограму.  

Завдання 2. (випереджаюче завдання) користуючись схемами, картами дати 

характеристику природно-ресурсного потенціалу Канади. 

Вчитель географії. Іншою складовою для розвитку економіки є населення. На цьому 

етапі уроку ми з вами будемо користуватися електронним атласом. (учні відкривають 

електронні атласи; робота проводиться у групах по 2 учні; кожна група отримує 

запитання і дає відповіді в інтерактивній грі «Мікрофон») 

- Яка кількість населення в Канаді? 

- У яких районах Канади живуть корінні народи (індіанці та ескімоси)? 

- Які народи,  крім корінних, ще проживають в Канаді? 

- Яка середня густота населення? 

- Які райони Канади заселені більш густіше, а які менш густіше? 

- Що на це вплинуло? 

- Який відсоток урбанізації становить в Канаді? 

- Про що це говорить? 
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Вчитель інформатики. 

Ділиться клас на три групи, кожна з яких отримує завдання для побудови своєї 

діаграми, графіка чи гістограми 

1 група. 

Побудувати графік для визначення динаміки кількості населення Канади по роках. 

 

Роки Населення, млн.осіб 

1901 5,4 

1950 13,7 

1970 21,4 

2000 31,3 

 

 

 

 

 

2 група. 

Побудувати об’ємний варіант звичайної гістограми кількості населення найбільших 

міст країни. 

 

Місто 
Населення, 

млн.осіб 

Оттава 1,01 

Торонто 4,26 

Монреаль 3,33 

Ванкувер 1,84 

Калгарі 0,8 

Едмонтон 0,9 

Вінніпег 0,7 

 

 

 

3 група. 

Побудувати кругову діаграму розподілу населення за релігійними напрямами. 

 

Релігія Населення, % 

Католики 45,2 

Протестанти 36,4 

Інші 18,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед національних меншин багато в Канаді проживає українців. 

(Повідомлення учня, що отримав випереджаюче завдання «Українці в Канаді») 

А зараз послухаємо учнів, які мали підготувати повідомлення за окремими питаннями 

(випереджаючі завдання) :  
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Учень. На рубежі XIX і XX ст., в Канаду переселилося 170 тис, українців. Це була 

трудова, переважно сільська, еміграція. Українці прямували в Степові провінції, де чимало з 

них отримали землю, хоча багатьом довелось працювати спершу на лісозаготівлях, 

прокладанні залізниць, осушуванні боліт, тощо. Українці прагнули селитися в степах-преріях 

компактними групами, що сприяло збереженню рідної мови і культурної спадщини. Центром 

української імміграції стало місто Вінніпег, що носило назву „ворота прерій". Кожен п'ятий - 

шостий житель цього міста - українського походження. Прикрашають місто український 

собор, пам'ятник Т.Г. Шевченку та 1.Я. Франку. Дійсно, збулися пророчі слова Т. Шевченка. 

 

І мене в сім'ї великій,• 

В сім'ї вольнім, новій.  

Не забудьте пом'янути 

 

А чи не забули ми? А от нащадки українців, які мешкають у Канаді не тільки не 

забули ні мови, ні українського колориту, але бережуть і пишаються цим. 

Українську мову на вулицях Торонто, одного з найбільших міст країни, можна почути 

чи не частіше, ніж у Києві, Безліч канадців українського походження обіймали високі 

державні посади. Великим впливом серед інших громадських організацій держави 

користується Конгрес українців Канади, щ об'єднує 30 тис. чол.  Українською мовою 

видається багато газет, журналів, книжок, ведеться телерадіомовлення. Створені Вища 

школа мистецтв, село української культурної спадщини під Едмонтоном, парк української 

писанки. Функціонує безліч навчальних і наукових українських закладів і центрів, 

наприклад, кафедра українознавства в університеті Торонто, інститут Св. Володимира, 

Українська вільна академія наук, Наукове товариство ім. Т.ГШевченка. Регулярно 

проводяться етнічні фестивалі. Таким чином, роль української діаспори у всіх сферах життя 

країни досить велика. Тож нам, українцям на Україні, потрібно: 

 

Учітися, читати,  

І чужого научатись,  

Й свого не цурайтись. 

 

Вчитель географії.  

Промисловість вивчаємо за допомогою презентації. (Комп'ютерна презентація) 

Вчитель інформатики. 

Побудуємо об’ємну розрізану кругову діаграму, що відобразить нам галузеву 

структуру промисловості Канади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь промисловості % 

Гірничо видобувна 16 

Енергетична 22 

Кольорова металургія 7 

Обробна промисловість 28 

Лісова 24 

Інші галузі 3 

Галузева структура промисловості 

Канади

Гірничо видобувна Енергетична
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Відформатуйте діаграму  

за власним бажанням. 

Вчитель географії.  

Важливою експортною галуззю економіки є сільське господарство. 

Сільське господарство. 

Зверніть увагу однією з експортних галузей є зернове господарство. 

Тому до нас завітали представники посередницької фірми «Піонер аверіс 

Корпорейшин», до речі, ця фірма має своє представництво у м.Тернополі. 

Представник перший. 

Ми ознайомимо Вас з с/г Канади і запропонуємо вам не тільки найновіші технології у 

с/г, а й найпродуктивніші породи тварин та сорти рослин. 

Чи знаєте Ви. що галузева структура господарств залежить: 

- від типу харчування населення (а канадці споживають переважно продукти 

легкого засвоювання - м'ясо, молоко яйця, фрукти, цукор); 

- від участі у міжнародному поділі праці. 

Можливо, саме тому провідною галуззю залишається вирощування зернових. 

Як і в Україні, так і в Канаді основні зернові культури – пшениця, ячмінь, кукурудза. 

До речі, Канада входить у шістку найбільших держав експортерів збіжжя. 

В обох країнах основний район вирощування – степ, тобто південні райони країни. 

Серед технічних культур важливе місце в Канаді займають соєві, боби. За обсягом 

вирощування сої Канада знаходиться у першій десятці країн світу, займаючи сьоме місце (2,3 

млн.т сої за рік.) 

А чи знаєте ви, що соя - надзвичайно корисний продукт. Судіть самі: у сої 50% 

легкозасвоюваного білка, вміст амінокислот втричі більший, ніж у яйцях та майже вдвічі 

більший, ніж у сирах та м'ясі. Соєвий білок повністю засвоюється в організмі людини, тоді 

як білок м'яса лише на 30 %. У сої багато дуже корисної олії, а також калію, необхідного для 

роботи серця. А ще - вкрай необхідні людському організмові магній, залізо, кобальт, міді 

Отже, без перебільшення соя заслуговує на. вашу увагу. Серед інших олійних культур 

популярним є ріпак. За нагоди посмакуйте ріпаковою олією - вона надзвичайно смачна і 

корисна. Основними районами садівництва та картоплярства є східні частини країни. 

Представник другий. 

За вартістю продукції в сільському господарстві передує тваринництво. В останнє 

десятиріччя воно розвивається випереджаючим темпами. Найхарактернішою спеціалізацією 

для Канади є м'ясо-молочне скотарство, свинарство та птахівництво.  Кормову базу 

становлять зернові в першу чергу - ячмінь, і природні або сіяні трави. Знову ж подібність з 

Україною. Вважливим для Канади залишається також рибальство та хутровий промисел. Ми 

рекламуємо галузь, яка характеризується високою продуктивністю і мінімальною 

зайнятістю. У Канаді переважають великі ферми. Середній розмір ферм - 230 га - є одним з 

найвищих у світі. 

З Україною співпрацює багато зарубіжних фірм, що мають своїх представників у всіх 

областях. Поставкою с/г продукції займаються фірми „Лембне", „Бауер" (Німеччина), 

.,Осіва" (' Чехія), та інші. Та найбільш чільне місце посідає наша фірма „Піонер аверіс 

Корпорейшин". Ми займаємося  постачанням ґрунтообробної техніки, а саме: пропонуємо 

вам сівалки точного висіву цукрового буряка, сої, кукурудзи - це зекономить ваші кошти, 

полегшить обробіток рослин. Ми також можемо запропонувати високоврожайні гібриди 

кукурудзи: Енкамучо. Фуріо. Долар, Енкатермо. Є гібридні сорти ячменю і ріпаку. Не 

забувайте і про препарати для захисту рослин проти хвороб, шкідників та бур'янів. 

Високоякісне насіння, сучасна техніка і раціональна технологія - запорука високого врожаю, 

а отже і хороші прибутки. Тому, для тих, хто займається фермерським господарством, 

співпраця з нами - це запорука стабільних прибутків. 
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Вчитель географії.  

Крім промисловості та с/г у структурі валового національного продукту велику роль 

відіграє сфера послуг, яка становить 65%. Перелічіть, які ви знаєте види послуг? 

Сфера послуг тісно пов'язана з туризмом. За розвитком туризму Канада займає восьме 

місце у світі. За останній рік її відвідало 18,8 млн осіб. Надходження капіталу від 

міжнародного туризму щорічно досягає 9,3 млр доларів – майже 4% вартості усього експорту 

Канади. У США цей показник перевищує 10%. Серед цієї кількості туристів чотири п'ятих 

становлять громадяни США. Серед інших країн, громадяни яких найчастіше відвідують 

Канаду, є жителі Великобританії (близько 4%), Німеччини (2%). 

І для того, щоб у списку країн, з високим рівнем розвитку туризму появилась Україна, 

до нас завітали менеджери по туризму. Отже, надамо їм слово. 

(відбувається демонстрація куточків країни, про яку йде мова.). 

Менеджер 1. Наше туристичне агентство „Глобус" пропонує путівки у всі куточки 

Канади. 

Менеджер 2. На вас чекає захоплююча подорож і незабутні враження від побаченого. 

Менеджер 1. Ми пропонуємо відвідати у холодну пору року  зимові карнавали у 

Квебеку. Низовини, що простягнулися по берегах річки    Св. Лаврентія, на сході обмежені  

відрогами Аппалачських гір, а на півночі – Лаврентійською височиною, з якої водоспадами 

починаються багато малих річок. До речі, ви потрапите в провінцію, яка займає перше місце 

за виробництвом електроенергії у Канаді. Хоча столиця провінції місто Квебек, але 

найбільше місто – Монреаль з населенням 3 млн. чоловік. Різноманітні ландшафти Квебеку 

настільки мальовничі, що його називають „прекрасна провінція”.  

Менеджер 2. Пропонуємо відвідати туристичний  район Онтаріо. Цей туристський 

регіон популярний своїми містами. Торонто - найбільше місто Канади. Предметом гордості 

цього міста є  стадіон з дахом, який рухається (малюнок на моніторі), а також найвища у Пн. 

Америці телевізійна вишка, висотою 553,34м. В Онтаріо також розташована столиця країни – 

місто Оттава з резиденцією національного керівництва Канади. Запрошуємо на екскурсію у 

Канадський парламент, який складається з двох палат: сенату і палати общин. 

Унікальним туристським об'єктом не лише регіону, а й всієї Канади є західна частина 

Ніагарського водоспаду, так звана „Підкова”. Головним центром туризму тут є місцевість 

Ніагара Фаллс (малюнок на моніторі). Дозвольте собі таку розкіш. 

А тепер корисні поради.  

Менеджер 1. Якщо ви завітали до Канади на ділову зустріч, то пам’ятайте! У Канаді 

живуть вихідці  із країн Західної Європи, Росії, України, Китаю і багатьох інших країн. Але 

найбільш велика різниця між англомовними і франкомовними канадцями. Англомовні 

канадці перейняли культурні традиції Великобританії і США. Вони пунктуальні в 

переговорах і у виконанні прийнятих домовленостей. 

Менеджер 2. Франкомовні канадці в культурному відношенні орієнтуються на 

Францію. При проведенні ділових зустрічей вони точні, але на неофіційні заходи можуть 

приходити з запізненням.  

А якщо вам доведеться відвідати помешкання канадця, запам’ятайте - найкращим 

подарунком будуть квіти та цукерки. 

Отже, приємних мандрівок 

Наступний етап уроку ми проведемо в «Акваріумі». 

(клас ділиться на 3 групи; кожна група має завдання, на виконання якого відводиться 

3-4хв; виконуються завдання з використанням атласу, підручника, електронного атласа). 

Завдання для груп. 

І група.  

Географія. 

З якими країнами Канада підтримує найбільш тісні зовнішньоекономічні зв’язки? 

(атлас) 
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Інформатика. 

Побудувати розрізану кругову діаграму (кільцева) зовнішньоекономічних зв’язків 

Канади. 

Імпорт. 

Країна Імпорт, % 

США 76 

Японія 3 

Велика Британія 3 

Інші країни 18 

 

 

 

 

Експорт. (об’ємний варіант діаграми з областями з накопиченням) 

Країна Експорт, % 

США 81 

Японія 4 

Велика Британія 3 

Україна 0,7 

Інші країни 10,3 

 

 

 

 

 

ІІ група.  

Географія. 

Які види транспорту найкраще розвинені в Канаді? (підручник) 

Інформатика. 

Побудувати об’ємну гістограму, що зіставляє значення в різних категоріях і рядах 

даних транспортного комплексу Канади (за вантажооборотом). 

 

Вид транспорту Перевезення, % 

Залізничний 38 

Автомобільний 3 

Трубопровідний 30 

Річковий 3 

Морський 25 

Повітряний 1 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ група.  

Географія. 

Які галузі господарства є провідними в провінціях Монітоба, Саскачеван, Альберта 

(Степового р-ну)? (електронний атлас) 

 

Зовнішньоекономічні зв'язки Канади 

(імпорт)
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Інформатика. 

Побудувати графік, на якому маркери позначають окремі точки даних, галузевої 

спеціалізації Степового району Канади. 

 

Галузь спеціалізації 
Виробництво 

продукції, % 

Вирощування пшениці 90 

Виробництво м’яса 65 

Видобуток нафти і газу 90 

Калійні солі 100 

 

 

 

 

 

VІ. Моніторинг досягнутих знань та вмінь учнів. 

Тести. (створення в тестовій системі КТС 2) 

1. Столиця Канади: 

а) Торонто;   б) Монреаль;  в) Оттава. 

2. Чи входить Канада до країн великої вісімки? 

а) так;   б) ні;   

3. З якими країнами межує Канада? 

а) Велика Британія; б) США;   в)Мексика 

4. Які мови є державними в Канаді? 

а) англійська і французька; 

б) канадська і французька;  

в) англійська і німецька. 

5. Яке місто у Канаді є центром української еміграції? 

а) Торонто;  б) Вінніпег;  в) Квебек. 

6. Яка кількість населення Канади? 

а) 40 млн;  б) 30 млн;    в) 50млн. 

7. Яке місто в Канаді є пшеничною столицею? 

а) Калгарі;  б) Вінніпег;   в) Монреаль. 

8. Скільки Українців проживає в Канаді? 

а) 550 тис.чол; б) 800 тис.чол;   в) тис.чол. 

9. Експортними галузями економіки Канади стали: 

а) лісова, гірничодобувна; 

б) лісова, гірничодобувна, кольорова металургія;  

в) лісова, гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, с/г. 

10. 2/3 електроенергії Канади виробляють: 

а) АЕС;  б) ТЕС;   в) ГЕС. 

11. З якою країною підтримує найбільш дружні стосунки? 

а) США;  б) Британія;   в) Росія. 

12. Який рівень урбанізації в Канаді? 

а) <50%;  б) >50%;   в) 50%. 

VІІ. Домашнє завдання:  

географія - §55, запитання 1-2 (ст. 260);  

інформатика – повторити параметри для створення діаграм та графіків. 
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Додаток 7 

ПАМ’ЯТКА «ГОДИНА КОДУ» 

 
Що таке Година коду? 

Година коду є одногодинним вступом до інформатики, призначеним для 

демістифікації програмування, а також демонстрації того, що кожен може опанувати його 

основи і залучитися учасників до сфери інформатики. Ця кампанія стала всесвітнім заходом 

визнання інформатики, починаючи з 1-годинних вправ з кодування, а далі поширюючись на 

інші події у спільноті. Перегляньте підручники та вправи. Ця масова кампанія підтримується 

більш як 400 партнерами та 200000 вчителями з усього світу. 

 
Коли відбувається Година коду? 

Година коду відбувається щороку протягом тижня інформатики. У 2017 тиждень 

інформатики припадає на December 4-10, але Годину коду можна проводити протягом року. 

Тиждень інформатики проходить щороку на честь дня народження піонера комп'ютерних 

наук Адмірала Грейс Мюрей Хоппер (9 грудня 1906). 

 

Чому інформатика? 

Кожен учень повинен мати можливість вивчати інформатику. Вона допомагає 

розвивати навички розв'язання задач, логіку та творчість. Розпочавши вивчення з молодших 

класів, учні отримують основу для успіху в будь-якій кар'єрі 21 століття. 
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Як взяти участь у Годині коду? 

Розпочніть планування, переглянувши інструкції. Можете організувати захід Години 

коду в своїй школі чи спільноті, наприклад, у клубі чи громадській організації. 

 

Хто стоїть за Годиною коду? 

Година коду проводиться громадською 

неприбутковою організацією Code.org, яка має на 

меті поширити інформатику у школах, а також 

залучити більшу кількість жінок та національних 

меншин до цієї галузі. Вони зібрали безпрецедентну 

коаліцію партнерів для проведення Години коду — 

включно із Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls 

Clubs of America та College Board. 

 

 

 

Я нічого не знаю про програмування. Я все-таки 

можу організувати захід? 

Звичайно. Завдання Години коду призначені для самостійного вивчення. Все, що 

потрібно зробити - це обрати підручник та виділити годину — ми подбаємо про решту. У нас 

є різні варіанти завдань для різного віку та рівня попередніх знань, починаючи із дитсадка.  

 

Які пристрої потрібні для учнів? 

Вправи Code.org працюють на усіх пристроях та браузерах. Технічні вимоги 

підручників не-Code.org можна знайти code.org/learn в описах цих підручників. 

 
 

Чи потрібні комп'ютери для кожного учасника? 

Ні. Підручники Години коду працюють на персональних комп'ютерах, смартфонах, 

планшетах, а деякі з них взагалі не потребують комп'ютерної техніки! Можна приєднатись з 

будь-якого місця, використовуючи будь-які наявні ресурси. 

Ось кілька варіантів:  

Працювати у парах. Дослідження свідчать, що учні краще навчаються при парному 

програмуванні, працюючи за одним комп'ютером. Заохочуйте учнів сідати по двоє. 
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Використати проектор. Якщо у вас є проектор та комп'ютер з доступом до Інтернету, 

можна виконувати Годину коду всім класом. Разом переглядайте відеоролики та по черзі 

розв'язуйте задачі і давайте відповіді на питання. 

 
 

 

Як взяти участь на міжнародному рівні? 

Кожен в будь-якому місці може організувати заходи Години коду. Минулого року 

учні по всьому світу об'єдналися для Години коду. 

 
 

Учням потрібно реєструвати облікові записи? 

Ні, для учнів не потрібна реєстрація чи вхід в обліковий запис для Години коду. 

Більшість подальших курсів вимагають реєстрації для відстеження успішності користувачів. 

Крім того, реєстрація Години коду не створює облікового запису в Студії коду. 

 

Скільки можна вивчити за годину? 

Метою Години коду не є навчити всіх бути експертами у програмуванні за одну 

годину. Одна година достатня лиш для того, щоб переконатись, що інформатика є цікавою та 

творчою, доступною для будь-якого віку, для всіх учнів, незалежно від попередніх знань. 

Мірилом успіху нашої кампанії є не те, скільки знань з інформатики отримає учень. Успіх, 
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втілюється у широкому залученні учасників різної статі, етнічних та соціо-економічних груп, 

і як наслідок — захоплення та заохочення вивчення курсу інформатики на різних рівнях. 

Мільйони вчителів та учнів, які вже взяли участь, вирішили вчитись поза однієї години - 

цілий день, чи тиждень, чи й довше, і чимало учнів у результаті записались на цілий курс 

(або й профіль у школі). 

Окрім учнів, навчається і вчитель, який набуває впевненості у тому, що після Години 

коду можна викладати цю тему, навіть не маючи профільної інформатичної освіти. Десятки 

тисяч вчителів вирішили вивчити інформатику поглиблено, відвідуючи курси підвищення 

кваліфікації чи онлайнові курси або й одні, й інші. Це стосується й адміністрації шкіл, які 

усвідомили, що інформатика - це те, чого хочуть учні і те, що можуть викладати вчителі.  

Понад усе, за одну годину всі учасники переконались у тому, що це доступно 

кожному із нас. 

 
 

Як продовжити навчання після Години коду? 

Кожен може провести Годину коду в будь-який час. Підручники доступні протягом 

усього року. Ви можете розраховувати на доступність підручників та навчальних программ 

без часових обмежень. 
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Додаток 8 

Памятка для батьків «Безпечне користування Інтернетом» 

 

“Інтернет – це така ж реалія нашого життя, як телефон або телевізор. Далеко не 

всі українські батьки усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграє Інтернет в житті 

їхніх дітей. Їм варто прийти до розуміння, що вони несуть таку ж відповідальність за 

поведінку своїх дітей в Інтернеті, як і на вулиці або в метро. Інакше вони можуть 

зіткнутися із цілком реальними результатами віртуального спілкування” 

 

Поради батькам: 

Будьте другом своїй дитині. Проявляйте зацікавленістьїї захопленнями і обговорюйте 

проблеми, що виникають. Якщо Ви зможете стати тією людиною, якому Ваша дитина 

довіряє, їй не доведеться шукати підтримки у віртуальних друзів. 

Установіть комп’ютер в місці, доступному всім членам родини. Це значно полегшить 

контроль за його використанням. 

Складіть правила безпечної поведінки в Інтернеті, в яких будуть перераховані вимоги, 

що стосуються користування Інтернетом, а також алгоритм дій дитини при зіткненні з 

небезпечним незнайомцем або 

сексуальним домаганням. 

Напишіть ці правила на папері 

і прикріпіть біля комп’ютера! 

Попросіть Вашу дитину 

нікому не повідомляти особисте: 

ім’я, вік, номер телефону, домашню 

адресу, номер школи. Поясніть, що 

не слід висилати свої фотографії 

людям, з якими вона познайомилась 

в Інтернеті. 

Попросіть Вашу дитину 

відразу ж розповідати Вам про 

неприємні ситуації під час 

спілкування в Інтернеті, 

підкресливши, що Ви не будете 

сердитися, про що б вона не 

розповідала. 

Переглядайте інформацію, що 

міститься в комп’ютері Вашої дитини. Це допоможе Вам контролювати її спілкування в 

мережі. Але пам’ятайте, що дитина може користуватися Інтернетом не тільки вдома, але і в 

школі, Інтернет-клубі, у друзів. 

Нагадуйте дитині про те, що всі правила безпеки в Інтернеті залишаються в силі й 

тоді, коли вона користується комп’ютером і не вдома, наприклад в Інтернет–кафе чи у 

друзів. 

Посібник з безпечної роботи в онлайні для батьків 

Незалежно від того, чи ваші діти тільки-но починають виходити в онлайн, або вони 

вже добре розбираються у Web, ви можете допомогти їм використовувати Internet у міру 

того, як вони дорослішають і проходять різні стадії свого життя. 

Від 2 до 4 років: Початок 

На цій стадії онлайнова діяльність, скоріш за все, залучатиме батьків. Батьки можуть 

тримати дітей на колінах, переглядаючи сімейні фотографії, використовуючи Web-камеру 

для спілкування з родичами або відвідуючи дружні до дітей сайти, такі як «Знайка» та Baby 

Help. 
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Від 5 до 6 років: Як робити це самим 

До того часу, коли діти досягають 5 років, вони вже, напевно, хочуть досліджувати 

Web самостійно. Важливо, щоб батьки проінструктували своїх дітей щодо безпечної роботи 

в Internet, коли діти самі почнуть використовувати його. Відвідайте дружні до дітей сайти 

«Знайка» та Baby 

Від 7 до 8 років: Інтерес зростає 

Одним із проявів звичайної поведінки дітей в цьому віці є бажання побачити, що вони 

можуть отримати. В онлайні це може включати відвідування сайтів або спілкування у чат-

кімнатах, на які батьки їм не дали б дозволу. Звіти про онлайнову діяльність від MSN 

Premium (EN) або інших сервісів можуть бути дуже корисними на цій стадії. Діти не 

почуватимуться так, ніби у них за спиною стоять батьки, але ці звіти все ж таки покажуть, де 

вони були. 

Від 9 до 12 років: Доки в онлайні 

Діти, які знаходяться на порозі підліткового віку, хочуть знати все і вони чули, що є 

доступним у Web. Це нормально, що вони хочуть подивитися, що там є. Для таких тем, які 

батьки знаходять неприйнятними (наприклад, відверто сексуальні матеріали для дорослих 

або інструкції з виготовлення бомб) батьки можуть використовувати Батьківські контролі 

MSN (EN), щоб заблокувати небажану інформацію. 

Від 13 до 17 років: Технічно досвідчений 

Допомога підліткам у забезпеченні онлайнової безпеки є особливо складною, оскільки 

зазвичай вони знають більше, ніж їхні батьки, про програми Internet. Навіть з дітьми 

старшого віку важливо, щоб батьки відігравали активну роль у визначенні використання 

Internet своїми дітьми. Чітке виконання правил онлайнової безпеки, які прийнятні і для дітей, 

і для батьків, й частий перегляд звітів про онлайнову діяльність дітей є також надзвичайно 

важливим. Батьки повинні не забувати тримати захищеними свої власні паролі, щоб діти не 

могли нікуди увійти під батьківськими іменами 

 

Правила безпечної поведінки для дітей 

Не повідомляти свою та чужу особисту інформацію в мережі: не викладати 

в Інтернеті інформацію про себе та сім’ю, адресу проживання та навчання, місця роботи 

батьків, номери телефонів, наявність матеріальних цінностей, номери кредитних карт, 

банківські дані й  т. ін. 

Поважати права та інтереси інших людей в Інтернеті потрібно так само, як і в  

реальному житті: поводитися ввічливо: не можна ображати, насміхатися, обманювати 

співрозмовників в он-лайні і  не робити того, що суперечить закону. Потрібно пам’ятати, що  

не можна привласнювати собі авторські права на твори інших людей (фото, малюнки, 

музику, тексти та  інше) і поширювати їх  без дозволу власників. 

Перевіряти інформацію із  мережі – обов’язково 

використовувати декілька джерел для пошуку потрібних 

запитів, оцінювати надійність і авторитетність ресурсів; 

не довіряти всьому, що говорять віртуальні знайомі, 

особливо, якщо вони пропонують зустрітися в реальному 

житті, оскільки вони можуть виявитися зовсім не тими, 

за кого себе видають. 

Пам’ятати, що віртуальний світ іноді коштує 

реальних грошей, тому без дозволу дорослих не варто 

робити покупок он-лайн, відправляти SMS, електронні 

повідомлення в обмін на обіцянки отримання спеціальних 

Інтернет-послуг. 

Звертатися за порадою до дорослих у разі виникнення будь-яких труднощів, якщо в Інтернеті 

що-небудь незрозуміле або дивне, а також коли пропонують спокусливі, дуже схожі на 

казкові обіцянки чого-небудь. 
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Безпека дітей в Інтернеті – поради батькам. 

Багатьох батьків турбує те, що їхні діти багато часу проводять в Інтернеті. Доступ до 

Всесвітньої мережі відкриває безмежні можливості для навчання і самовдосконалення, тому 

батьки і школа по змозі намагаються забезпечити учням цей доступ. Проте часто замість 

того, щоб використовувати Інтернет для виконання домашніх завдань і досліджень, діти 

проводять там години, обмінюючись миттєвими повідомленнями, граючись в онлайнові ігри 

та розмовляючи з незнайомими людьми в чат-кімнатах. Таким чином, з появою Інтернету 

проблема підтримки балансу між розвагами та навчанням у житті дітей ускладнилася. Багато 

дітей і підлітків, потрапивши в Інтернет, втрачають відчуття часу та реальності. Нижче 

наведені поради батькам і вчителям щодо того, як запобігти інтернет-залежності та 

встановити необхідний баланс між перебуванням дітей у мережі та іншими заняттями. 

Не пропустіть симптоми інтернет-залежності. Замисліться над тим, чи не 

позначається використання Інтернету на успішності дитини, її здоров’ї, стосунках із членами 

сім’ї та друзями. Визначте, скільки часу вона проводить в онлайні. 

Не бійтеся звертатися по допомогу. Якщо в дитини проявляються ознаки інтернет-

залежності, зверніться до фахівців за консультацією. Маніакальне використання Інтернету 

може бути симптомом інших проблем, зокрема депресії, озлобленості, низької самооцінки. 

Проаналізуйте власні звички. Чи немає у вас проблеми з контролем перебування в 

Інтернеті? Пам’ятайте, що для дитини ви є основним прикладом у житті. 

Не забороняйте використання Інтернету. Мережа є важливою частиною соціального 

життя багатьох підлітків. Встановіть домашні правила щодо того, які сайти можна 

відвідувати дитині, та дотримуйтеся їх. Ці правила можуть передбачати певний проміжок 

часу, протягом якого можна перебувати в онлайні, заборону використання Інтернету, поки не 

зроблені домашні завдання, заборону відвідування чат-кімнат або перегляду матеріалів для 

дорослих. 

Тримайте комп’ютер у відкритій зоні. Встановіть комп’ютер у загальній зоні своєї 

оселі, а не в кімнаті дитини. 

Встановіть баланс. Заохочуйте та підтримуйте бажання дитини займатися іншими 

справами, особливо спортивними іграми. 

Допомагайте дітям спілкуватися з іншими в реальному житті. Якщо дитина 

сором’язлива, віддайте її на заняття з набуття навичок спілкування. Заохочуйте дитину до 

справ, які сприяють її спілкуванню з іншими дітьми. 

Слідкуйте за тим, що роблять діти в Інтернеті. Використовуйте програми, які 

здійснюють моніторинг та обмежують використання Інтернету, зокрема засоби батьківського 

контролю. 

Пропонуйте альтернативи. Якщо вам здається, що дитину цікавлять лише он-лайнові 

відеоігри, спробуйте призвичаїти її до онлайнових «замінювачів» улюблених ігор. 

Наприклад, якщо дитині подобаються рольові ігри у стилі фентезі, заохочуйте читати її 

книжки з фентезі. 

  

10 золотих правил безпеки в Інтернеті для дітей. 

1) Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер 

домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу 

школи. 

2) Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. 

3) Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті. 

Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а 

зустріч повинна відбутися в громадському місці й у присутності батьків. 

4) Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. 
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5) Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої 

вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв’яжуться з компанією, що надає 

послуги Інтернет. 

6) Розробити з батьками правила користування Інтернетом. Особливо домовитися з 

ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. 

7) Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила. 

8) Не давати нікому крім батьків свої паролі, навіть найближчим друзям. 

9) Не робити протизаконних вчинків і речей в Інтернеті. 

10) Не шкодити і не заважати іншим користувачам. 
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Додаток 9 

 

План заходів тижня інформатики та ІКТ у Красноградському НВК №3 

«У вирі інформаційних технологій» 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальний 

Понеділок 

1 Лінійка відкриття тижня інформатики та ІКТ вчителі інформатики  

Петрікін С.В., Синєгуб Я.С., 

педагог-організатор 

Волошко Л.В. 

2 Конкурс стінгазет «У вирі інформаційних 

технологій» 

вчитель інформатики 

Синєгуб Я.С. 

3 Єдиний урок для учнів та вчителів «Безпечне 

користування Інтернетом» 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

Вівторок 

1 Інтелектуальна гра «Інформатика від А до Я» вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

2 Конкурс ерудитів «Загадки від Елзіка» вчитель інформатики 

Синєгуб Я.С. 

3 Майстер-клас для учнів «Використання онлайн-

середовищ для підготовки до уроку» 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

4 Майстер-клас для вчителів «Онлайн-середовища як 

засіб допомоги вчителю в проведенні уроку» 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

Середа 

1 Подорож до «Комп’ютерленду» вчитель інформатики 

Синєгуб Я.С. 

2 Конкурс «Хто зверху?» вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

3 Майстер-клас для учнів «Уміння користуватися 

онлайн-лаболаторіями » 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

4 Майстер-клас для вчителів фізики, хімії та біологія 

«Онлайн-лаболаторії як засіб проведення 

лаболаторних робіт» 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

Четвер 

1 Гра «Магістри інформаційних технологій» вчитель інформатики 
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Петрікін С.В. 

2 Інтелектуальна гра «Сходинками розвитку 

комп’ютерної техніки» 

вчитель інформатики 

Синєгуб Я.С. 

3 Майстер-клас для учнів «Хмарні технології та 

правила користування ними» 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

4 Майстер-клас для вчителів «Використання хмарних 

технологій навчання в навчально-виховному 

процесі» 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 

П’ятниця  

1 Лінійка закриття тижня інформатики та 

інформаційних технологій. 

вчителі інформатики  

Петрікін С.В., Синєгуб Я.С., 

педагог-організатор 

Волошко Л.В. 

2 Аналіз проведенеї роботи. заступник директора з НВР 

Співак О.Л. 

3 Підхотовка звіту про проведення тижня. вчитель інформатики 

Синєгуб Я.С. 

4 Виставлення на офіційний  сайт Красноградського 

НВК №3 інформацію стосовно проведеного тижня. 

вчитель інформатики 

Петрікін С.В. 
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Додаток 10 
Урок образотворчого мистецтва 

7 клас 

Тема: Барвисте диво українського народного розпису. 

Мета уроку: 

навчальна: ознайомити учнів із традиціями писанкарства в Україні, колірною гамою та 

символікою писанок різних регіонів України, розкрити зміст символічної мови писанок; 

розвивальна: розвивати уяву, фантазію, уміння аналізувати, застосовувати набуті знання у 

практичній діяльності; 

виховна: виховувати почуття національної гордості за свій народ, його культуру, мистецтво, 

дбайливе ставлення до традицій українського народу. 

Між предметні зв’язки: музичне мистецтво, українська література, геометрія, історія. 

Терміни: писанкарство, солярні символи, меандр 

Обладнання: 

для вчителя: мультимедійна дошка, таблиці із зображенням писанок різних регіонів України, 

учнівські роботи з методичного фонду; 

для учнів: прості олівці, гумки, фарби, пензлі, ємності для води, серветки для рук. 

Візуальний ряд: слайд-презентація 

Літературний ряд: загадка, вірш «Великдень»( Р.Завадович), «Україна» (Ніна-Марія) 

Музичний ряд: пісня Марійки Бурмаки «Розмалюю писанку» 

Тип уроку: комбінований 

Структура уроку 

I. Організація класу – 1хв. 

II. Повідомлення теми уроку – 1хв. 

III. Актуалізація опорних знань – 8хв. 

IV. Мотивація навчальної діяльності – 1хв. 

V. Вивчення нового матеріалу – 10хв. 

VI. Практична робота – 22хв. 

VII. Підсумок уроку – 1хв. 

VIII. Домашнє завдання – 1хв. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційна частина 

Привітання.  Створення емоційного настрою. 

Розпочався наш урок, 

Тож прошу усіх діток: 

Свого  часу не марнуйте – 

Усмішку всім подаруйте! 

- Хороший настрій і щира посмішка допоможуть вам краще виконати сьогоднішню роботу. 

А що ми будемо малювати – відгадайте у загадці: 

Як уродилася – то була біла, 

Тепер розписали мене вміло. 

Розмалювала Яринка бочки 

У жовті й червоні дрібні квіточки (Писанка) 

ІІ. Повідомлення теми уроку(слайд 1) 

- Сьогодні ми спробуємо стати майстрами декоративного розпису і створимо прекрасні 

писанки. 
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Котилася писаночка 

Згори на долину, 

Прикотилась простісінько 

До нас у гостину. 

А за нею йде Великдень, 

Несе білу паску, 

Дзвонить в дзвони, розсипає 

Радощі і ласку. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

1.Вправа «Мікрофон» 

- Я впевнена, що кожна українська родина з нетерпінням чекає цього великого 

християнського свята. Розкажіть, які традиції святкування Великодня є у ваших сім’ях. 

2. Мозковий штурм «Що ти знаєш про писанку» 

-Що таке писанка? 

-Символом чого вона є? 

-Чим її розфарбовували у давнину? 

ІV. Мотивація навчальної діяльності 

Вчитель. Скільки живе  людина, стільки існує в неї потреба прикрашати все навколо себе: 

оздобити візерунками предмети побуту, житло, одяг тощо. Не винятком були свята: твори 

народного мистецтва робили їх яскравими і радісними,  створювали піднесений настрій. 

Скільки б не пройшло років, ми повертаємося до традицій і звичаїв нашого талановитого, 

працьовитого українського народу. 

V. Вивчення нового матеріалу(слайд 2) 

Писанкарство – це мистецтво створення і прикрашання писанки. Кожен регіон України мав 

свої традиції у використанні кольорів та візерунків, що відрізняло їхні писанки одну від 

одної.(розглядають таблицю із зображенням писанок різних регіонів України) 

Є різні види писанок: 

Крашанки-яйця, пофарбовані в один колір( слайд 3) 

Мальованки – розмальовують за допомогою пензля (Слайд 4) 

Крапанки – віск чи фарбу наносять краплинами (слайд 5) 

Дряпанки – зображення видряпують гострим предметом (слайд 6) 

 Кожен колір на писанці мав певне символічне значення (слайд 7) 

Чорний колір – символ землі, плодючості. 

 Червоний колір – радість, любов,  життя . 

Білий - чистота. 

Жовтий колір -  достигле зерно, достаток, врожай, сонце. 

Блакитний - небо, повітря, воду, здоров'я. 

Зелений - колір весни, воскресіння природи, багатства рослинного і тваринного світу. 

Коричневий колір позначав матір-землю. 

Писанки прикрашали орнаментальними візерунками, побудованих на ритмічному повторенні 

різних елементів: 

Геометричні – хрест, кружальця, трикутники, ромби, лінії, кривульки (слайд 8) 

Рослинні – ружа, сосонка, квітка, букет, дубові листочки (слайд 9) 

Тваринні – олень, кінь, пташка, риба, баранячі ріжки(слайд 10) 

Солярні ( космічні) – сонце, зірки, триніг, меандр ( геометричний орнамент з безперервної 
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кривої або ламаної лінії у вигляді спіралі)(слайд 11) 

Писанку як  витвір декоративного мистецтва дуже поважали в народі(слайд 12). У Канаді, де 

багато українських переселенців, поблизу міста Калгарі красується різнокольоровими 

барвами 10-ти метрова писанка. А в місті Коломия на Івано-Франківщині є цікавий музей 

«Писанка» у вигляді великоднього яйця заввишки 13 м. Тут експонується близько 6 тис. 

писанок з різних куточків України і світу. 

VІ. Самостійна практична робота учнів. (слайд 14) 

Постановка практичного завдання: Створити ескіз великодньої писанки. 

Вчитель. Щоб ви правильно виконали малюнок, запам’ятайте послідовність роботи:  

1. На аркуші паперу скомпонуйте зображення, намалюйте збільшений силует яйця 

2. Оберіть вид орнаменту, нанесіть його на писанку 

3. Визначтеся  з кольорами зображення 

Робота в групах: 

І група – оздоблює писанку геометричним орнаментом 

ІІ група – оздоблює писанку рослинним орнаментом 

ІІІ група – оздоблює писанку тваринним орнаментом 

Зверніть увагу на виставку учнівських робіт. 

Схеми розташування орнаментів на поверхні писанки ви знайдете у своєму підручнику    на 

с.125.  Бажаю вам вдалої роботи! 

(Звучить пісня у виконанні Марійки Бурмаки «Розмалюю писанку») 

Діти працюють в групах самостійно, учитель корегує їхню діяльність, за потреби надає 

допомогу. 

VІI. Актуалізація набутих знань. 

Рефлексія 

Я дазнався (-лася)… 

Мені сподобалось… 

Я запам’ятав(-ла)… 

Мені хотілося, щоб… 

VIII. Підбиття підсумків уроку(слайд 15) 

 Кожна група представляє свої роботи. Клас оцінює роботу груп. 

       Вчитель (слайд 15):  Любіть нашу рідну Україну, шануйте її прадавні звичаї, вивчайте 

народні традиції. Нехай  Господь посилає нашій  прекрасній  землі мир і спокій. 

Ти, Україно, найгарніша в світі, 

Тобою дихаю, тобою я живу. 

І поки серце в грудях моїх б’ється, 

Молитимусь за доленьку твою!. 

ХІХ. Домашнє завдання (слайд 16) 

Знайдіть вдома вишивані речі, уважно роздивіться на них орнаменти. 
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Додаток 11 

Урок музичного мистецтва 

6 клас 

Тема. Що «живе» в музиці? 

Мета: 

навчальна: Ознайомити учнів із засобами музичної виразності — поняттями «мелодія», 

«лад», «гармонія», їхньою роллю у створенні музичного образу, ознайомити з творчістю В.-

А. Моцарта на прикладі інструментального твору для оркестру, ознайомити із жанром 

«дивертисмент»; 

розвивальна: вміння учнів надавати характеристику засобам виразності музичного твору: 

мелодії, ладу та гармонії, розвивати вміння добирати ілюстрації до музичного твору, 

продовжувати розвивати вміння уважно слухати музику та висловлювати власні музичні 

враження. 

виховна: ціннісне ставлення до музичного мистецтва та інтерес до класичної музики.  

Тип уроку: комбінований, урок заглиблення в тему, урок з елементами інтеграції. 

Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до 

музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора В.-А. 

Моцарта.  

Основні поняття для засвоєння: «мелодія», «лад», «гармонія» як засоби музичної 

виразності, їхня роль у створенні музичного образу. 

Твори, що вивчаються на уроці: 

 В.-А. Моцарт. Алегро із дивертисменту для оркестру №11. 

 «Все це потрібно мені». Сл. та муз. А. Житкевича — виконання. 

 

Хід уроку 

 

1. Організація класу. Мотивація до навчання. 

 

Учні входять до класу під музику В.-А. Моцарта. 

 

2. Актуалізація опорних знань 

Фронтальне опитування класу: 

Розкажіть про значення музики у житті людини. Назвіть джерела, з яких ми можемо 

слухати музику кожного дня. Що таке шедевр? Назвіть шедевр Й. Баха, який звучав на 

попередньому уроці. Пригадуємо визначення поняття «мелодія». 

 

3. Бесіда про засоби музичної виразцості. «Скринька композитора» 

Подивіться уважно на чарівну скриньку композитора. В  ній  зберігаються  всі засоби 

виразності, за допомогою яких композитор створює музику. Зазирнімо до скриньки та 

розгляньмо деякі з цих засобів. 

Головним виражальним засобом музики є звук. Саме музичний звук відрізняється від 

будь-якого іншого звучання  чи  шуму. Він  є  обробленим, тобто  фіксованим за висотою та 

тривалістю. Звуки створюють мелодію музичного твору. 

Розгляньмо деякі засоби виразності, за допомогою яких композитор створює музику. 
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Мелодія у творі є найголовнішою, саме вона визначає всі засоби виразності (лад, 

ритм, тембр, темп, динаміку та інші). 

Мелодія зазвичай має супровід. Хоча в народних піснях, танцях вона буває без 

супроводу. Від характеру мелодії залежить музичний образ твору. 

Разом із мелодією «жив?» лад, без нього вона не могла б існувати. 

Лад — це система зв'язків між музичними звуками. Звуки, які входять до нього, 

називають ступенями ладу. Найпопулярніші лади мають сім звуків, серед них найбільш 

уживаними є мажорний та мінорний. 

Гармонія — одночасне звучання декількох звуків, це співзвуччя. Композитор об'єднує 

звуки у гармонію, яка супроводжує мелодію.  

Гармонія робить музику приємною на слух, милозвучною. До одного звука 

приєднуються інші, утворюючи цілі акорди (декілька звуків, які звучать одночасно). 

Музичний словничок 

Мелодія — одноголосне вираження музичної думки, основний елемент музики. 

Гармонія — об'єднання звуків у співзвуччя, це акорди та їхнє послідовне звучання. 

Лад — система висотних зв'язків між музичними звуками. Найпопулярніші лади: 

мажорний, мінорний. 

 

4. Музичне сприймання. В.-А. Моцарт. Алегро із дивертисменту для оркестру № 11. 

Знайомство з творчістю композитора: 

Вольфґанґ Амадей Моцарт — австрійський композитор, представник віденського 

класицизму. Творчий доробок Моцарта становить понад 600 творів: більш як 50 симфоній, 

понад 19 опер, велика кількість інструментальних концертів (зокрема 27 фортепіанних), 13 

струнних квартетів, 35 сонат для скрипки, реквієм та багато інших інструментальних та 

хорових творів. Музика Моцарта стала вершиною класичної епохи за чистотою мелодії та 

форми. 

Музичний словничок 

Дивертисментом називають музичний інструментальний твір, що складається з 

декількох частин (переважно 4—10) і призначається для різних інструментальних складів 

(від одного інструмента до ансамблю з декількох інструментів або оркестру). 

5. Аналіз музичного твору. 

• Які інструменти виконували основну мелодію твору? 

• Чи вдалося вам почути гармонію, яка завжди супроводжувала мелодію? 

• В якому ладі прозвучала музика? 

• Чим, на вашу думку, особлива музика Моцарта? Який характер музичного твору? 

Доберіть до характеристики слова, що найбільше відповідають цьому музичному твору: 

радісна, сумна, лірична, святкова, спокійна, схвильована, мелодійна, жвава, задумлива, 

енергійна, рухлива, трагічна, стримана. 

• Який настрій викликала у вас ця музика? Опишіть «картину», яку ви уявляєте, 

слухаючи твір. 

 

6. Виконання творчого завдання. 

Демонстрація малюнків перед початком завдання. Прослухайте ще раз уривок із 

дивертисменту В.-А. Моцарта. Оберіть той малюнок, який найбільше підходить до цього 

музичного твору. Розкажіть про нього. Що ви бачите? Які засоби виразності використано в 
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ньому? Поясніть свій вибір. На малюнках зображено різні життєві ситуації: голуб у небі; 

дитина, яка нюхає квіти; річка та міст тощо. 

 

7. Фізкультхвилинка «Хвилинка драйву». 

 

8. Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя). 

 

9. Виконання пісні. «Все це потрібно мені». Сл. та муз. А. Житкевича. 

Розучування другого куплету пісні. Виконання окремих складних елементів мелодії 

пісні з ритмічним супроводом. Відпрацювання засобів виразності пісні: нюансів, відтінків, 

характеру тощо. Виконання пісні під акомпанемент та фонограмний супровід. 

 

10. Виконання творчого завдання. 

Зверніть увагу на ліричну мелодію пісні. Пам'ятайте, що звуки об'єднуються в музичні 

фрази, між якими беремо дихання. Пригадайте, як позначаються короткі звуки П,  довгі  

звуки  І т а довга з крапкою, а також пауза у звучанні Z . Виконайте приспів пісні ще раз із 

ритмічним супроводом — плесканням ритму пісні. 

Пропоную придумати кожному свою мелодію до цієї пісні за допомогою  комп’ютера 

та мережі інтернет. Використовуючи програму для створення музики в інтернеті.  

 

11. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія. 

1. Одноголосне вираження музичної думки — це: 

а) супровід; 

б) мелодія; 

в) фраза. 

2. Об'єднання звуків у співзвуччя — це: 

а) гармонія; 

б) лад; 

в) інтервал. 

3. До основних музичних засобів виразності належать (виберіть зайве): 

а) шум; 

б) лад; 

в) мелодія; 

г) Штрих; 

д) лінія; 

е) гармонія; є) об'єм. 

4. Дивертисментом називають: 

а) музичний твір, що складається з трьох частин; 

б) музичний твір для одного інструмента; 

в) музичний інструментальний твір, що складається з 4—10  частин. 

 

12. Домашнє завдання. 

Вдома продовжити нашу роботу  зі складання мелодії до пісні. Можна використати пісню 

яку ми вивчали раніше. 
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Додаток 12 

Презентація науково-дослідної роботи 

«Навчальні фізичний експеримент: температура, тиск та інщі фізичні явища»  

 

Науково-дослідницька робота

Навчальний фізичний 
експеримент: 

температура, тиск та 
інші фізичні явища

1

 
 

Виконав учень 11 класу

Красноградського НВК №3  

Деревянко Дмитро Сергійович
2
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Керівник  Тридуб Надія Зінатулівна, вчитель 
фізики вищої категорії, вчитель-методист

3

 
 

 

 

 

Науковий керівник: завідувач лабораторії 

фізичного факультету 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна                          

Валійов  Борис Михайлович

4
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Демонстрація руху рідини з використанням 

“кип'ятильника” Франкліна

Довготривалі дослідження, на наш погляд, довели, що за
допомогою цього простого та давнього приладу, не можна
показати кипіння ефіру при температурі людського тіла. При
нагріванні кулі з ефіром, він випаровується, збільшується тиск
насиченої пари над ефіром. У кулі, яка заповнюється ефіром, тиск
насиченої пари зростає, що перешкоджає кипінню ефіру. Так що
назву приладу, на наш погляд, слід писати так: «кип`ятильник»
Франкліна 6

 
 

 

 

 

Демонстрація руху рідини за допомогою 

приладу під назвою “Каченя, що п‘є”

Рух «каченяти» відбувається
за рахунок різниці температур,
яка досягається завдяки
випаровуванню води.
Якщо «каченя» накрити
ковпаком, то через певний
час, коли пара над ним стане
насиченою і випаровування з
голови припиниться, різниці
температур не буде, і
«каченя» перестане
коливатися

7
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Додаток 13 

 

Інтегрований урок біологія—інформатика 

10 клас 

Тема:   Клітинний цикл. Мітотичний поділ клітин.  

Мета: вивчити особливості мітотичного поділу клітини як одного з видів їх поділу; 

порівняти процеси, що в них відбуваються на різних етапах їх існування; формування вміння 

використовувати програму «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл.» для засвоєння 

знань учнями на прикладі вивчення даної теми; сприяти інтелектуальному розвитку учнів, а 

саме: вміння спостерігати і робити висновки; розвивати навички роботи з програмою; 

формувати ціннісне ставлення до праці: практичне володіння інформаційно-

комунікативними технологіями, вміння доводити справу до логічного завершення, 

формування в учнів організованості, наполегливості. 

Обладнання: 

Мультимедійний проектор; комп’ютери; мікроскоп; відеоматеріали;  

Програмне забезпечення:  

Програма Power Point; ППЗ “Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл.» для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Тип уроку: інтегрований. 

 

Хід уроку: 

І.  Організаційний момент 

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, виявлення відсутніх. 

Вступне слово вчителів: 

Вчитель інформатики: Сьогоднішній урок буде присвячений відразу двом предметам: 

біології та інформатиці. Хочемо привернути вашу увагу до питання про можливість 

встановлення зв'язку між цими двома дисциплінами.  

Вчитель біології: Сподіваюсь, що наш урок зробить ваші заняття біологією ще більш 

захоплюючими, насиченими, повними напружених пошуків і чудових відкриттів. Я розумію, 

що вони у вас і так вже вкрай насичені, але раптом ви зможете відкрити в собі якісь раніше 

вам самим незнані резерви і ресурси дослідницької енергії? 

Вчитель інформатики: Я чула, що дехто з вас - не всі, але дехто - вважає інформатику трохи 

суховатою дисципліною, яка не є цікавою настільки як біологія. Мені б хотілося сьогодні  з 

вами знайти і побудувати декілька прикладів, того, що між біологією та інформатикою 

можуть бути встановлені найтісніші зв’язки.  

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Вчитель інформатики: Першим етапом 

нашого уроку буде невеличка гра для 

перевірки ваших теоретичних знань з 

біології та інформатики. 

Необхідно запам'ятати колір кнопок 

відповідних питань з біології або з 

інформатики. Таким чином, ви дасте 

відповіді на 4 питання з кожного 

предмету, плюс є питання з категорії 

«Загальні знання». Це дає можливість за 

підсумками гри стати "найрозумнішим". 
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Вчитель біології: Каждую секунду в нашем теле сотни миллионов неодушевленных, но 

очень дисциплинированных маленьких балерин сходятся, расходятся, выстраиваются в ряд и 

разбегаются в разные стороны, словно танцоры на балу, исполняющие сложные па 

старинного танца. Этот древнейший на Земле танец. Танец Жизни. В таких танцах  клетки 

тела пополняют свои ряды, и мы растем и существуем. Герман Джозеф Меллер 

Тема уроку: Клітинний цикл. Мітотичний поділ клітин.  

Мета уроку (визначають учні) 

 

ІV.  Засвоєння знань 

План вивчення нового матеріалу: 

Клітинний цикл (розповідь вчителя) 

Мітоз (розповідь вчителя) 

Значення мітозу  

Прийом «Дослідження» - робота з мікроскопом та мікропрепаратом. 

Повідомлення вчителя інформатики «Особливості ППЗ «Вірт..» 

Вчитель біології.  

Клітинний цикл (розповідь вчителя) 
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Мітоз. Значення мітозу   (розповідь вчителя) 

 

Клітинний

цикл

    
 

 

 

 

Біологічне значення мітозу

▪ забезпечує сталість числа хромосом у
всіх клітинах організму;

▪ відбувається розподіл ДНК хромосом
материнської клітки строго нарівно між
виникаючими з її двома дочірніми
клітками;

▪ у результаті мітозу всі клітини тіла,
соматичні, одержують ту саму
генетичну інформацію.
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Прийом «Дослідження» - робота з мікроскопом та мікропрепаратом. 

 

Робота з мікроскопом та мікропрепаратом

 
 

Вчитель інформатики:  

Сьогодні ми працюємо з прикладним програмним забезпеченням (далі використовуємо 

скорочення ППЗ) «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл.». Це засіб вивчення курсу 

«Біологія» учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

 



75 

 

Як у всіх ППЗ, так і в цій програмі є такі складові: 

Меню програми 

Гіпертекстові системи навігації 

Довідки 

Система працює в декількох режимах: вчителя, учня та самонавчання.  

Вчителеві надається можливість роботи з групами учнів, з розкладом занять, зі змістом 

курсом, а також роботи з оцінками.  

 
 

В режимі учня користувач має доступ до тієї частини курсу (теми або параграфа), яка була 

визначена вчителем. Учень не має доступу до сторінки вчителя. 
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 До початку роботи в режимі учня необхідно виконати такі дії: вибрати на робочому 

столі ярлик «ППЗ Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл»; у вікні входу ввести логін і 

пароль, які були прописані вчителем.  

 

 

    
 

 

   
 

Якщо вчитель призначив на цей час урок, то ви потрапите в меню в меню «Практика», в 

якому виконуємо лабораторну роботу 
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V. Формування вмінь 

Лабораторна робота з біології «Мітотичний поділ клітин» (робота з ППЗ “Віртуальна 

біологічна лабораторія 10-11 кл.» для загальноосвітніх навчальних закладів) 

Завдання: Доповніть схему «Клітинний цикл» (робота з програмою MS Excel) 
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VІ. Рефлексія 

Прийом «Кольорові капелюшки» 

Жовтий - факти про знання та вміння; зелений – настрій, емоції;  синій - важливість уроку. 

Ви оберіть один капелюшок та висловіть свою думку про урок. 

 

 

 
 

VІ. Домашнє завдання: 

 Інформатика: повторити матеріал 

Біологія: опрацювати § 28, читати, відповідати на питання в кінці параграфа,    

                випереджальне завдання: регуляція мітотичної діяльності. 

 

VІІ. Підсумки уроку. Оцінювання 

 


