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ВСТУП
У новій політичній ситуації, яка склалася в Україні, простежуються дві
домінуючі тенденції: по-перше, відродження національної самосвідомості,
української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге,
прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство. Тому виникають
нові тенденції в розвитку сучасної освіти. Потреба суспільства у творчих,
діяльних і обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах з кожним
роком зростає. Загальна розумова обдарованість викликає великий інтерес у
нашій країні. Іноді дітей з винятковими інтелектуальними здібностями ми
називаємо коротко – обдаровані діти. Це діти, які різко виділяються із
середовища своїх ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як
природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе
найбільш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних
досягнень, творчості (креативності), комунікаціях і лідерстві та в багатьох
інших.
Актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення
рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала дітям
нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх
соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє особистостям долати кризові
ситуації, обирати свій шлях у майбутньому. Держава приділяє велику увагу
розвитку обдарованості у дітей, у Рівненській області постійно проводиться
робота у напрямку підтримки тієї частини підростаючого покоління, яку
називають обдарованими дітьми та педагогів, які працюють з ними.
Створення системи роботи з обдарованими учнями в школі нині є
актуальним питанням усієї освіти України, що охоплює як навчальну, так і
виховну роботу. Така система повинна враховувати особливості навчального
закладу; відповідати сучасним ідеям і концепціям; сприяти розвитку творчої
особистості учня, його самоосвіті та саморозвитку, запровадженню основних
засад особистісно-орієнтованого навчання та виховання; забезпечувати
максимальне розкриття індивідуальних особливостей і здібностей.
Проблемою здібностей та обдарованості дітей завжди займалися відомі
вітчизняні вчені та закордонні психологи. У зв’язку з цим варто назвати імена
Б.Теплова, С.Рубінштейна, Н.Лейтеса, Д.Узнадзе, О.Запорожець, Ю.Гільбуха,
О.Матюшкіна, П.Торренса та інших. Концепція роботи із обдарованими дітьми
за нових умов ґрунтується на роботах Л.Виговського, Л.Божович, В.Давидова,
І.Беха, Б.Ананьєва, А.Петровського та інших.
Актуальність теми роботи
Пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного
розвитку України є освіта. Ключова роль у системі освіти належить саме
учителю. Через діяльність педагога реалізується громадська свідомість та
загальнодержавна політика, спрямована на зміцнення потенціалу нації,
розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження та примноження культурної
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спадщини. На шляху інтеграції України в європейське співтовариство і
створення демократичного суспільства участь молоді, як найактивнішої
частини суспільства, значно активізується у процесах, що відбуваються. Адже
обдарована і талановита молодь є потенціалом, що визначає шляхи розвитку
науки,
духовної
культури,
техніки,
економіки,
підвищує
конкурентоспроможність держави. Тому інноваційна освітня діяльність має
бути спрямована на пошук нових чи удосконалення вже існуючих концепцій,
принципів, підходів до освіти, до управління навчально-виховним процесом та
підготовки учителів і, нарешті, до створення й поширення інновацій в системі
навчання обдарованих дітей.
«Світ, у якому доведеться жити нашим дітям, змінюється вчетверо
швидше, ніж наші школи», – зазначає відомий американський педагог доктор
В.Дагельт. Сьогодні у школі навчається покоління дітей, яке живе в
інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому з’являється
необхідність переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя, як
джерела інформації. Важливим є значення творчого потенціалу учителя для
формування творчої компетентності обдарованого школяра.
Обдаровані діти – унікальні, але їм часто буває нелегко в соціумі, вони
надзвичайно вразливі й тому потребують особливої уваги. Такі діти вимагають
до себе уваги не через власні примхи, а завдяки своїм особливостям.
Обдарованість – це унікальний ціннісний стан особистості дитини, яка є
великою індивідуальною соціальною цілісністю і має потребу у виявленні своїх
здібностей, їх різносторонній підтримці. Обдаровані діти – майбутнє кожної
нації. Юна наукова еліта України – це її гордість, честь, світова слава та велич,
це розумовий потенціал нашої держави, який прокладатиме дорогу
українському суспільству до вершин світового прогресу. Тому сучасна школа
повинна нести величезну відповідальність перед суспільством за створення
оптимальних умов та для інтелектуального, творчого і соціального розвитку
кожного вихованця, а отже, в діяльності кожного навчального закладу системи
загальної середньої освіти повинні забезпечуватись психолого-педагогічні та
методичні фактори оптимального, ефективного формування розвитку
обдарованих школярів.
Система освіти має державну підтримку. Реалізація інноваційної
освітньої політики щодо супроводу обдарованої дитини можлива за умовами
компетентнісного підходу до управління навчальним закладом та створенні
розвивального простору, у спонуканні педагогів до професійного
самовдосконалення; у забезпеченні плідної взаємодії всіх суб’єктів навчальновиховного процесу щодо визначення змісту, форм, методів і технологій
виявлення, ідентифікації й розвитку учнів з ознаками обдарованості.
Пріоритетним напрямком державної політики є питання обдарованості, яке
передбачає пошук, навчання і виховання обдарованих дітей, розкриття їхніх
талантів. Напрямки державної політики в сфері освіти визначено Конституцією
України, Законом України «Про освіту», Національно програмою «Діти
України», Програмою розвитку обдарованих дітей і молоді, Державною
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програмою «Вчитель», Указом Президента України
про підтримку
обдарованих дітей.
У нових освітніх соціокультурних умовах особливу актуальність для
вітчизняної школи і педагогіки набуває розробка питання не тільки пошуку і
розвитку обдарованості у дітей, а й формування творчих здібностей
майбутнього фахівця, його підготовка, професійна діяльність та післядипломна
освіта для забезпечення оптимальних умов розвитку підростаючого покоління.
Актуальність упровадження нових підходів до навчання обдарованих школярів,
втілення стратегій розвитку обдарування зумовлено потребою розвитку кожної
особистості, становленню розвинутої конкурентно-спроможної європейської
держави – України.
Адже майбутнє нашої держави напряму залежить від ефективності
використання творчих можливостей її громадян.
Аналіз стану розробки проблеми
Незважаючи на здобутки у дослідженнях з питань організації роботи з
обдарованою молоддю, водночас система освіти немає ще належного наукового
підґрунтя щодо створення умов для саморозвитку, самонавчання дітей,
осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, а
також щодо створення умов для покращення якості кадрового потенціалу,
збагачення сучасними засобами навчання – методичними, психологопедагогічними та інформаційними. Потребує вдосконалення система
диференційованої підготовки педагогічних працівників до роботи з
обдарованими дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах та навчальних
закладах нового типу.
Наведені обставини зумовлюють очевидну необхідність психологопедагогічного дослідження процесу формування нешаблонних стосунків у
соціальних підсистемах: «учитель-учень», «учитель-учитель», «учительбатьки», «учитель-адміністрація». Важливого значення при цьому, безумовно,
набуває власне характер взаємодії між згаданими підсистемами, який може
бути оптимізований через трансформацію специфічної мети, принципів, форми,
технології, методів та засобів навчання, що визначально характеризує
навчально-виховний
заклад
нового
типу.
Комплексна
проблема
самоактуалізації та самореалізації вчителя і учня в процесі навчання в умовах
навчально-виховного комплексу ще є порівняно недостатньо дослідженою, що
не дозволяє ефективно вирішувати її на практиці.
Все це зумовило вибір теми даної роботи: «Управлінські та психологопедагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховному
комплексі №12 Рівненської міської ради».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами
Узагальнення матеріалів виконувалося у межах комплексної наукової
теми «Пошук, відбір та психолого-педагогічна підтримка талановитої молоді»,
що впроваджує кафедра педагогіки МЕГУ ім.. С. Дем’янчука, з урахуванням
плану роботи психолого-педагогічного майданчика, кафедри вікової та
педагогічної психології МЕГУ ім. С. Дем’янчука на базі НВК №12 «Школаліцей» м. Рівного з психодіагностичної та корекційної дослідницької роботи
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«Підвищення ефективності визначення та розвитку обдарованості школярів в
процесі навчально-виховної діяльності шляхом впровадження освітніх
психолого-педагогічних інноваційних технологій».
Мета роботи полягає у вивченні та узагальненні світового досвіду
розвитку обдарованості у школярів, здійсненні науково-психологічного,
педагогічного обґрунтування та розробки оптимізації роботи вчителів з
формування компетентності і розвитку продуктивної творчої праці
обдарованих учнів шляхом впровадження освітніх психолого-педагогічних
інноваційних технологій; зміцненні престижу і ролі навчальних закладів
України у справі пошуку та розвитку майбутньої еліти держави.
Досягнення поставленої мети передбачалося шляхом вирішення
таких основних завдань:
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній
теорії та практиці, впровадження позитивного світового досвіду у сфери
новітніх педагогічних технологій.
2. Науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити
технологію пошуку та заохочення розвитку обдарованості у дітей.
3. Систематизувати та експериментально перевірити психодіагностичні
методики для вивчення творчого мислення учня та рекомендувати для
роботи вчителя.
4. Науково обґрунтувати та розробити технологію формування творчих
здібностей педагогічних працівників.
5. Розробити методичні рекомендації щодо формування та розвитку у дітей
комунікативних компетентностей.
6. Розробити методичні рекомендації щодо створення необхідних як
зовнішніх сприятливих умов, так і внутрішніх психологічних зусиль
індивіда для своєчасного виявлення здібностей особистості та їх успішної
реалізації.
7. Розробити та рекомендувати спеціально сплановані педагогічні впливи,
що дають змогу формувати такі вміння:
 бачити та формулювати проблему, знаходити її нестандартне рішення;
 аналізувати проблему, виділяти основні напрямки її розв’язання,
робити узагальнені висновки;
 прогнозувати результати дій, здійснювати перспективне планування.
Об’єкт управлінсько-організаційного впливу – психологічнопедагогічна підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими
дітьми та взаємопов’язана діяльність вчителя і учнів в умовах навчальновиховної діяльності.
Предмет дослідження – система організаційних та психологопедагогічних умов навчально - виховної діяльності та підготовки вчителя до
роботи з обдарованими дітьми.
Суть роботи
полягає у припущенні, що
ефективність системи
оптимальних умов навчально-виховної діяльності вчителя і учня НВК в
навчально-виховному процесі забезпечується створенням належних умов
перебігу цих процесів на засадах наукового психолого-педагогічного
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обґрунтування, відпрацювання, апробації та впровадження в процесі діяльності
навчально-виховного закладу комплексу адекватних інновацій, технологій,
методик, а саме: розробка моделі та реалізація технології формування творчих
здібностей педагогічних працівників; упровадження у навчально-виховний
процес нових форм та методів роботи на основі інноваційних технологій.
Методологічну основу роботи становлять:
– теорії педагогіки та методики;
– теорія інтелектуалізації навчального процесу;
– концептуальне положення щодо організаційно-педагогічних умов
розвитку готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми;
– філософські орієнтири:
 акцент на вільний розвиток особистості;
 принцип «Школа для дитини»;
 орієнтація діяльності закладу на особистість школяра, його інтереси,
здібності, цінності, життєві плани;
 психолого-педагогічна підтримка дитини протягом всього шкільного
життя.
Теоретична основа базується на таких засадах:
на принципах історизму, об’єктивності та науковості в аналізі подій і
явищ освітньої сфери;
на основних положеннях системного підходу пізнання педагогічних
фактів, явищ, процесів;
на концептуальних ідеях про всебічний розвиток особистості у цілісному
навчально-виховному
процесі,
розвиток
інтелектуально-творчих
здібностей
особистості,
ідеях
особистісно-орієнтованого
та
індивідуально-диференційованого навчання;
на основах теорії пізнавальної діяльності (П. Я. Гальнерін, В. В. Давидов,
Д. Б. Ельконін, П. П. Блонський, А. Н. Леонтьев, Ю. К. Бабанський )
Практична основа базується на такій діяльності:
на впровадженні у початковій школі науково-педагогічної програми
«Інтелект України»;
реалізації розробленої авторської системи роботи з обдарованими учнями
в умовах навчання у навчально-виховному комплексі.
Для перевірки виконання поставлених завдань використано такі методи
дослідження:
теоретичний – аналіз філософської психолого-педагогічної та методичної
літератури для визначення стану дослідження проблеми; порівняльний аналіз
ефективності форм та методів роботи з обдарованими дітьми; статистична
кількісна і якісна обробка результатів роботи;
емпіричний – вивчення та аналіз досліду роботи психологів та вчителів з
обдарованими дітьми; опитування, анкетування учнів, вчителів; педагогічне
спостереження з метою з’ясування рівня психолого методичної підготовки
вчителів до роботи з талановитою молоддю в сучасній школі; психологопедагогічний (констатувальний) експеримент, у ході якого буде встановлено
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недоліки роботи з обдарованими дітьми та перевірено ефективність
рекомендацій до зміни змісту, навчальних форм та методів роботи в процесі
виявлення та розвитку обдарованості;
математично - статистичний: обробка експериментальних даних.
Дослідження проводиться поетапно:
І етап (2008-2009 р.)
1. Вивчення стану проблеми у її теоретичному й практичному аспектах.
2. Вивчення і узагальнення передового світового і психолого-педагогічного
досвіду з підвищення ефективності роботи вчителя щодо визначення та
розвитку обдарованості школярів в процесі навчально-виховної
діяльності.
ІІ етап (2009-2010 р.)
1. Психодіагностичне обстеження умов підвищення ефективності
визначення та розвитку обдарованості школярів в процесі навчальновиховної діяльності шляхом впровадження освітніх психологопедагогічних інноваційних технологій.
2. Розробка концептуальних підходів щодо створення оптимальних умов
для визначення та розвитку обдарованості учня в навчально-виховному
процесі НВК.
ІІІ етап (2010-2011 р.)
1. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності визначення та розвитку
обдарованості школярів в процесі навчально-виховної діяльності шляхом
впровадження освітніх психолого-педагогічних інноваційних технологій.
2. Розробка,
апробація,
впровадження
конкретних
методик
психодіагностики і психокорекції креативної діяльності вчителя й учня.
ІV етап (2011-2012 р.)
1. Розроблення моделі та реалізація технології формування творчих
здібностей педагогічних працівників.
2. Психолого-педагогічна допомога у реалізації першочергових завдань,
підвищення ефективності навчально-виховного процесу НВК.
3. Упровадження у навчально-виховний процес нових форм та методів
роботи на основі інноваційних технологій.
4. Впровадження програми «Інтелект України» в навчальний процес у
початковій школі.
V етап (2012-2013 р.)
1. Комплексний аналіз результатів дослідження.
2. Оновлення змісту роботи педагогічних працівників та системи освіти з
урахуванням результатів дослідження та вимог сучасного інформаційнотехнологічного суспільства.
3. Впровадження механізму пошуку та розвитку обдарованої молоді.
4. Підвищення психолого-педагогічної компетентності учителів та
керівників ЗНЗ.
VІ етап ( з 2014 року )
1. Впровадження механізму пошуку та розвитку обдарованої молоді.
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2. Оновлення змісту підготовки педагогічних працівників та системи освіти
з
урахуванням
вимог
сучасного
інформаційно-технологічного
суспільства.
3. Розробка
навчально-методичних
посібників
для
педагогічних
працівників.
4. Впровадження інноваційних форм та методів роботи з дітьми.
Новизна роботи полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано
необхідність створення умов підготовки вчителя до роботи з обдарованими
дітьми та окреслено організаційно-педагогічні аспекти такої підготовки.
Висвітлено чинники удосконалення змісту та процесу функціонування системи
неперервної освіти в умовах НВК, що узгоджується з вимогами законодавства
України в галузі освіти.
Розглянуто нові підходи до створення умов
підвищення ефективності визначення та розвитку обдарованості школярів в
процесі навчально-виховної діяльності шляхом впровадження освітніх
психолого-педагогічних
інноваційних
технологій.
Визначено
і
продемонстровано впровадження оптимальних організаційно-педагогічних
умов розвитку та методик роботи з інтелектуально обдарованими учнями.
Вказано на якісно-новий рівень психолого-педагогічних методів, професійнофахових можливостей кадрового складу НВК. Визначено ефективність
управлінсько-педагогічної діяльності комплексу за критеріями і показниками
підвищення ефективності визначення та розвитку обдарованості школярів у
процесі навчально-виховної діяльності шляхом впровадження освітніх
психолого-педагогічних інноваційних технологій.
Розроблено
навчальнометодичні рекомендації, що допомагатимуть у вирішенні психологопедагогічних проблем.
Практичне значення роботи полягає в тому, що основні результати
можуть бути використані у навчально-виховному процесі навчальних закладів
нового типу.
Запропоновані доробки дадуть змогу вдосконалити зміст, форму і методи
роботи з обдарованими школярами. Результати роботи, висновки і рекомендації
сприятимуть вдосконаленню організації навчального процесу в Україні, можуть
бути використанні у практичній діяльності.
Очікувані результати:
 розроблення та впровадження механізму пошуку та розвитку обдарованої
молоді;
 оновлення змісту підготовки педагогічних працівників та системи освіти
з
урахуванням
вимог
сучасного
інформаційно-технологічного
суспільства;
 розробка
навчально-методичних
посібників
для
педагогічних
працівників;
 підвищення психолого-педагогічної компетентності учителів та
керівників ЗНЗ.
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РОЗДІЛ І. Аспекти роботи з обдарованими учнями. Теоретична
частина
1.1. Якісна освіта – сяйво людського життя. Управлінські аспекти
діяльності
Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей та молоді залежить наше
спільне майбутнє. Становлення та виховання дитини, як особистості,
відбувається у період навчання її у школі. Школа – це простір життя дитини.
Тут дитина не готується до життя, а повністю живе, тому вся діяльність
навчального закладу будується так, щоб сприяти розвитку особистості, як
творця й проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин
між учнями і педагогами, школою і родиною. Як відомо, успішність навчальновиховного процесу залежить від взаємин учителя і учня, які мають розвиватися
на основі співробітництва і ділового партнерства.
Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК № 12 є
співіснування двох стратегій організації навчання традиційної та інноваційної.
Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності особистості до
динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей
різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими
людьми.
Місія школи – розвиток та формування в учнів високої культури
поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів дітей.
Концепція НВК №12 ґрунтується на гуманістичній, особистіснозорієнтованій освіті. Педагогічний колектив школи вважає, що кожному
необхідно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити
їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму,
дбайливого ставлення до людини і людського життя, як найвищої цінності.
Вважаємо за необхідне допомогти дітям усвідомити, що без любові до людини і
до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані
суспільного прогресу. Учитель і учні – рівноправні суб’єкти навчальновиховного процесу.
Пріоритети школи:
– найдорожча цінність – людське життя;
– якісна освіта – сяйво людського життя;
– найбільше багатство – багатство людських стосунків;
– найбільша краса – краса людських взаємин.
Кредо педагогічного колективу: вести до успіху кожного.
У школі створені умови
для пошуку та розвитку потенційних
здібностей кожної дитини. Разом із науковцями Міжнародного економікогуманітарного університету ім. С. Дем’янчука проводиться психодіагностична і
корекційна науково-дослідницька робота з виявлення прихованих здібностей
дитини. Основна мета закладу: створення ситуації успіху для розвитку
освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої,
життєтворчої особистості, громадянина України.
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Управлінський аспект
Управління загальноосвітньою школою є державно-громадським.
Загальне управління закладом здійснюють державні органи управління, а
безпосередньо – директор та органи громадського самоврядування (загальні
збори, опікунська рада, рада школи). Управління школою є гнучким, відкритим,
що відповідає вимогам часу, потребам громадян і суспільства.
Для
забезпечення
державно-громадського
управління
в
загальноосвітньому навчальному закладі створено органи громадського
самоврядування та колегіальний орган управління – педагогічна рада.
Діяльність цих органів покликана забезпечити адаптивність, гнучкість та
відкритість управління, сприяти поступовому переходу до стратегічноцільового управління.
Управління науково-методичною роботою в школі передбачає
використання різноманітних її форм і методів здійснення (творчі групи,
кафедри, циклові комісії тощо). Їх діяльність координується залежно від потреб
колективу і завдань школи.
З метою демократизації управління та встановлення зворотного зв’язку
для поточного коригування управлінських рішень в загальноосвітньому
навчальному закладі діють колективні органи учнівського (ШУП) та
батьківського (піклувальна рада, рада школи) самоврядування, повноваження
яких визначаються Статутом.
Названі органи самоврядування є дієвим засобом формування
громадської думки і ефективним способом демократизації управління.
Взаємодія управлінських структур і органів самоврядування сприятиме
процесам діалогізації взаємин, узгодженості внутрішніх мотивів із зовнішніми
вимогами.
Акцент діяльності директора зосереджено на удосконалення особистої
діяльності і створення умов для самоорганізації діяльності учнів, вчителів,
працівників адміністрації. У своїй роботі директор керується системною
моделлю управління, що охоплює усі структурні ланки навчально-виховного
процесу від академічної групи до адміністрації, орієнтується на принципи
демократизму, гуманізму, ініціативи, свободи вибору, а також поєднує
колегіальність із самоуправлінням.
Діяльність організаційних структур на всіх рівнях управління
загальноосвітнім навчальним закладом набула рефлексивного характеру
завдяки впровадженню моніторингового супроводу управління, у здійсненні
якого значна роль належить шкільній психологічній службі.
Ми даємо можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення успіху,
усвідомлення своїх здібностей та віри у власні сили.
З метою виконання поставлених завдань продовжуємо реалізацію міських
та обласних програм розвитку освіти:
програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти
на період до 2015 року;
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Факультативи
Гуртки
Секції, Клуби

програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальних закладах області на період до 2015 року;
обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011–2014 роки.
Реалізація Обласної програми роботи з обдарованою молоддю області на
2011 – 2014 роки здійснюється через виконання основних завдань цієї
програми, а саме: підвищення рівня науково-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; визначення основних
напрямів роботи з обдарованою молоддю, використання інноваційних методів
роботи; науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення
відбору та підтримки обдарованої молоді, розроблення індивідуальних
програм; сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її
наставників; забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників.
Виконання цієї Програми забезпечує підтримку розвитку творчого
потенціалу здібних та обдарованих учнів. Систематично проводиться робота
щодо виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку,
створення класів та груп із поглибленим вивченням предметів, збільшення
кількості гуртків та забезпечення доступності позашкільної освіти. В НВК №12
реалізовуються заходи, спрямовані на залучення обдарованої молоді до
науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, забезпечено
проведення шкільних олімпіад і конкурсів.
У НВК № 12 «Школа-ліцей» запроваджено поглиблене вивчення
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іноземних мов, починаючи з першого класу, математики – з восьмого класу, а з
п’ятого класу налагоджено систему створення пропедевтичних класів.
Навчання у старшій школі профільне. Вчителі школи мають досвід роботи у
класах інформаційного, технологічного, суспільно-гуманітарного, хімікобіологічного, художньо-естетичного профілів. Також, у закладі велика увага
приділяється позакласній роботі, створено розгалужену систему гуртків та
факультативів. Такий підхід дає змогу учням, що навчаються у класах з
поглибленим вивченням математики, додатково, за бажанням, вивчити
польську та німецьку мови або поглибити знання з англійської мови. Водночас
учні спеціалізованих класів іноземних мов можуть поглибити знання з
математики.
Значних успіхів досягнуто у реалізації Програми впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на
період до 2015 року, заходами якої передбачено вдосконалення комп’ютерної
мережі Інтернет із комп’ютерних класів навчальних закладів області та
під’єднання в повному обсязі загальноосвітніх шкіл до мережі Інтернет,
покращення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виховний процес. У 2012-2013 н. р. Придбано 8 мультимедійних
комплексів та 3 плазмові панелі, загалом у школі якісно функціонує 11
мультимедійних комплексів (кабінети фізики, математики, інформатики,хімії,
іноземних мов, Інтернет-мультимедійний кабінет, 4 кабінети початкової школи,
де навчаються класи за програмою «Інтелект України», 2 переносних
мультимедійних комплекси у початковій та старшій школі. Чотири кабінети
оснащені плазмовими панелями (кабінети біології, географії, художньої
культури, початкового навчання).
Запроваджено інформаційні технології навчання:
- використання спеціалізованих електронних посібників навчання на
уроках;
- використання універсальних мультимедійних комплексів;
- вивчення хімії в кабінеті, обладнаному мультимедійними засобами та
інтерактивною дошкою;
використання
у
навчально-виховному
процесі
сучасних
мультимедійних посібників;
- здійснюється систематичний електронний аналіз рівня навченості
учнів. Використовуються інформаційні технології в адмініструванні школи.
Наші учні навчаються, творять, досліджують, перемагають, переборюють
труднощі. Слід зауважити, що не залишаються поза увагою діти, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для задоволення
освітніх проблем таких дітей у школі організовано на високому рівні якісне
індивідуальне навчання на дому. Водночас у закладі створені належні умови
для інтеграції дітей з особливими потребами у середовище здорових дітей.
Адже завжди тут поряд із ними мудрі, надійні і привітні вчителі. Дати дітям
радість співпраці, щастя успіху у навчанні, пробудити внутрішні сили і
здібності дитини, виховати й утвердити почуття власної гідності, учити
наполегливо і терпляче – це перша заповідь виховання, якою керується
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дружний педколектив.
Контроль за наданням якісних освітніх послуг, які пропонує педагогічний
колектив школи батькам та учням, є постійним вектором діяльності закладу,
глобальним завданням адміністрації. Відвідування уроків, співбесіди з
учителями, проведення теоретичних практикумів, робота методичної та
педагогічної рад, методичних об’єднань – аспекти управлінської та методичної
діяльності які спрямовані на формування внутрішньої мотивації школярів до
найнеобхіднішої цінності на Землі – знань. Аналіз відвідуваних уроків сприяє
підвищенню фахової майстерності учителя, поширенню позитивного
педагогічного досвіду, зміцненню психологічного настрою учителів, віри у свої
можливості. Практична спрямованість та систематичний контроль з боку
адміністрації, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних видів
керівництва сприяє професійному зростанню, удосконаленню викладацьких
умінь та навичок педагогів.
Система комунікацій НВК № 12
Задоволення нинішніх потреб суспільства у творчому розвиткові
основних сфер життєдіяльності людини – духовної, інтелектуальної, емоційновольової, фізичної – вимагає внесення змін у систему освіти, які з одного боку,
надають можливість кожній окремій особистості навчатися відповідно до своїх
здібностей, а з другого – включатиме певний мінімальний базовий компонент
освіти. Від гармонійного розвитку дітей та молоді залежить наше спільне
майбутнє. Як же практично забезпечити управління цим процесом?
У процесі керування сучасною школою та у прийнятті правильних рішень
важливу роль відіграють комунікації, під якими розуміється обмін інформацією
між учасниками навчально-виховного процесу. На думку окремих дослідників,
керівник витрачає на комунікації від 50 до 90 відсотків робочого часу. Тому
керівник сучасного загальноосвітнього закладу повинен бути ефективним у
комунікаціях. Щоб діяльність була результативною, працівники закладу
повинні мати інформацію про свою роботу, про роботу кафедр та школи в
цілому, про те, як розвивається школа, які тенденції цього розвитку, як
удосконалюється навчально-виховний процес. Інакше кажучи, потрібні
постійна діагностика, аналіз, зворотній зв’язок, поінформованість про сфери
життя та діяльності шкільного колективу. З метою удосконалення навчальновиховного процесу та покращення результативності роботи школи у закладі
було створено комунікативну систему. Створена система передбачає такі
форми комунікацій, які забезпечують отримання керівником об’єктивної
інформації про стан усіх ланок керованого об’єкта.
У НВК № 12 «Школа-ліцей» налагоджено систему внутрішніх та
зовнішніх комунікацій. Зовнішні комунікації спрямовані на налагодження
зв’язків школи з позашкільними установами з метою підвищення ефективності
роботи закладу. Налагоджено тісну співпрацю із батьками (у закладі успішно
працюють рада школи, піклувальна рада, «Школа-батьківства»), з вищими
навчальними закладами (створено спільно з РЕГІ експериментальний
майданчик, на базі школи працює навчально-виробничий комплекс НУІВГП),
громадськими та християнськими організаціями («Новий рівень», «Надія
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людям», «Обітниця миру»), з Рівненським міським палацом дітей та молоді,
учні школи беруть активну участь у міжнародних програмах «RITA», «FLEX»,
«Молодь в дії».
У навчальному закладі внутрішні комунікації налагоджені таким чином,
щоб можна було отримувати достовірну та повну інформацію, що можливо за
умови добре налагодженого внутрішкільного контролю, тобто процесу
співвідношення фактично досягнутих результатів навчально-виховного процесу
із запланованими. Створена система внутрішкільних комунікацій передбачає
всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу в школі, об’єктивне
оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам,
координацію зусиль відповідно до визначених завдань. Таким чином, існуючий
у школі контроль виконує діагностичну, коригуючу та регулюючу функцію.
Важливим компонентом планування навчально-виховного процесу в школі є
висновки аналізу рівня навченості учнів.
Такий аналіз дозволяє виявити проблемні класи щодо загальної
успішності і окремих предметів. Крім того, є можливість виявити певні
проблеми конкретного вчителя у конкретному класі, якщо рівень навченості в
ньому набагато нижчий, ніж в інших класах.
Висновки такого аналізу дозволяють спланувати позаплановий контроль
за процесом навчання певних кафедр, вчителів або запланувати програму
соціально-психологічних заходів і виявити причини низької успішності учнів.
Отож, важливість адміністративного аналізу успішності не викликає
сумнівів. Але є дуже суттєва причина, яка робить такий аналіз формальним, і
мало об’єктивним. Це обробка результатів вручну. Нереальним стає вирішення
такої задачі у великій школі. У НВК № 12 навчається 1868 учнів у 68 класах,
працює 196 педагогічних працівників.
Проблему достовірності даної інформації та об’єктивності аналізу рівня
навченості всіх учнів школи ми успішно вирішуємо завдяки оригінальній
технології, розробленій нами.
В чому полягає ця технологія.
1. Розроблена спеціальна таблиця – база даних аналізу в програмі MS
EXCEL.
2. По закінченню семестру вчителі не заповнюють таблиці успішності на
паперових носіях, а вносять дані у спеціальну таблицю на комп’ютерах
адміністративної мережі (кожна кафедра у свого заступника-куратора).
3. Заповнені таблиці зводяться до загальної таблиці, в якій автоматично
вираховуються відсоток учнів з початковим, середнім, достатнім, високим
рівнем навченості.
4. На основі зведеної таблиці автоматично розробляються такі діаграми:
а) навченість по паралелях з кожного предмета окремо (див. діаграму);
б) навченість кожного класу з усіх предметів (див. діаграму);
в) навченість класів для кожного вчителя, у яких він викладає;
5. Аналіз діаграм заступниками директора по кожній кафедрі.
6. Проведення підсумкових нарад адміністрації з відповідними кафедрами
і корегування планів роботи закладу.
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7. Індивідуальні бесіди з учителями.
8. Проведення класних батьківських зборів та батьківських зборів по
паралелях. Аналіз успішності учнів. Виявлення проблем. Пошук шляхів
вирішення. Треба сказати, що досить важливим є аналіз діаграм навченості
учнів вчителя, який атестується, за міжатестаційний період. Нижче наведено
приклади діаграм рівнів навченості учнів у паралелях по предмету, класу, по
всіх предметах, класах конкретного вчителя.
Результативність роботи вчителя Іванчук О.М. (англійська мова)
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Вражаючими є результати роботи з обдарованими дітьми. Щорічно маємо
велику кількість переможців у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін:
Система
роботи
з
Роки
Рейтинг серед
обдарованими учнями – це перш за
ЗНЗ міста
все
реалізація
особистіснозорієнтованого навчання та чітка,
2007 – 2008
ІІ місце
системна позаурочної роботи.
2008 - 2009
ІІ місце
1.2. Психолого-педагогічні
2009 - 2010
ІІ місце
особливості
обдарованих
2010 - 2011
І місце
дітей
2011 - 2012
ІІ місце
2012-2013
І місце
Обдарованість – це сукупність
здібностей, що дозволяють індивіду
досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є
цінним для суспільства. Творчий, інтелектуальний потенціал людей є рушієм
прогресу суспільства, тому обдарованість необхідно своєчасно виявити і
розвивати. Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих
людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання в
дитинстві. Американські психологи, вивчивши життєвий шлях 400 видатних
людей, виявили, що 60% з них мали в школі значні труднощі, важко
пристосовувалися до умов навчання, орієнтованого на середній рівень знань.
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Нерідко інтелектуально обдарована дитина не знаходить розуміння ні
педагогів, ні однолітків.
Вивчення виявів обдарованості тривалий час було спрямоване переважно
на інтелектуальні здібності. Дослідження проводили на основі тестів інтелекту,
орієнтуючись на коефіцієнт інтелекту «IQ» (ай-кью) як довгостроковий
показник інтелектуальної діяльності індивіда. Однак американський дослідник
П. Торренс дійшов висновку, що у вирішенні складних проблем найуспішніші
не ті діти, які добре вчаться, і навіть не ті, у кого високий коефіцієнт інтелекту,
тобто ці показники не визначають обдарованості. Психологи розглядають
обдарованість як складне психологічне явище, невіддільне від особистості, як
наявність здібностей, їх своєрідне поєднання, від якого залежить можливість
успішної діяльності
Обдаровану дитину інколи порівнюють із губкою, що поглинає
найрізноманітнішу інформацію та відчуття. Усе сприймаючи й на все
реагуючи, така дитина проявляє надмірне захоплення в усьому – в емоційних
реакціях, інтелектуальних заняттях, суперництві з братами й сестрами,
протистоянні дорослим. Вона надмірно рухлива, невгамовна, особливо чутлива
до всього – до емоцій і почуттів, звуків, дотиків, запахів тощо. Прагнення
обдарованих зрозуміти, дослідити, знайти логіку – така ж важлива риса, як і
здатність бачити можливості та альтернативні рішення.
Однією з прикметних особливостей обдарованої дитини є спрямованість
на досягнення мети, що спричинює їхню впертість і надмірну зосередженість,
здатність до перфекціонізму. Якщо результати не відповідають підвищеним
внутрішнім стандартам дитини, в неї виникає відчуття незадоволення й
неабиякі переживання. Звідси бере початок недовіра до своїх можливостей, і
дитина може кинути справу, не закінчивши її. Цьому сприяють і завищені
очікування вчителів, амбіції батьків, адже спершу дитина намагається
задовольнити референтну групу людей. У неї формуються уявлення, що саме
завдяки успіху можна отримати максимальну увагу та безумовну любов
батьків, повагу навколишніх. На цій основі згодом і виникає життєва формула
дорослого: головне в житті – успіх. Якщо дитина не дотягує до завищених
стандартів, які пропагує сім’я, у неї з’являється почуття провини, що теж
породжує внутрішні проблеми особистості.
Безсумнівно, успіхи й таланти мають велику вагу в житті кожного, але
гармонійний розвиток дитини, відчуття здорового балансу найважливіші.
Важливу сторону обдарованості дітей та їхні психолого-педагогічні
особливості розглядає в теоретико-експерементальних дослідженнях М.С.
Лейтес. Вивчаючи вікові передумови обдарованості, він розрізняє такі категорії
дітей:
І – діти, які відрізняються надзвичайно швидким темпом розумового розвитку,
високим рівнем інтелекту загалом, що особливо помітно в дошкільному й
молодшому шкільному віці;
ІІ – діти зі звичайним рівнем інтелекту, які лідирують у певних видах занять
(наприклад, у деяких напрямках науки або техніки). Ця категорія найчастіше
зустрічається серед підлітків і старших школярів;
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ІІІ – діти, які не досягають помітних успіхів у навчанні або творчих заняттях,
але відрізняються неабиякими, своєрідними проявами інтелекту (скажімо,
надзвичайно розвинутою пам’яттю, уявою, спостережливістю). Їм притаманні
властивості, які пізніше можуть стати професійно важливими й надати перевагу
в певних умовах життя та діяльності. Про дітей цієї групи доцільно говорити як
про таких, що мають ознаки потенційної обдарованості.
Діти І категорії, вважає М.С. Лейтес, утворюють дуже яскраву групу, яка
може на кілька років випереджати однолітків у розумовому розвитку,
відрізняючись від них незвичайною розумовою активністю, потребою в
розумовому напруженні, невтомною пізнавальною діяльністю. Їм властиві такі
творчі прояви, як ініціативність, винахідливість у заняттях, особлива
продуктивність мислення, потяг до творчого, розумового навантаження.
Водночас ознаки чудового інтелекту цих дітей аж ніяк не є неодмінним
показником їхнього розумового потенціалу в майбутньому, тому поняття
«обдаровані діти» не можна тлумачити однозначно. В першому значенні
доцільно говорити про більш виражені передумови інтелектуального розвитку,
завдяки чому такі діти значно швидше розвиваються і тому творчо себе
виявляють. У другому значенні обдарованість характеризує дітей із
внутрішніми передумовами до того, щоб стати в майбутньому обдарованими
дорослими людьми. Невідповідальність між ознаками видатних розумових
здібностей у дитинстві та рівнем розумового потенціалу в зрілі роки,
недовговічність у більшості випадків дитячої обдарованості пояснюються
віковими та індивідуальними особливостями розвитку та прояву здібностей у
дитячі роки.
Дітям загалом притаманна готовність до засвоєння знань, чутливість до
образних вражень, рухливість уяви, допитливість. Існує вікова чутливість,
особлива чуйність до навколишнього, яка своєрідно характеризує дитячий вік.
На кожному віковому етапі розвитку дитини виникають та чергуються так звані
сенситивні періоди, тобто найбільш сприятливі передумови для розвитку
психіки в певному напрямку. За такого чергування відповідно змінюються як
чутливість, так і активність дітей.
Фурман А. В., досліджуючи питання індивідуально-особистісних рис
прояву обдарованості в начально-виховному процесі, вважає, що обдаровані
діти вирізняються такими якостями:
- опановують досить швидко знання і зберігають їх (засвоюють головне,
швидко й відповідно реагують, критично оцінюють інформацію і ставлять
запитання, переносять вивчене в нову ситуацію);
- виробляють, перетворюють і передають ідеї, думки: логічно думають,
послуговуються багатим словником, тому їхнє мовлення добірне, гнучке;
- мають високі показники абстрактного мислення: вміють узагальнювати,
розділяють причини і наслідки, визначають взаємозв’язки, розуміють і
правильно застосовують правила;
- здатні долати труднощі: покладаються на себе, якщо зустрічаються з
ускладненнями; наполегливо шукають вихід зі становища;
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- є винахідниками і творцями: допитливі й оригінальні, люблять
експериментувати, використовують метод проб і помилок, знаходять шляхи
досягнення своєї мети;
- люблять самостійно працювати, схильні самостійно планувати свої дії,
самоорганізовуються, незалежні у своїх діях;
- відповідальні (наполегливі в досягненні мети);
- легко пристосовуються до нової ситуації (розуміють і приймають
потрібність змін, передбачають наслідки, оптимістично зустрічають перешкоди
і пригоди);
- енергійні, об’єктивно здорові.
1.3.

Проблеми обдарованих дітей

Обдаровані діти – одна з великих таємниць природи. Вже від народження
вони завдають багато клопоту батькам. Такі немовлята сплять значно менше від
звичайних дітей. Ледве почавши ходити, вони намагаються якнайшвидше
пізнати оточуючий світ: розбирають, розламують речі, маніпулюють ними.
Дорослі ж намагаються з цим боротися, тим самим пригнічують дитячу
допитливість. «Чомусики» ставлять безліч запитань, чим часто засмучують і
навіть дратують батьків. Вже у ранньому віці у обдарованих дітей виявляються
нахили до певних видів творчості. За здібностями вони випереджають своїх
однолітків у деяких видах діяльності, мають велику працездатність. Такі діти
добре пристосовуються до нових ситуацій, виявляють лідерство, беруть на себе
відповідальність за свої дії. Вони завжди уважні, кмітливі, активні, незалежні,
допитливі, комунікабельні. Їм притаманна постійна тяга до творчого пошуку,
до нестандартного розв'язання проблемних ситуацій. Особливо складно з
такими дітьми у школі. Нерідко таких дітей намагаються зрівняти з іншими
школярами, підігнати під єдиний стандарт слухняного учня. Ось чому з часом
маленькі вундеркінди стають звичайними людьми, котрі нічого нового,
оригінального не створюють.
До проблемних якостей обдарованих дітей можна віднести такі:
- неординарність, гнучкість і швидкість мислення, прекрасно розвинуте
мовлення, здібності організатора, висока чутливість, схильність до
критичного мислення до себе й оточення тощо. З одного боку, ці якості
допомагають обдарованій дитині досягти високих результатів у сфері її
обдарованості, з іншого – є джерелом конфліктів;
- агресивність обдарованих дітей. Часто обдаровану дитину просто не
розуміють ні однолітки, ні педагоги, ні батьки. Це призводить до складних
переживань дитини, вона замикається в собі, або намагається збагнути, чому її
не розуміють, не бажаючи миритися з роллю вигнанця. В такому випадку
дитина може використовувати всі види агресивних реакцій: непряму,
вербальну, фізичну;
- неприязнь до школи. Таке ставлення виникає тому, що навчальна
програма є нудною, нецікавою вона не відповідає їхнім здібностям;
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- ігрові інтереси. Обдарованим дітям подобаються складні ігри, а не ті,
якими захоплюються їх однолітки. Внаслідок цього обдарована дитина
опиняється в ізоляції, замикається в собі;
- занурення у філософські проблеми. Вони дуже часто замислюються над
такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування тощо;
- невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним
розвитком. Вони часто відають перевагу спілкуванню з дітьми старшого віку,
або з дорослими. Але з цією категорією людей вони поступаються у
фізичному розвитку;
- потяг до досконалості. Вони не можуть заспокоїтись, не досягнувши
вищого рівня;
- відчуття незадоволеності. Вони дуже критично ставляться до власних
досягнень, часто незадоволені ними, у таких дітей часто занижена самооцінка;
- нереалістичні цілі. Обдаровані діти часто ставлять перед собою
завищені цілі. Не маючи можливості досягти їх, вони починають хвилюватися;
- нетерплячість. Обдаровані діти часто з недостатньою толерантністю
ставляться до дітей із нижчим, ніж у них, інтелектуальним розвитком. Таким
чином, вони можуть відштовхнути оточуючих від себе, викликати у них до себе
неприязнь.
1.4.
закладі

Обдарована дитина – центр навчально-виховного процесу в
Навчання, впливаючи на розум
почуття й волю, гармонійно
виховує цілісну людину
А.Дістервег

Формування творчої особистості є провідною в роботі багатьох
навчально-виховних закладів, зокрема і в нашому, Рівненському навчальновиховному комплексі №12. Немає сумніву в тому, що саме школа (див. модель
школи) в будь-який час займається найнеобхіднішим для життя суспільства:
навчає, виховує, формує особистість, сприяє її розвиткові та
самовдосконаленню. Це, передусім, творче середовище, де формуються юні
громадяни України, як креативні особистості, розкриття яких збагатить наше
суспільство, забезпечить перспективний його розвиток. Навчання і виховання
інтелектуально обдарованої дитини вимагає переосмислення філософії освіти,
педагогічного пошуку і визначення нових концептуальних основ становлення
закладу, розробки нових завдань і змісту освіти. І в цьому контексті на перший
план виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою
якої є удосконалення системи роботи з обдарованими учнями та створення
сприятливих морально-психологічних умов для активної навчальної та
позаурочної діяльності, розвитку творчих здібностей і задатків обдарованих
дітей та формування високо інтелігентної, творчої особистості (схема
«Система роботи з обдарованими учнями»).
25

Основні завдання закладу: створити максимально сприятливі умови для
інтелектуального, морального і фізичного розвитку обдарованих дітей;
поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні технології навчання
та виховання учнів; стимулювати самостійність учнів у навчанні; визначити
методи і форми роботи з обдарованими учнями, що сприяють розвитку та
саморозвитку творчої особистості.
Василь Сухомлинський у своїх працях говорив, що потрібно помітити в
кожній дитині її найсильнішу рису, знайти в ній ту «золоту жилку», від якої
починається розвиток індивідуальності. Педагоги нашої школи переконані, що
кожна дитина по-своєму неповторна. Ця неповторність зумовлюється
своєрідним для кожної людини комплексом особистих якостей, серед яких
помітне місце займають індивідуальні здібності.
Людина приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось
здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось – до
математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей – стільки й
здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини,
соціального оточення, сім’ї та школи. Педагоги закладу вважають, що творчість
як явище виникає у процесі становлення людського індивіда. Кожна потенційна
обдарована людина завжди прагне до нового, творить себе, робить своє життя
неповторним та унікальним. Ці діти потребують особливих умов для свого
становлення. Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги
дорослих, не відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді
такі діти найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення,
вони більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і
зв'язки. Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе,
але і до оточуючого. Тому педагоги, які працюють з обдарованими дітьми,
мають бути досить терпимі до критики взагалі і себе зокрема.
Підтримка та розвиток таких учнів у нас в закладі реалізується в тісній
співпраці адміністрації закладу, учителів, практичного психолога, батьків,
позашкільних установ тощо. Ми вважаємо, що робота з обдарованими дітьми
веде до позитивних результатів лише тоді, коли вона є безперервною,
цілеспрямованою системою та здійснюється поетапно.
Однак справжньою запорукою успіху є лише ефективна співпраця
творчого наставника і обдарованого учня. «Від творчого вчителя – до творчого
учня» така цільова
установка науково-методичної роботи нашого
навчального закладу. Вчителі НВК №12 м. Рівного, котрі працюють з такими
школярами, чуйні і доброзичливі, мають високий рівень інтелектуального
розвитку, динамічний характер, широке коло інтересів і вмінь, нетрадиційний
світогляд. Адже, робота із здібними і обдарованими дітьми вимагає від вчителя
додаткового напруження сил, потребує більше часу на підготовку, що пов'язано
з підбором завдань підвищеної складності.
Функції педагога:
- виявлення, навчання й розвиток обдарованих дітей;
- психолого-педагогічний супровід і підтримка;
- вивчення вікових та індивідуальних особливостей обдарованої дитини;
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- робота з сім’єю;
- використання позашкільного освітнього середовища для навчання й
розвитку обдарованих дітей;
- передбачення можливих наслідків розвитку;
- участь у проектуванні й реалізації освітнього середовища, яке сприяє
розкриттю творчих здібностей учнів.
1.5.

Основні аспекти роботи з обдарованими дітьми

До основних напрямків роботи з обдарованими дітьми в закладі можна
виділити такі:
1.Виявлення здібностей та обдарувань учнів, а саме – використання
різних методик тестування, діагностування для визначення інтелектуального
потенціалу, інтересів особистості до створення банку даних обдарованих дітей.
2. Організація системної роботи:
- ступенева профілізація навчання з 5 класу;
- введення додаткових предметів, спецкурсів, факультативних занять,
індивідуально-групових занять, курсів за вибором;
- робота психолога;
- залучення сім’ї;
- діяльність осередку наукових товариств, МАН;
- робота в мережі Internet, інтернет-олімпіади, заочні олімпіади тощо.
3. Добір кадрів:
- відбір педагогів для роботи в профільних класах та класах з поглибленим
вивченням окремих предметів;
- моніторинг діяльності вчителя;
- розробка та впровадження авторських програм;
- видавнича діяльність;
- участь учителів у роботі журі олімпіад, фестивалів, конкурсів, турнірів;
- написання дидактичних посібників;
- рецензування навчальної літератури.
4. Формування відносин співробітництва учитель-учень від семінарівтренінгів до ситуації успіху.
5. Моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку:
- рейтинг;
- подяка батькам;
- похвальні грамоти учням та учителям;
- інформація в шкільній газеті, сайті школи;
- вміщення інформації про досягнення учня на стенді «Гордість школи»;
- екскурсії;
- нагородження на святі «Сходинками до Олімпу».
1.6. Виявлення обдарованих учнів
Які ж ознаки обдарованих дітей? У роботах закордонних педагогів і
психологів виділено десять особливостей обдарованих дітей:
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- вони завжди чим-небудь зайняті і дуже активні;
- хочуть знати більш докладно і вимагають від дорослих додаткової
інформації;
- навчання приносить їм задоволення: вони хочуть учитися і домагаються
успіхів;
- здатні займатися самостійно;
- уміють критично оцінювати оточуючу їх дійсність і прагнуть проникнути в суть явищ, не задовольняючись поверхневими поясненнями;
- урок представляє для них інтерес тоді, коли використовуються
проблемні методи;
- на відміну від однолітків краще вміють розкривати відносини між
явищами і сутністю, систематизувати, класифікувати;
- прагнуть працювати і працюють більше від своїх однолітків;
- ставлять безліч запитань дорослим, що знаходяться поруч, і чекають
вичерпної відповіді на своє запитання;
- мають сильно виражене почуття справедливості;
- їм характерна оригінальність.
Серед методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з
креативним мисленням, педагоги закладу у своїй роботі використовують
психологічні методики, анкетування, експертне оцінювання, співпрацю з
батьками, учителями, ведуть спостереження за діяльністю дітей на уроках та в
позаурочний час, надають консультації для вчителів та батьків щодо підтримки
обдарованих дітей.
Розвиток пізнавальних здібностей і навичок обдарованої дитини тісно
переплітається із творчим застосуванням цих здібностей на практиці і тому
може розглядатися тільки в комплексі. У цей комплекс входить рання
діагностика учнів із творчими здібностями, складання планів індивідуальної
роботи з учнями, моніторинг результативності.
З метою раннього діагностування обдарованих та здібних учнів у закладі
проводиться робота з накопичення та застосування перевірених психологодіагностичних методик. На сьогоднішній день найбільш актуальними є тести
компетентнісно-орієнтованої обізнаності та тести креативності. Діти
дошкільного віку під час вступу до 1 класу підлягають обстеженню щодо
готовності до навчання та поведінки у колективі. Батьки та вчителі мають змогу
одержати детальну інформацію про загальний рівень підготовки дитини до
навчання, її інтелектуальний рівень, вміння адаптуватися до колективу, про
проблеми та перспективи розвитку.
Спостереження за розвитком дітей ведеться на всіх етапах шкільного
навчання під час переходу до основної школи, де на цьому рівні досліджується
процес адаптації до нових умов, вимог навчання, бо саме творчі особистості
найбільш чуттєві до цього фактору.
Уже в початковій школі деяким учням замало роботи з підручником,
нецікаво на уроці, вони читають додаткову літературу, розв’язують складніші
завдання, шукають відповіді на свої запитання в різних галузях науки. Для
виявлення обдарованих дітей із гнучким і неординарним мисленням вчителі
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впродовж року влаштовують різноманітні змагання, інтелектуальні конкурси
(«Марафон ерудитів», «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?» та інші). Учні
початкової школи беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах:
«Колосок» з природознавства, «Кенгуру» з математики, «Бобер» з інформатики.
Щоб залучити учнів до творчості в перші роки навчання у школі, учителі
проводять екскурсії до бібліотек (шкільної, обласної бібліотеки для юнацтва),
на обласну станцію «Юних натуралістів», «Юних техніків», в краєзнавчий
музей. Під час предметних тижнів проводяться екскурсії у кабінети фізики,
хімії, біології, географії, таким чином, підвищується пізнавальний інтерес учнів
до певного предмета. Учителі закладу вважають, що кожній дитині те, що
дала природа, необхідно підкріплювати і розвивати, а інакше всі процеси
будуть притуплюються і надалі дитина буде відчувати труднощі у навчальновиховному процесі.
У навчальному закладі створено середовище, у якому в учнів
пробуджується та стимулюється потяг до творчості, пошукової діяльності,
заняттям спортом та мистецтвом; у школі функціонують гуртки:
«Бісероплетіння», «Літературна творчість», «Художня творчість», «Основи
учнівського
самоврядування»,
«Військово-патріотичного
виховання»,
«Шкільний Європейський клуб», «Дівочий хор», «Польська мова», «Початкове
технічне моделювання», «Образотворче мистецтво», «Баскетбол», «Футбол»,
«Волейбол», факультативи: «Основи християнської етики», «Вибрані питання з
алгебри», «Німецька мова, як друга іноземна», «Хімія в побуті», «Російська
мова», «Стилістика сучасної української мови», «Захисти себе від ВІЛ»,
«Синтаксис складного речення», проводяться курси за вибором «Вища
математика», «Основи програмування С++», індивідуально - групові заняття з
обдарованими учнями, та індивідуально-групові заняття по підготовці до
зовнішнього незалежного оцінювання з історії, математики, української мови та
літератури.
У старшій школі нашого закладу впровадженню профільного навчання
передує допрофільна підготовка учнів, створюються пропедевтичні класи, які
відповідають запитам різних категорій учнів.
Учителі закладу за допомогою проектної діяльності виявляють науководослідницькі здібності в учнів у різних вікових категоріях. Створення творчих
проектів дає змогу виявити схильних дітей до науково-дослідницької
діяльності, яка для старшокласників є вершиною їхньої навчальної діяльності
та першою сходинкою у світ великої науки. Учителі допомагають учням 8-9
класів, визначитись, чим саме вони хочуть займатись, пропонують спробувати
себе в ролі справжніх науковців.
Мала академія наук для багатьох школярів стає першою сходинкою на
шляху до самореалізації. Тут долають страхи та стереотипи, набувають нове
бачення світу, розкутість, розширюють життєві обрії. Діяльність учнів у МАН
сприяє розвиткові здібностей, інтелекту, професійному самовизначенню,
підготовці до життя. З досвіду роботи можна сказати, що багато членів МАН,
учнів нашої школи, зробили свій вибір майбутньої професії саме завдяки секції
МАН. Для прикладу можна назвати таких випускників 2012-2013 років:
29

Андрушка В., Потійко О., Моторнюк У., Вовка Є., Обловацьку М.,
Ніколайчука С., Роспопу І., Якимчук М.
Кожен вчитель-предметник намагається виявити обдарованих дітей й
розвивати у них індивідуальні здібності. Зокрема вчителі здійснюють таку
роботу:
1. Забезпечують створення на уроках комфортних умов для розвитку
здібностей учнів.
2. Сприяють підвищенню якості знань на основі особистіснозорієнтованого підходу, творчої ініціативи, активної життєвої позиції.
3. Забезпечують впродовж навчального року участь учнів 1-11-х класів у
різних інтелектуальних іграх, конкурсах, турнірах, змаганнях усіх рівнів.
4. Проводять для учнів 5–11-х класів І етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад.
5. Готують до участі у ІІ - ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
6. Готують до участі у І-ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
наукових робіт МАН.
7. Проводять індивідуально-групові заняття, консультації.
8. Проводять предметні тижні, у рамках яких учні створюють стінгазети,
презентації, готують повідомлення, реферати, доповіді, беруть участь у
конкурсах, інтелектуальних іграх, створюють творчі проекти, готують
виставки творчих робіт, проводять екскурсії, зустрічі, диспути тощо.
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№
1

2

Зміст роботи

Види роботи

Виявлення обдарованих дітей

 Конкурсний відбір у класи із
поглибленим вивченням окремих
предметів
 діагностика
створення банку даних з
урахуванням типів обдарованості

Створення умов для розкриття
 навчальний план НВК № 12 м.
потенційних можливостей учнів
Рівного
 залучення сім’ї
 робота психолога
факультативи
 індивідуальні заняття
 конкурси
 олімпіади
 фестивалі
 інтелектуальні ігри
 курси за вибором

Максимальне
обдарованості
можливостей учнів

розкриття
реалізація

 індивідуальні консультації
 предметні тижні
 традиційні свята
 спільна робота з ВУЗ
(навчально-виробничий комплекс з
НУВГПП)
 МАН
4
Формування шкільного колективу
 участь учителів у роботі журі
. вчителів, який готовий працювати з олімпад, фестивалів, конкурсів,
обдарованими дітьми. Науково - турнірів
дослідницька робота вчителів.

написання
дидактичних
посібників,

рецензування
навчальної
літератури.

.

3

Моральне
саморозвитку учнів

та

стимулювання

 рейтинг
 вшанування талантів на святі
„Сходинки до Олімпу‖
6
Критерії результативності
 участь у Всеукраїнських
.
олімпіадах
 участь у захистах наукових
робіт МАН
 призери олімпіад та МАН
7
Система стимулювання навчальної
 оголошення подяки призерам
. та
громадської
діяльності на шкільному стенді „Гордість
обдарованих дітей
школи‖
 подяка батькам
 похвальні грамоти
 подарунки
інформація в шкільній газеті

.

5
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Директор
НВК № 12

Заступники
директора

Методичні
рекомендації,
розробки,
авторські
програми, друк.
видання з
питань роботи з
обд. учнями

Предметні
кафедри

Інтелектуальна,
пошуководослідницька
діяльність

Участь у
секціях
МАН
Факульт.
інд.занят.,
консульт.,
додат.зан.

Організація позаурочної творчої діяльності учнів

Заочні
олімпади,
Інтернетолімпіади
Предметні
тижні

Психологічна
служба

Всеукраїн
ські
олімпіади,
конкурси
Підгот.
курси до
вступу у
ВНЗ

Інтелекттуальні
конкурси,
проекти

Спортивні
секції
НВК №12

Психологодіагностичні
рекомендації,
методики

Спортивномасова
діяльність

Спортивні
клуби
м. Рівного

Свято обдарованої молоді „Сходинки до Олімпу‖
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Позашкіль
ні
змагання

1.7. Результати роботи
обдарованими учнями

педагогічного колективу закладу

з

За рейтингом управління освіти Рівненського міськвиконкому, за останні
п’ять років наш навчальний заклад за кількістю призових місць у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад займає І-ІІ місця серед загальноосвітніх
закладів міста. У 2012 - 2013 навчальному році учні здобули 73 перемоги (на 2
етапі), та 22 на ІІІ (обласному) етапі. Високі результати у юних науковців НВК
№12 м. Рівного на обласному етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН – 10
переможців на ІІ етапі та два на ІІІ етапі.
З метою надання учням 5-7 класів можливостей реалізації своїх
здібностей, а також активізації пізнавальної діяльності з окремих предметів
(української мови та літератури, математики, хімії, біології, фізики) було
проведено міську олімпіаду «Крок», учні нашого закладу здобули 11 перемог.
Вчителі початкової ланки сприяють підготовці та участі учнів 4-их класів в
олімпіадах «Юне обдарування» у різних номінаціях. У 2012 – 2013
навчальному році на міському етапі – 2 переможці у номінаціях «Математика»,
«Я і Україна».
Щороку вихованці НВК №12 успішно беруть активну участь у
різноманітних конкурсах. За 2012-2013 навчальний рік учні школи показали
такі результати: 5 призерів у ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців
української мови імені П.Яцика, 5 призерів міського етапу Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка, 2 призери міського конкурсу читців-декламаторів і юних поетів
«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській», 2 призери міського конкурсу «Поліський
пересмішник», 2 переможці міського конкурсу «Літопис мого роду» та
1переможець міського конкурсу «Відгук на сучасну дитячу прозу», учні
закладу були учасниками 17 громадських читань «Я голосую за мир», роботи
32 учасників надруковані в однойменній збірці творів. Старшокласники стали
переможцями конкурсу при польському посольстві «Декламування польської
поезії та прози», учні 10-11 класів стали призерами відеоконкурсу Гете –
інституту «Звуки Батьківщини», І командне місце вибороли учні закладу у
фестивалі шкільних європейських клубів серед загальноосвітніх закладів м.
Рівного.
У 2012 – 2013 н.р. учні школи здобули такі перемоги у конкурсах
природничого спрямування: вибороли ІІІ командне місце у міському етапі
конкурсу екологічних бригад «На нас надіється Земля…» , ІІ командне місце у
міському етапі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу агітбригад «Молодь
обирає здоров’я», ІІ командне місце у ІІ етапі Всеукраїнського турніру «Юні
біологи» та «Юні хіміки», ІІІ місце у міській екологічній грі «Ключ від парку»
та ІІ місце у міському конкурсі знавців птахів «Пташиний ярмарок», ІІІ
командне місце у міському фестивалі-конкурсі з економіки та підприємництва
«Мої знання сьогодні – мій капітал завтра».
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Високих результатів досягли наші учні у конкурсах декоративно –
прикладного мистецтва: 3 призери міського конкурсу «Юна вишивальниця» , 4
призери міського конкурсу «Юна майстриня» у номінаціях «В’язання гачком»,
«М’яка іграшка», ІІІ командне місце та 8 призерів у різних розділах міської
виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край», ІІІ командне місце у міській виставці – конкурсі з
початкового технічного моделювання - 6 призових місць у різних розділах та 2
переможці Всеукраїнського рівня цієї ж виставки.
Значних успіхів досягли учні закладу у 2012 – 2013 н. р. у міських
конкурсах творів образотворчого мистецтва: 2 призери у конкурсі малюнків до
Дня здоров’я, по одному призеру у конкурсах малюнків «Мій дільничний
інспектор», «Світ паперових фантазій», «Я хочу жити у якісному світі»,
«Національний банк майбутнього», 3 призери
у міському етапі
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським
дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої», у номінаціях «Декоративноприкладне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» і 1 призер міського етапу
Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція».
Високі результати показали учні закладу у конкурсі хореографічних
колективів: вибороли І і ІІІ місце у міському та в обласному етапах фестивалюконкурсу хореографічних колективів «Веселі закаблуки». Учні школи стали
переможцями (І місце) у міському конкурсі серед старшокласників «Сучасник
і сучасниця», здобули І місце в обласному конкурсі для дітей з багатодітних
сімей у номінації «Гра на музичних інструментах», І місце у міському етапі
конкурсу української естрадної пісні «Веселий вулик», І місце у міському
конкурсі «Моя хвилина слави».
Хороші результати показали учні впродовж навчального року у
спортивних змаганнях серед загальноосвітніх закладів міста Рівного:
- з легкої атлетики – ІІ загальнокомандне місце,
- у змаганнях з баскетболу (дівчата) – ІІ місце,
- у спортивному фестивалі «Олімпійське лелеченя» – ІІІ місце,
- у змаганнях «Сімейні перегони» – І та ІІ місця
- у конкурсі пісні та строю «Червона калина» - ІІ місце
Загалом впродовж 2012-2013 н. р. учні школи взяли активну участь в
обов’язкових
заходах (олімпіадах, турнірах, захистах МАН, конкурсах,
виставках, фестивалях тощо). У результаті 140 учнів школи стали
переможцями, отримали призові місця. Переможці та їх учителі усіх етапів
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту МАН,
різноманітних міських та обласних та міжнародних конкурсів традиційно
вшановувались на загальношкільному святі «Сходинками до Олімпу», також
для них було організовано екскурсійну поїздку історичними місцями нашої
Батьківщини за туристичним маршрутом «Золота підкова Львівщини».
Результати роботи закладу за останні роки можна побачити в наступних
таблицях:
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
Предмет
2007
2008
2009
2010
2011
Українська мова
та ліература
Математика
Фізика
Інформатика
Економіка
Хімія
Біологія
Географія
Історія
Правознавство
Англійська мова
Німецька мова
Трудове
навчання
(хлопці)
Трудове
навчання
(дівчата)
Астрономія
Російська мова
та література
Екологія
Інформаційні
технології
Фізична
культура
Психологія
Всього:

2012

2008
2

2009
2

2010
4

2011
3

2012
3

2013
3

11
3
6
5
1
2
5
1
4
1
1

13
3
5
4
1
2
3
3
1
1

11
2
3
6
3
3
1
-

13
4
2
6
1
3
2
1
4
3
1

12
3
1
4
6
3
3
4
2
1

15
5
1

2

1

1

1

1

2

1

1
1

3
5

2

4

5
6
5
4
4
5
2
2

2

44

39

34

35

45

47

73

Результати міської олімпіади «Крок» у 5, 6 класах з математики та української
мови та літератури, міських олімпіад з хімії, біології,
фізики серед учнів 7 - х класів
№
Предмет
2008
2009
2010 2011 2012 2009
2010
2011 2012 2013
1 Математика
6
1
2
3
3

2

1

2

2

3

Українська мова та
література
Хімія

2

1

-

2

2

4

Біологія

0

0

-

2

2

5

Фізика

1

2

7

11

2

Всього

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11

4

3

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІІІ етапі учнівських Всеукраїнських олімпіад
Предмет
2007 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011 2012
Українська мова
1
2
та література
Математика
4
5
4
3
6
Фізика
1
2
Інформатика
3
1
2
Економіка
Хімія
2
1
3
2
1
Біологія
Географія
2
1
Історія
1
1
2
Правознавство
1
Англійська мова
1
3
2
4
Німецька мова
1
1
1
3
2
Трудове
1
навчання
Інформаційні
1
технології
Астрономія
1
Російська мова та
література
Екологія
Фізична культура
Всього:
13
12
15
11
21
36

2012
2013
1
8
1
2
3
2
2
1
2
22

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Предмет
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2008 2009 2010 2011
2012
2013
Укр. м та літ
математика
1
Уч.
Уч.
фізика
інформатика
економіка
хімія
1
біологія
географія
історія
право
Англ. м
1
Нім. м
Уч
Трудове навч.
1
Всього:

3

0

1

0

0

0

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
слухачів МАН
2007 2008 н.р
3

2008 2009 н.р
7

20092010 н.р.
6

2010 –
2011 н.р.
8

2011 –
2012 н.р.
8

2012 –
2013 н.р.
10

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт слухачів МАН
20072008 н.р.
0

2008 –
2009 –
2010 –
20112009 н.р.
2010 н.р.
2011н.р.
2012 н.р.
2
1
2
3
Математика Математика Математика
Фізика,
Хімія
Біологія
Біологія,
Інформатика
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2012 –
2013 н.р.
2
Хімія,
Інформатика

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування»
2007 –
2008
2

2008 –
2009
3

2009 –
2010
3

2010 –
2011
2

2011 –
2012
5

2012 - 2013
2

Результати участі учнів НВК №12 м. Рівного
у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування»
2007 –
2008
1

2008 –
2009
1

2009 –
2010
0

20102011
1

20112012
0

2012 –
2013
1

Результати участі НВК №12 м. Рівного
у ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
2007 - 2008

2008 -2009

2009 - 2010

6

6

5

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
4

38

4

5

ВИСНОВКИ
Обдарованість дитини проявляється й розвивається насамперед у творчій
діяльності
й
зумовлюється
мотивацією
навчальної
діяльності,
характерологічними та індивідуальними особливостями прояву. Спрямованість
на творчість, особливості характерологічних якостей обдарованих, їхні творчі
вміння проявляються передовсім у їхньому навчанні. Індивідуальні особливості
психічних процесів прояву обдарованості потребують від психологів та
педагогів грунтовного вивчення, бо гальмування розвитку психічних процесів
обдарованих дітей рано чи пізно призводить до спаду успішності їхнього
навчання і розвитку.
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і
честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави
надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу
українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати
суспільство та державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому,
щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з їх найменших літ.
Успішне вирішення завдань навчання і виховання обдарованих дітей,
розвиток їхньої обдарованості безпосередньо пов’язані з питанням
удосконалення підготовки психологів і педагогів, які мають володіти певним
обсягом знань про природу дитячої обдарованості, психолого-педагогічні
особливості прояву обдарованості, вміти спілкуватися з обдарованими дітьми,
організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер
прояву обдарованості кожної дитини, бачити в кожній творчу індивідуальність,
упроваджувати у своїй професійній діяльності елементи нових технологій
тощо.

39

РОЗДІЛ ІІ. Методичні напрацювання. Практична частина
2.1. Впровадження
України»

науково-педагогічного

проекту

«Інтелект

З 1 вересня 2013 року у НВК №12 м. Рівного розпочато роботу над
впровадженням у практику науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
У роботі заклад керується такими документами: Концепцією реалізації
науково-педагогічного проекту «Інтелект України», Программою розвитку
науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012 – 2017 роки,
Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, які
працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№797 від 10 липня 2012 року.
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Організаційно-управлінські аспекти впровадження науковопедагогічного проекту «Інтелект України» (розроблено директором
НВК №12 м. Рівного Лагодюк В. Ю.)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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2.2. Конспекти уроків вчителів початкових класів, які працюють за
програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (вчителі
Слободянюк І.О., Федорчук І.В., Мусійчук О.О.)
Тема:Взаємозв’язок живої та неживої природи.
Мета. Формувати знання про взаємозв’язок живої та неживої природи;
розширити уявлення дітей про природу та її значення, об’єкти живої та неживої
природи, закріпити знання про ознаки живих організмів, вчити розрізняти тіла
живої та неживої природи, формувати знання про взаємозв’язок живої та
неживої природи;
розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння аналізувати і встановлювати
зв’язки, сприяти розвитку навиків раціонального читання;
виховувати любов до природи.

Хід уроку
1. Організація класу
Чому, як сонечко встає,
то соловей співає?
Чому, як осінь настає,
то лист з дерев злітає?
Чому веселки дивний міст
сім кольорів тримає?
Чому в лисички пишний хвіст,
а в жаб хвоста немає?
Питанням тим немає меж,
та ти питай, навчайся,
і завжди відповідь знайдеш,
ти лише постарайся!
На більшість запитань, що виникають у вас про навколишнє, допоможе знайти
відповідь урок «Людина і світ». Отож сідаємо правильно, беремо з собою
увагу, старанність і вирушаємо у світ нових відкриттів. Як завжди допомагати
нам буде допитливий і непосидючий Центаврик—гість з далекої Альфа
Центавра.
2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку.
- На Землі природа багата і різноманітна. У Центаврика на його планеті все
по-іншому. Про це він написав у своєму листі. Розгорніть зошити на с. 9.
Прослухайте і простежте за текстом листа Центаврика, щоб дізнатися,
яке питання його непокоїть.
- Отож, яке запитання поставив перед нами Центаврик?
- Як би ви дали відповідь на нього?
- Доведіть, що люди не можуть обійтися без неживої природи.
- Розгляньте малюнок до завдання 2. Який об’єкт живої природи
зображений на ньому? Які об’єкти неживої природи?
- Чи потрібне, на вашу думку, Сонце для життя рослини? Чому?
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Чи потрібна вода? Чому?
Отож, рослини теж не можуть обійтися без неживої природи.
Які ще тіла неживої природи потрібні для життя рослин?
Сьогодні на уроці ми з вами більше дізнаємося про взаємозв’язок живої
та неживої природи, визначимо, які складові неживої природи необхідні
для існування живої.
3. Актуалізація опорних знань.
а) фронтальне опитування
- Перед тим, як здобувати нові знання, пригадаємо, що ми вже вивчили.
- Що таке природа?
- На які дві великі групи поділяється те, що належить до природи?
- Назвіть ознаки живої природи.
б) завдання 3
- Розгляньте малюнки у першому віконечку завдання 3. Що на них
зображено? Що, на вашу думку, зайве? Обґрунтуйте свій вибір.
- Розгляньте малюнки у другому віконечку. Який об’єкт зайвий і чому?
в) завдання 4
- Виконаємо завдання 4 . Прочитаємо слова, записані у ньому. Розділіть ці
слова на дві групи. Яку ознаку ви використали?
- Чи існує зв'язок між карасем і водою? Чи можуть інші тварини жити без
води? Ми бачимо, що і тварини, так само як рослини і люди, не можуть
існувати без неживої природи.
г) завдання 5. Вправа «Фотоапарат»
- Перевіримо, чи правильно ми зробили висновки за допомогою вправи
«фотоапарат». Закрийте вправу у зошиті рукою.
- Підготуйте очки-фотоапаратики. Постарайтесь запам’ятати те, що
побачите на екрані.
- Хто може відтворити прочитане?
- Перевіримо за зошитом. Прочитаємо разом правило, записане у рамці.
- Хто ще зможе відтворити його?
Фізкультхвилинка
- Молодці. Центаврик дуже вдячний за те, що ви допомагаєте йому
дізнатися більше про нашу планету і її мешканців. Давайте відпочинемо
під його улюблену пісеньку.
4. Сприймання нового навчального матеріалу.
- Комп’ютер Адаптер підготував також для нас цікаву інформацію.
Підготуємося до читання довідки.
а) вправа «Повітряні кульки»
- Перший стовпчик прочитаємо разом «луною»
- Дізнатися про значення невідомих слів нам допоможе наш електронний
тлумачний словник.
- Ще раз прочитає ці слова ……., а всі простежать.
-

56

- Допоможуть мавпочці спуститися на повітряній кульці дівчатка, а
хлопчики простежать за ними. Покладіть ручку на діафрагму. Зробіть три
спокійних вдихи. Вдихаємо нешумно, носиком.
- Тепер поставте пальчик на слова 1 стовпчика , зробіть спокійний
глибокий вдих, читаємо.
- Хто може відтворити ці слова з пам’яті?
- Прочитаємо другий стовпчик «луною».
- Ще раз прочитає ці слова …
- Допоможуть ведмедикові спуститися на повітряній кульці хлопчики, а
дівчатка простежать. Покладіть ручку на діафрагму. Зробіть три
спокійних вдихи. Вдихаємо нешумно, носиком.
- Тепер поставте пальчик на слова 2 стовпчика , зробіть спокійний
глибокий вдих, читаємо.
б) вправа «Сорока і черепаха»
- Уривок з довідки, що вміщено у вправі «Сорока і черепаха»,прочитаємо
у різному темпі.
- Повільно, як любить читати стара, мудра черепаха прочитаємо всі разом.
- Як молода сорока, прочитає…
- Як любить читати стара досвідчена сорока, прочитає…
в) читання довідки
- Отож, ми готові до читання довідки від бортового комп’ютера Адаптера.
Ви слухаєте диктора, стежите і запам’ятовуєте, що з неживої природи
необхідно всьому живому.
- Що важливого ви прочитали про Сонце?
- Що дізналися про воду?
- Для чого потрібно повітря живим організмам?
- Що таке ґрунт ?
- Повернемось до завдання 2, яке ми виконували на початку уроку. То яких
об’єктів неживої природи не вистачає для життя рослини?
Фізкультхвилинка
- Давайте відпочинемо і насолодимось красою природи, переконаємось,
що жива і нежива природа існують у тісному взаємозв’язку.
5. Закріплення знань учнів
а) завдання 9
- Питайлик, прочитавши текст, замислився. Допоможемо йому дати
відповідь на запитання: без чого людина не може жити?
- Прочитайте відповіді у завданні 9 і знайдіть правильну. Чому ви обрали
цю відповідь?
б) робота над правилом
- Підведемо підсумок. доповніть речення: жива природа не може
існувати…
Бо у природі все …
- Перевірити, чи правильні висновки ми зробили, допоможе правило
Мудрої сови. Прочитайте його напівголосно.
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- То чи правильні висновки ми зробили?
- Тепер прочитаємо всі разом. Закрийте правило рукою і спробуйте
повторити по пам’яті. Хто спробує розказати правило?
6. Зоряні перегони.
- Ви сьогодні здобули багато знань. А не забувати те, що ми вивчили на
попередніх уроках, нам допомагають зоряні перегони. Виконаємо
тестові завдання. Я читаю завдання, а ви самостійно пошепки читаєте
варіанти відповідей і обираєте правильну. Побачимо, хто зможе дати
правильні відповіді на всі запитання і скласти слово.
- Яке слово ви отримали?
- Скільки всього материків на Землі?
- На якому з них живемо ми?
- Як називається наша країна?
- Перегорніть сторінку. Підкресліть назви всіх країн, що мають спільні
кордони з Україною.
- На контурній карті напишіть назву нашої країни і позначте столицю.
7. Підсумок уроку
- Що нового для себе ви дізнались на уроці?
- Яке з завдань було для вас найцікавішим?
Тема. Алфавіт. Буква Б (б), звук [б]. Казка Ганса Крістіана Андерсена
«Снігова королева»
Мета. Формувати навики раціонального читання, повторити звукове значення
букв, алфавіт, розміщення слів у алфавітному порядку; виробляти вміння
читати складами і цілими словами, використовуючи прийом стеження;
розширити знання про життя і творчість Г.-К. Андерсена; продовжувати роботу
над казкою «Снігова королева»;
розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння працювати з текстом, розширювати
словниковий запас;
виховувати любов до книги, формувати уявлення про загальнолюдські
цінності.
Хід уроку
1. Організація класу
2. Актуалізація опорних знань, повторення вивченого.
а) робота з будиночком «Алфавіт»
- Яка буква не відкрила віконечка?
- Який звук вона позначає?
- Голосний він чи приголосний?
- Прочитайте пошепки алфавіт і знайдіть у ньому помилки.
- Де в нашому житті використовується алфавіт?
б) завдання 3. Слова в алфавітному порядку.
- Виконаємо завдання 3. Прочитає слова у ньому…
- Візьміть олівчики і пронумеруйте слова в алфавітному порядку.
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Хто вже може визначити порядок слів?
Прочитаємо всі разом слова в алфавітному порядку.
Які ще слова, що починаються на букву …., ви знаєте?
Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку.
Отож, ви здогадалися, що сьогодні на уроці ми повторюємо букву Б, її
звукове значення, також потренуємося читати склади і слова з цією
буквою, продовжимо вивчати казку Ганса Крістіана Андерсена «Снігова
королева»
4. Сприймання нового навчального матеріалу
Повторення букви .
а) вправа «Фотоапарат»
- Щоб краще запам’ятати букву виконаємо вправу «Фотоапарат».
Приготували очки-фотоапаратики. Увага на екран.
- Чи всі віконця були заповнені?
- По скільки букв було у кожному віконечку?
- Закрили очі, відтворили у пам’яті фотографію. Хто спробує записати на
дошці?
- Записуємо те, що запам’ятали у зошит.
- Перевіримо. Підніміть руки, хто погоджується із записом на дошці.
- Ще раз повторимо, то який звук позначає буква б?
б) «Сорока і черепаха»
- Почитаємо склади з цією буквою у вправі «Сорока і черепаха». Учні
першого ряду читають, як стара мудра черепаха, а всі інші простежать.
Слухайте один одного.
- Учні другого ряду прочитають, як молода недосвідчена сорока.
- Учні третього ряду прочитають, як досвідчена, дуже мудра сорока.
в) Спів складів
- Всі разом проспіваємо склади з буквою б на мелодію «Пісеньки про коника»
Фізкультхвилинка
Робота над казкою
а) завдання 7
- Розгляньте малюнок у завданні 7. Яку казку він ілюструє?
- Прочитає цей уривок…
- Хто автор цієї казки?
- Де народився Андерсен? Покажіть на карті країну Данію.
- Коли Андерсен почав писати казки?
б) робота над правилом
- Поглибимо наші знання, прослухавши інформацію, що підготувала
Мудра Сова. Послухайте диктора.
- Прочитаємо інформацію ще раз всі разом.
- Хто може назвати найвідоміші казки Андерсена?
- Підготуємось до читання наступної частини казки.
в) «Повітряні кульки»
- Прочитаємо слова першого стовпчика «луною».
3.
-
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- Дізнатися значення невідомих слів нам допоможе наш електронний
тлумачний словничок.
- Потренуємо наше дихання, спробуємо прочитати всі слова на одному
видиху разом.
- Хто сам спробує прочитати на одному видиху?
- Хто зможе повторити всі 4 слова?
- Працюємо з над другим стовпчиком. Читаємо «луною».
- Прочитаємо на одному видиху разом.
- Хто спробує сам?
- Хто повторить всі слова другого стовпчика?
г) «Сорока і черепаха»
- Уривок з казки нам підготували наші друзі – сорока і черепаха.
- Повільно, як любить читати черепаха, прочитає…..
- Швидко, як сорока, прочитає…
- Молодці! Можна вже трошки і відпочити. Заспіваємо першу частинку
нашої пісні про казку «Снігова королева».
Фізкультхвилинка
д) слухання казки
- Давайте прослухаємо ще одну частинку казки, простежимо в тексті за
диктором.
- Перевіримо, чи уважні ви були. Знайдіть в тексті відповіді на запитання:
- Куди потрапила Герда?
- Чому бабуся заховала всі троянди під землю?
- Куди впали сльози Герди?
- Як вони подіяли?
5. Закріплення знань. Творча робота.
- Попрацюємо з фрагментом мультфільму. Уважно перегляньте його.
- Що ви бачили спочатку?
- Чим закінчився фрагмент?
- Відшукайте в тексті речення, якими можна озвучити цей уривок.
- Перекажіть своїми словами.
- Озвучте мультфільм
6. Підсумок уроку.
- Діти, подумайте, чому Герда не залишилася в садку у бабусі, де було
вічне літо?
- Я бажаю вам бути такими ж наполегливими у досягненні мети, як і Герда.
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2.3.

Організація роботи з обдарованими дітьми
План роботи НВК №12 м. Рівного
з обдарованими учнями на 2013 – 2014 н. р.

№

1.

Термін
виконання

Зміст роботи

Серпень вересень

Організація науково-дослідницької
роботи. Визначення основних
напрямків роботи в навчальному
закладі. Проект наказу «Про
організацію роботи з обдарованими
учнями»
Виявлення обдарованих дітей серед
учнів 4-11класів з метою визначення
бажаючих брати участь в конкурсах,
олімпіадах, змаганнях
Вибір учнями напрямків роботи,
створення банку даних з урахуванням
типів обдарованості
Розподіл варіативної складової

2.

Вересень

3.

Вересень

4.

Вересень

5.

Впродовж
року
Жовтень травень

6.

7.

Впродовж
року

8.

Жовтень

9.

Жовтень

10.

Жовтеньлистопад

Відповідальні

Контроль за проведенням годин
варіативної складової
Заняття учнів у гуртках,
факультативних заняттях,
індивідуальних заняттях, курсах за
вибором, секціях тощо
Участь учнів закладу у різноманітних
конкурсах, змаганнях, виставках
тощо
Проект наказу «Про проведення І
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад»
Погодження графіка проведення І
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, складу організаційного
комітету, складу журі, складу
предметно-методичних комісій для
складання завдань І етапу учнівських
олімпіад
Проведення І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад та олімпіади для
учнів 4-х класів «Юне обдарування»
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Директор, заступник
директора з навчальновиховної роботи

Шкільний психолог,
керівники ШМО,
вчителі-предметники
Адміністрація, керівники
ШМО, вчителіпредметники
Директор, заступники
директора
Директор, заступники
директора
Учні, вчителіпредметними, керівники
гуртків
Адміністрація,учні,
вчителі-предметники,
керівники гуртків,
факультативів
Заступник директора з
навчально-виховної роботи
Директор школи,
заступник директора з
навчально-виховної роботи

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО,
вчителі-предметники

Відмітк
а про
викона
ння

Підведення підсумків І етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад,
вшанування переможців на шкільній
лінійці, оформлення стенду
«Переможці І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад », подання
інформації на сайт школи
Здача звіту про проведення І етапу
олімпіад та оформлення заявок на
участь учнів закладу у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад
Проведення Всеукраїнського
природничого конкурсу «Колосок»

11.

Листопад

12.

Листопад

13.

Листопад

14.

Впродовж
року

Залучення обдарованих учнів до
проведення наукових конференцій,
круглих столів, інтелектуальних ігор,
турнірів у рамках предметних тижнів
школи.

15.

Листопадгрудень

16.

Грудень січень

17.

Січеньлютий

18.

Січеньлютий

19.

Лютий

20.

Лютий

21.

Лютий

Участь у ІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад, проекти наказів
«Про участь та супровід учнів на
олімпіади»
Аналіз результатів ІІ етапу олімпіад,
підготовка необхідної документації
для участі у 3 етапі. Оформлення
стенду «Переможці ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад»
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад, проекти наказів
«Про участь та супровід учнів на
олімпіади»
Аналіз результатів ІІІ етапу олімпіад ;
підготовка необхідної документації
для участі у 4 етапі. Оформлення
стенду «Переможці ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад»
Участь учнів закладу у відбірково –
тренувальних зборах
Проведення І етапу міської олімпіади
«Крок» для учнів 5 класів з
математики, 5 – 6 класів з української
мови та літератури. Підведення
підсумків. Подача заявок на участь у
ІІ етапі
Проведення І етапу міських олімпіад
для учнів 7 - х класів з хімії, біології,
фізики Підведення підсумків. Подача
заявок на участь у ІІ етапі
62

Директор, заступник
директора з навчальновиховної роботи

Заступник дириректора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО
Заступник дириректора з
навчально-виховної
роботи,
координатор, учителі
Вчителі-предметники,
керівники ШМО

Заступник дириректора з
навчально-виховної
роботи, учителі
Заступник дириректора з
навчально-виховної роботи

Заступник дириректора з
навчально-виховної роботи
Заступник дириректора з
навчально-виховної роботи

Учні, вчителі-предметники
Заступник дириректора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО,
учителі
Заступник дириректора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО,
учителі

22.

Лютий

23.

Березень

24.

Березень

25.

Березень

26.

Березень квітень

27.

Квітень

28.

Квітень

29.

Травень

30.

Травень

Проведення шкільної олімпіади для
Заступник дириректора
учнів 4 – х класів «Юне обдарування» навчально-виховної
роботи, учителі
Участь у ІІ етапі міської олімпіади
Заступник дириректора
«Крок», та олімпіад для учнів 7 – х
навчально-виховної
класів з фізики, біології, хімії,
роботи, учителі
проекти наказів «Про участь та
супровід учнів на олімпіади»
Проведення Міжнародного
Заступник дириректора
математичного конкурсу «Кенгуру»
навчально-виховної
роботи,
координатор, вчителі
Зустріч з учнівськими колективами
Заступник дириректора
переможців та призерів
навчально-виховної
Всеукраїнських олімпіад 2 і 3 етапів
роботи, учителі
та конкурсу МАН
Участь у міському етапі олімпіади
Заступник дириректора
для учнів 4 – х класів «Юне
навчально-виховної
обдарування»
роботи, учителі
Участь в обласному етапі олімпіади
Заступник дириректора
для учнів 4 – х класів «Юне
навчально-виховної
обдарування»
роботи, учителі
Проведення обласного етапу «Юне
Директор, заступники
обдарування» на базі НВК №12
директора, учителі
Проведення свята вшанування
призерів олімпіад з базових
дисциплін та переможців конкурсу
МАН „Сходинками до Олімпу‖
Аналіз роботи з обдарованими
учнями за 2013 – 2014 н. р.
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з
з

з

з

з
з

Директор, заступники
дириректора
Заступник дириректора з
навчально-виховної роботи

План роботи НВК №12 м. Рівного з учнями, що займаються в секціях
Рівненського відділення МАН на 2013 – 2014 н. р.
№ Термін
виконання

Зміст роботи

Відповідальні

Організація науково-дослідницької
роботи. Визначення основних
напрямків роботи в навчальному
закладі.
Опитування учнів 8-11кл. з метою
визначення бажаючих брати участь в
науково- дослідницькій роботі
Рівненського відділення МАН

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО

1

Вересень

2

Вересень

3

Жовтень

Вибір учнями напрямків в науководослідницькій роботі

4

Жовтень

Участь у настановних сесіях МАН

5

Жовтень

6

Впродовж
року

7

Листопад

8

Впродовж
року

9

Грудень

10

Грудень

11

Жовтень січень

12

Січень лютий
Січень

Організація індивідуальної роботи з
учнями
Робота консультпунктів,
індивідуальні консультації з питань
роботи над темою дослідження ,
оформлення наукових робіт їх
корекція; підготовка необхідної
документації
Оформлення стенду про напрямки
наукової роботи учнів закладу
Залучення учнів – членів МАН до
проведення наукових конференцій,
круглих столів, інтелектуальних ігор,
турнірів у рамках предметних тижнів
школи.
Проведення інструктивно-методичної
наради для керівників наукових
робіт, вчителів та ознайомлення із
Положенням про конкурс –захист
наукових робіт МАН
Підготовка наукових робіт для
захисту на міському етапі
Підготовка учнів до проходження
контрольних випробувань з базових
предметів
Проходження контрольних
випробувань з предметів
Участь юних науковців у І етапі
конкурсу-захисту наукових робіт

13
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Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО,
вчителі-предметники,
шкільний психолог
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, керівники
ШМО,вч.-предметники
Учні, вчителіпредметники
Керівники наукових робіт,
вчителі-предметники
Керівники наукових робіт,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО
Заступник директора з
навчально-виховної роботи
Вчителі-предметники,
керівники ШМО

Заступник директора з
навчально-виховної роботи

Керівники наукових робіт
Вчителі-предметники
Учні закладу
Учні закладу

Відмітка
про
виконан
ня

14

Січень

15

Лютий березень

16

Лютий квітень

17

Квітень

18

Травень

19

Квітень травень

МАН
Аналіз результатів міського етапу
захисту наукових робіт МАН;
підготовка необхідної документації
для участі у 2 етапі.
Підготовка матеріалів переможців 2
етапу конкурсу-захисту МАН для
участі в 3 етапі
Участь юних науковців у 2, 3 етапах
конкурсу-захисту наукових робіт
МАН
Створення альманаху «Крок до
визнання» з інформацією про
обдарованих учнів
Проведення свята вшанування
призерів олімпіад з базових
дисциплін та переможців конкурсу
МАН «Сходинками до Олімпу»
Аналіз роботи у секціях МАН, проект
наказу «Про підсумки роботи з
обдарованими учнями».
Підготовка найкращих робіт учнів
НВК № 12 для виставки на святі
обдарованої молоді
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Заступник директора з
навчально-виховної роботи
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи., наукові керівники
Учні закладу
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи, керівники ШМО
Директор, ззступники
директора
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи,
керівники ШМО

№

2.4. Контрольно-аналітична діяльність
Фрагмент циклограми контрольно-аналітичної діяльності
Зміст контролю
Навчальна робота
8
9
10
11
Укладання навчальних планів
Комплектація контингенту учнів
Виконання навчальних програм
Календарне планування
Рівень навченості учнів
Організоване закінчення семестру,
року
Виконання нормативних документів
Робота з кадрами
Робота гуртків і факультативів
Перші дні дитини в школі
Робота психологічної служби
Робота експериментального
майданчика
Робота бібліотеки
Організація навчальних екскурсій
Спортивно-масова робота
Планування виховної роботи к/к
Підсумки проведення ЗНО

Р,Н,
УО
Р, Н

3

Корекція
Р

Р
МО
А, Р

бази

5

даних

Н
А, Р
Е, Р

Р
Р
Р, Н
Р
О
Р

Р
З,
УО

Р

Р

Р

Р, З

Р

Р

Р
І,Р,Н

П

Е, Р

Р
Р

Р

Р

І

Р

Н

ПК
Р
Р

Р

Б/з

Р
Р,МО

6

Н, Р

І,Р,Н
Р

4

Р,Н, УО

Л
Н, МО

Л

Л

П,Н,
МО

Всеукраїнські олімпіади
І етап

Місяць року
12
1
2

Р,І,Н

Р,Н,Л
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Р
Р,Л,З

Л
МО

Л

Р, Л

Р
Л

Н
Н, Л

Н

ІІ етап
ІІІ етап
Підведення підсумків ІІ та ІІІ етапів
Олімпіада „Юне обдарування”
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
ІV етап
Обдаровані діти
Організація науково-дослідницької
діяльності
Проведення занять з обдарованими
учнями
Контроль за роботою з
обдарованими учнями
Організація виховної роботи
Аналіз планів в/р

Р,УО
Р,УО
Н
Р,І

Р,Н
УО
УО
Р

Р,Н
МО, Р,
Н

Р

Р

Л
Р,П

Робота з батьками
Рівень вихованості учнів
Профорієнтаційна робота
Індивідуальна робота з учнями
Учнівське самоврядування
Р,П
Організація методичної роботи
Робота ШМО
Проведення предметних тижнів
Фізичної культури та курсу «Захист
Вітчизни»

Н
Н, МО

Н, Л
Р

Кф,Б/з,Р

Б/з, Р
М

З, Р
Р

П

Нк

Р

Р

Н
МР,Н

З, Р
Р
П,Н
Р
Н,
захо-ди
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Н
Нк,
МО
Нк
Н
Р

Нк

Р

Р

Н

Кф

Б/з, Р
Н

М, Р
Р

М
Я
Р
Нк,Р

П

Р
Н
Н,П
Р, З

р

Іноземних мов
Історії

н

Н,
заходи
Н,
захо-ди

Правознавства

Н,
заходи

Трудового навчання

Н, заходи

Світової літератури
Музичного та образотворчого
мистецтв
Української мови та літератури
Математики
Фізики, астрономії, географії,
економіки, природознавства, хімії
Біології та основ здоров’я

заходи

Н,
заходи
Н, заходи
р

заходи

н
Н,
захо-ди
Н,
захо-ди

Н,
захо-ди

Інформатики та інформаційних
технологій
Умовні позначки:
Н – наказ
Р – нарада при директорі
З – звіт
А – аналіз
Е – електронний аналіз
І – інформація
Д – довідка
Л – лінійка
б/з – батьківські збори
у/з – учнівські збори

УО – подати в управління освіти
заявку/інформацію/звіт/розклад і тд.
МО – засідання методичного об’єднання
П – засідання педагогічної ради
М – моніторинг
Я – ярмарок професій
Нк – нарада класних керівників
О - обстеження
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2.5. Програма роботи з обдарованими учнями 10-11 класу з
поглибленим теоретичним і практичним вивченням математики (вчитель
Гайдук Г.В.)
Вступ
Досягнення сучасної науки і техніки неможливі без застосувань і
подальшого розвитку математики. Сьогодні математичні теорії та методи є
визначальними майже у всіх сферах людської діяльності, тому підвищення
рівня математичної освіти в Україні – одне з найважливіших завдань.
Вивчення математики спрямоване на досягнення таких цілей:
. Формування у учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної
культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному
суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами математики
як універсальної мови науки ї техніки.
. Інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їх логічного мислення, пам’яті,
інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити логічні
висновки.
. Навчити учнів визначати, розуміти, а потім самостійно ставити перед собою
завдання.
. Вчити учнів використовувати найраціональніші способи розв’язання певної
задачі.
. Формувати у учнів навчальні мотиви, пізнавальний інтерес, бажання вчитися,
відповідально та свідомо ставитись до процесу навчання.
1. Подільність і остачі (4 год.)
Порівняння за модулем. Алгоритм Евкліда. Китайська теорема про остачі.
Основна мета – сформувати вміння використовувати властивості остач при
розв’язуванні задач. Застосуванні ознак подільності чисел.
Основні вимоги:
Знати:
- Правила дій над остачами.
- Властивості подільності та розкладу чисел на множники.
Уміти
- застосовувати Алгоритм Евкліда та китайську теорему про остачі.
2.Квадратний тричлен (4год)
Виділення повного квадрата. Властивості квадратного тричлена.
Директриса та фокус параболи. Формула Вієта для рівнянь вищих степенів.
Основна мета – розширити поняття про квадратний тричлен та його
застосування. Використовувати властивості квадратного тричлена для
доведення нерівностей.
Основні вимоги:
Знати
- Загальний вигляд квадратних нерівностей та методи їх розв’язування
Уміти
- Знаходити найбільше та найменше значення функції .
69

- Знаходити область значень функції.
- Знаходити директрису та фокус параболи.
3. Ціла та дробова частина числа (4 год.)
Антьє. Мантиса . Рівняння та нерівності з цілою та дробовою частиною.
Графіки з
цілою та дробовою частиною.
Основна мета – засвоєння учнями понять цілої та дробової частини та
застосування їх властивостей для розв’язування задач.
Основні вимоги:
Знати:
- Властивості антьє та мантиси.
- Формули взаємозв’язку між цілою та дробовою частиною.
- Основні методи розв’язування рівнянь та нерівностей.
Уміти:
- Будувати графіки з цілою та дробовою частиною.
- Розв’язувати рівняння та нерівності.
4. Ігри та стратегії (2 год.)
Математична гра .Виграшна та програшна
позиція. Оптимальна
стратегія.
Основна мета – Сформувати навички розбору математичної гри, виявлення
виграшних та програшних позицій, та знаходження виграшної стратегії.
Основні вимоги:
Знати6
- Ознаки виграшної позиції.
- Принципи на яких ґрунтується виграшна стратегія.
Уміти:
- Визначати виграшні та програшні позиції.
- Будувати оптимальну стратегію.
5. Інваріанти (4 год.)
Інваріант. Напівінваріант. Геометричний інваріант.
Основна мета – засвоєння учнями поняття інваріанту, основних напрямків
застосування інваріантів: ігри, комбінаторні обчислення, процеси,
розфарбування фігур. Основні вимоги:
Знати:
- Поняття інваріанти та його властивостей.
Уміти:
- Знаходити інваріант в певному процесі.
- З’ясовувати, чи можна за допомогою заданих в умові задачі операцій
перейти від одного об’єкта до іншого.
6. Метод математичної індукції (4 год.)
База та крок індукції. Повна та неповна індукція .Індуктивне припущення.
Індукційний перехід .
Основна мета – навчити застосовувати метод математичної індукції для
обґрунтування справедливості сформульованих тверджень..
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Основні вимоги:
Знати:
- Сферу застосування метода
- Модифікації методу математичної індукції.
Уміти:
- Застосовувати принцип математичної індукції у видозміненій формі.
7. Діафантові рівняння (4 год.)
Лінійне рівняння з цілими коефіцієнтами. Частковий розв’язок. Діафантові
рівняння вищих степенів. Системи Діафантових рівнянь.
Основна мета – навчити учнів використовувати різні методи для
розв’язування діафантових рівнянь та їх систем.
Основні вимоги:
Знати:
- Модифікації діафантових рівнянь.
- Метод ланцюгових дробів
- Метод нескінченого спуску.
Уміти:
- Доводити єдність розв’язку .
- Використовувати різні методи роз’язування діафантових рівнянь.
8.Рівняння та нерівності з параметрами (4 год.)
Параметр. Аналітичний спосіб розв’язування основних типів задач.
Графічний спосіб розв’язування основних типів задач. Параметр та пошук
розв’язків рівнянь, нерівностей та їх систем.
Основні вимоги:
Знати:
- Аналітичний та графічний прийоми розв’язування задач з параметрами.
Уміти:
- Застосовувати методи пошуку необхідних умов.
- Розв’язувати рівняння з параметрами, що зводяться до дослідження
розташування коренів квадратичної функції.
9.Функціональні рівняння (4 год.).
Поняття функціонального рівняння. Рівняння Коші. Методи розв’язування
функціональних рівнянь. Суперпозиція функцій. Перевірка отриманих
розв’язків.
Основна мета – навчити учнів оперувати з даними поняттями , застосовувати
різні методи розв’язання.
Основні вимоги:
Знати:
- Основні типи функціональних рівнянь та методи їх розв’язання .
Уміти:
- Розв’язувати функціональні рівняння методом підстановок.
- Методом застосування поняття групи.
- Методом рекурентних співвідношень.
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- Правильно виконувати перевірку.
10.Доведення нерівностей (4 год.)
Нерівність Коші. Нерівність Коші-Буняковського. Нерівність Бернуллі.
Нерівність Чебишева. Нерівність Єнсена. Методи розв’язування нерівностей.
Основна мета – дати учням систематичні відомості про основні методи
доведення нерівностей.
Основні вимоги:
Знати:
- Базові нерівності та наслідки з них.
Уміти:
- Застосовувати різні методи доведення нерівностей
- Виконувати операції над нерівностями на основі їх властивостей.
Добірка задач.
1.Подільність і остачі.
Задача 1. Довести що добуток трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 6.
Розв’язання. Серед трьох послідовних чисел є винаймі одне парне число і одне число що
ділиться на 3.Оскільки 2 і 3 взаємно прості, то добуток трьох послідовних чисел ділиться на
6.
Задача 2. Чи можна всі двоцифрові числа від 32 до 86 включно виписати в деякому порядку
одне за одним так щоб утворилось просте число?
Розв’язання. В якому б порядку ми не записували задані числа , сума цифр, що стоять на
парних місцях від 32 до 86 включно, дорівнюватиме 300. Сума цифр, що стоятимуть на
непарних місцях , дорівнюватиме 245. Оскільки число 300-245 =55 ділиться на 11 , то в
результаті дістанемо число, яке ділиться на 11, і яке не є простим.
Задача 3. Є три купки камінців. Одним ходом дозволяється або з кожної купки забрати одну
й ту ж кількість камінців ( від ходу до ходу ця кількість може змінюватись), або половину
камінців з будь- якої купки ( якщо їх парна кількість ) перекласти в будь- яку іншу купку.
Спочатку в купках було відповідно 2111, 111, 11 камінців. Чи можна при цих правилах
добитись того, щоб у кожній купці не залишилося жодного камінця.
Розв’язання. Після кожного ходу остача від ділення загальної кількості камінців у трьох
купках на число 3 не змінюється. Але початкова сума 2111+ 111 +11 на 3не ділиться. Тому
добитися того , щоб у кожній купці не залишилось камінців, не вдасться.
Задача 4.Визначити дві останні цифри числа 2 2002 .
Розв’язання. Дану задачу можна сформулювати таким чином. Знайти остачу від ділення
числа 2 2002 на 100. Для її розв’язання знаходимо послідовно остачі від ділення на 100
чисел виду 2 n . Послідовність таких остач має має вигляд 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 56, 12, 24, 48,
96, 84, 68, 36, 72, 44, 88, 76, 52, 04, … . Як бачимо починаючи з другої остачі 4 для числа
2 2002 остачі повторюються. Оскільки 2002 при діленні на 20 дає остачу 2 > 1, то дві останні
цифри числа 2 2002 - 04.
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Задача 5. Довести , що число p 3

2 p ділиться на 3 при довільному натуральному p.

0(mod 3) , якщо p
Розв’язання. Якщо p 0(mod3) , то p3 23 p
3
3
p 2 p 0(mod 3) , якщо p 2(mod3) , то p 2 p 0(mod 3) .
Задача6.При яких n число 2n

3n

1(mod3) ,то

4n є точним квадратом.

21n 4
є нескоротним.
14n 3
Задача 8. Знайдіть такі прості числа p , для яких 2 p 1 та 4 p 1 також прості.
Задача 9. Чи може число n ! закінчуватись 2010 нулями?
Задача10.Довести що квадрати натуральних чисел при діленні на 4 можуть давати лише
остачі 0 або 1.
Задача11.Нехай S(n) сума цифр натурального числа n .Чи існує таке натуральне n, для
якого виконується рівність. n S (n) S (S (n)) 2011.
Задача7. Доведіть ,що при всіх натуральних n дріб

Квадратний тричлен.
Задача1.
Корені квадратного тричлена x 2

2 px 7 p 2 задовольняють умову x12

x22

18 . Знайти p.

Розв’язання.
Користуючись
формулами
Вієта
,знайдемо
:
2
2
2
2
2
2
2
x1 x2 ( x1 x2 ) 2 x1 x2 4 p 2 ( 7 p ) 18 p .Тому 18 p 18. Отже р=1, або р=-1.
Задача2.
При яких значеннях параметра р сума квадратів коренів рівняння x 2 px p 1 0 буде
найменшою?
( x1 x2 ) 2 2 x1 x2 = p 2 2( p 1)
Розв’язання. x12 x12
Отже, така сума буде найменшою, при р=1.

p2

2p 2

( p 1) 2 1.

Задача 3.
Знайти найменше значення функції у = ( x 1)(x 2)(x 3)(x 4).
Розв’язання. Згрупувавши перший множник з четвертим, а другий з третім, одержимо :
y ( x 2 5 x 4)( x 2 5 x 6). Покладемо ,що x2 5x 5 t . Тоді y t 2 1. Таким чином
найменше значення функції дорівнює -1. Воно досягається при t=0. Тобто при тих значеннях
x, які є коренями рівняння x2 5x 5 0 . Обидва корені є дійсними.
Задача 4.
Знайти найменше значення виразу 2 x 2

5 y2

4 xy 4 x 2 y 7.

Розв’язання. Перетворимо даний вираз наступним чином:
( x 2 4 x 4) ( x 2 4 xy 4 y 2 ) ( y 2 2 y 1) 2 ( x 2) 2 ( x 2 y ) 2 ( y 1) 2 2 . Зрозуміло,
що значення цього виразу не менше 2. При х =2 ; у=1. Значення цього виразу рівне 2.
Задача 5.
Знайти область значень функції y

x
( x 1) 2

.
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Розв’язання. Задачу можна сформулювати таким чином: знайти всі значення параметра р ,
x
при кожному з яких рівняння
p має дійсні корені. Дане рівняння рівносильне
( x 1) 2
рівнянню px2

(2 p 1) x

p

0. Якщо р =0, то х =0 є його коренем. Якшо ж

наявність дійсних коренів випливає з умови D 0, тобто (2 p 1)
1
1
p
. Отже, множина значень даної функції y
;
.
4
4
Задача 6.

2

4p

2

Для квадратного тричлена f(x) допускаються такі перетворення: f ( x)

f ( x)

0. То

0.

1
x 2 f ( ) та
x

1

). Чи можна , застосувавши кілька перетворень вказаного вигляду із
x 1
2x 2010 отримати тричлен x2 x 2011?

( x 1)2 f (

тричлена x2

p

Розв’язання.

При
заданих
в
умові
задачі
перетвореннях
маємо
:
a b
ax2 bx c
x2 ( 2
c) cx 2 bx a;
x
x
a
b
ax2 bx c
( x 1) 2 (
c) cx 2 (b 2c) x a c b.
2
( x 1)
x 1
Якщо числа a, b, c- цілі , то коефіцієнти новоутворених квадратних тричленів також будуть
цілими. Але при кожному такому перетворенні коефіцієнт при х або не змінюється, або ж
змінюється на парне число , що дорівнює подвоєному вільному члену. А оскільки числа -2 і
1 різної парності , то із тричлена x2 2x 2010 не вдасться дістати тричлен x2 x 2011.
Задача 7.
Запишіть рівняння спільних дотичних до графіків функцій
x 2 6 x 10.
y x 2 4 x 3 та y
Розв’язання. Зауважимо, що спільна дотична до заданих парабол не може бути
вертикальною. Тому її рівняння y ax b. Для знаходження коефіцієнтів цієї прямої
скористаємось тим, що обидва рівняння x2 4x 3 ax b та x2 6x 10 ax b мають
лише по одному кореню. Прирівнюючи їх дискримінанти до нуля, отримаємо таку систему
a1 0
a2 2
a 2 8a 4b 4 0,
. Таким
рівнянь:
З
неї
знаходимо
розв’язки:
та
b2
6
b1
1
a 2 12a 4b 4 0.
чином, рівняння шуканих дотичних y
1 та y 2x 6.
Задача 8.
Петрусь виписав на дошці 2011 зведених квадратних рівнянь і переконався, що жодне з них
не має дійсних коренів. Потім він додав усі ці рівняння . Доведіть, що й отримане у такий
спосіб рівняння також не має дійсних коренів.
Розв’язання. Оскільки коефіцієнти біля x 2 дорівнюють 1 і рівняння не мають дійсних
коренів, то їх ліві частини набувають лише додатних значень. А отже, і ліва частина
отриманого рівняння також набуває лише додатних значень. А тому таке рівняння не матиме
дійсних коренів.
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Задача 9.
Рівняння x2 ax b 0 і x 2 px q 0 мають спільний корінь. Скласти квадратне рівняння
коренями якого є інші корені цих рівнянь.
Розв’язання. Припустимо спочатку , що p
x3 - корені другого рівняння. Тоді

a. Нехай x1 і x2 - корені першого рівняння, x1 і

x1 x2
a;
;
x1 x 2 b
x1 x3
p ;
x1 x3

(1)
(2)
(3)

q.

(4)

Оскільки x1 - спільний корінь даних рівнянь, то
x12

ax1 b

0,

(5)

2
1

x
px q 0 .
Віднімаючи від рівності (5) рівність (6) дістанемо
b q
x1
.
p a
Додаючи рівності (1) і (3) та перемножуючи (2) і (4), матимемо
2(b q)
x1 x2
(a p) 2 x1
(a p)
;
p a

x12 x2 x3
Якщо b

q , то x1

(6)

bq.

0 ; тоді

bq ( p a) 2 bq
.
x12
(b q) 2
q, то квадратне рівняння , яке задовольняють x2 і x3 , має вигляд:
x1 x2

Отже, якщо

x2

a

p

p

a, b

2(b q)
p a 2
x (
) bq
p a
b q

0.

Якщо
b q то x1 0, тому b 0, q
2
x
px 0. Звідси дістанемо x2
a, x3

0 .Рівняння набирають вигляду : x2 ax 0 і
p. Квадратне рівняння , яке задовольняють x2 і

x3 має вигляд x 2 (a p) x ap 0.
Якщо p a і рівняння мають спільний корінь , то й q b , тобто маємо тільки одне квадратне
рівняння ( x2 x3 ; шукані рівняння мають вигляд ( x x2 ) 2 0 , ( x x1 ) 2 0. )

Задача 10.
Розкласти на множники многочлен x4 1.
Розв’язання. x 4 1 ( x 4

2 x 2 1) 2 x 2

Задача11.
Не розв’язуючи рівняння 2x2 5x 2

( x 2 1)2 ( 2 x)2

( x2

2 x 1) x2

0 знайдіть суму кубів коренів.

Задача12.
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2x 1 .

Знайдіть всі значення параметра а, при яких обидва корені рівняння x2
цілими.
Задача 13.
Розкладіть на множники вирази: а) x 4 x 2 1; б) x5 x 1.

ax 2003 0 є

Ціла та дробова частина числа.
Задача 1.
Знайти a та a . a

cos2 x .

Розв’язання. Для всіх х

n., n Z , cos2 x 0;1 , тоді a 0; a cos2 x 0
Для x
n, n Z , cos2 x 1, тоді a 1; a 0.
Відповідь . При всіх х
n., n Z , a 0; a cos2 x . При x
n, n Z ,
a 1, a 0.
Задача 2.
Розв’язати рівняння відносно х . x 2
Розв’язання.
Звідки x
Відповідь. x

2
2
3;

2

3;

x2
x

cos2 x.

2.

2 1
3.

2; 3 .

2

2; 3 .

Задача 3.
Розв’язати рівняння відносно х x 2

4x

x 6.

Розв’язання. З умови випливає , що х-6 – ціле число. Тоді числа х, 4х, x2 4x –цілі , тобто
x 2 4 x x 2 4 x. і x 2 4 x x 6, x 2 5 x 6 0, звідки x 2 або x 3.
Відповідь. x 2;3 .
Задача 4.
Розв’язати рівняння відносно х
Розв’язання. x

x

x 2x
x 1
2
шукати на інтервалі x 1;1 . Тоді x
3
Відповідь. x 1;1,5 .

2x

2x

2x

3.
1 , тобто

1 і 2x

3

x

Задача 5.
Розв’язати рівняння відносно х

Розв’язання. Позначимо

t

5 6x
8

15x 7
5

15x 7
.
5

5 6x
,t
8
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Z.

3 3x
2, тобто 2

5, отже, розв’язок слід
2x

3, x

1;1,5 .

Тоді

x

5t 7
, t
15

10t 39
40
Оскільки t

5 6

5 6x
8

5t 7
15
8

10t 39
.
40

1
t 1,3.
30
Z , отримаємо t 0;1 .
7
4
Якщо t =0, то x
; якщо t =1, то x
.
15
5
7 4
Відповідь. x
; .
15 5
Задача 6.
x2 8 x
Розв’язати рівняння відносно х
t

t 1,

Розв’язання. Нехай x n
Тоді рівняння має вигляд :

, де

7

0.

Z . Тоді

0;1 , n

x

n і n 1. (бо 8 x

x2

7

0 ).

2

2n
n2 8n 7 0.
Звідки , враховуючи що -невід’ємне отримаємо
n
8n 7 .
n
Враховуючи обмеження на
і , отримаємо систему:
n

N

n

N

n

8n 7

0 , або 1 n

n

8n 7

1

7 , або n

n

4

n

7

1;5;6'7 .

Підставляючи відповідні значення n у вирази для
Відповідь. x

1; 33; 41;7 . .

1; 33; 41;7 . .

Задача 6. Знайти a та a . a

cos x .

Задача 7. Розв’язати рівняння відносно х 3x 2

2x

Задача 8. . Розв’язати рівняння відносно х x 2
Відповідь. x

і х, отримаємо , що x

11; 10

1; 2

1

2x

3

0. Відповідь. x

1 1
;
.
2 3

0.

3.

Задача 9. Розв’язати рівняння відносно х x

1
x

x

1
. Відповідь. x
x

t

1
,t
t

Задача 10. Зобразити на координатній площині (XOY ) задану множину точок. x
Задача 11. Скільки чисел послідовності 1,2,3,…, 2011 ділиться на 3 і на 7?
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N \ 1.
y

0.

Ірги та стратегії.
Задача 1. З паперу в клітинку вирізали квадрат розміром 2011х 2011, з якого потім вирізали
кутову клітинку. Двоє гравців по черзі від цієї фігури відрізають по лініях кліток квадрати
довільних розмірів і відкидають їх. Програє той гравець, після ходу якого, фігура, що
залишається,є або прямокутником довільних розмірів, або розпадається на частини (якщо
частини мають хоча б одну спільну точку – вершину, то вони не розпадаються ). Хто з
гравців може забезпечити собі виграш?
Розв’язання. В цій задачі маємо справу з віссю симетрії . Віссю симетрії слугує пряма , на
якій лежить діагональ квадрата, що проходить через вилучену клітинку. Якщо гравець, який
починає гру першим своїм ходом виріже квадрат зі стороною 2009 клітинок, діагональ
якого міститься на осі симетрії, то по-перше, він не порушить симетрії, а по друге , змусить
суперника її порушити. Поновлюючи впродовж гри симетрію, порушену другим гравцем,
перший переможцем завершить гру.(Якшо ж перший гравець своїм першим ходом виріже
квадрат менших розмірів то другий гравець може перехопити ініціативу і примусити
першого визнати поразку ).
Задача 2.
Хлопчик та дівчинка фарбують по черзі клітинки таблиці розміром 1986 х1986 .За один хід
дозволяється зафарбувати будь-які дві не зафарбовані раніше клітинки що мають спільну
сторону. Починає цю гру хлопчик, а переможцем вважається той, після ходу якого вже не
можна продовжити гру ( у таблиці немає двох сусідніх вільних клітинок). Як слід грати
дівчинці , щоб завжди перемагати в цій грі?
Розв’язання. Стартова позиція гри симетрична відносно точки О - перетину діагоналей
таблиці. Тому хлопчик будь-яким першим ходом порушує симетрію. Дівчинці для перемоги
потрібно пофарбувати клітинки, які симетричні відносно точки Отим клітинкам, що
пофарбував хлопчик, виконуючи свій хід.
Задача 3.
На дошці записано вираз * n * n2 * n3 * n4 * n5 * n6 * n7 * n8. Петрик і Оксанка грають у таку
гру,Вони роблять ходи по черзі : за один хід дозволяється змінити знак «*» на знак «+» або
«-»Оксанка прагне, щоб здобутий вираз ділився на 6 , для кожного натурального n. Петрик
ходить першим. Довести , що Оксанка зможе забезпечити собі перемогу незалежно від того,
як ходить Петрик.
Розв’язання.
Спочатку
Оксанці
треба
утворити
пари
3
2
4
5
7
6
8
(*n * n ), (*n * n ), (*n * n ), (*n * n ). Потім відповідаючи на хід Петрика , замінювати
«зірочку » в тій парі, в якій щойно замінив Петрик , але треба ставити знак протилежний
знаку , який поставив Петрик. Оскільки n3 n (n 1)n(n 1), то кожна «пара» при будьякому натуральному n ділиться на 6 , а тому і весь вираз буде ділитися на 6.
Задача 4.
Двоє грають у таку гру . Спочатку перший гравець ставить коня на довільну клітинку
шахівниці 8 х 8 , потім другий гравець робить хід цим конем, потім хід робить перший і
т. д. При цьому забороняється ставити коня на клітинку де він уже побував раніше. Програє
той, хто не може зробити черговий хід. Хто виграє при правильній грі?
Розв’язання. «Пари» клітинок , які забезпечують перемогу другому гравцеві , містяться у
прямокутниках розміром 2 х 4. Тому після ходу першого гравця, другий гравець подумки
поділяє шахівницю на вісім прямокутників зазначених розмірів. І виконує зазначений хід ,
залишаючи коня у виділеному прямокутнику. Відповідаючи у такий спосіб на кожний хід
суперника , другий гравець досягне перемоги.
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Задача 5.
Грають двоє. Перший називає 3 будь - які числа, відмінні від нуля, а другий на власний
розсуд ставить їх на місце зірочок у виразі
* x2 *x *.
Перший виграє, якщо утворений при цьому квадратний тричлен має два різні раціональні
корені . Довести, що він може досягти перемоги.
Розв’язання. Квадратний тричлен ax2 bx c з раціональними коефіцієнтами матиме два
різні раціональні корені , якщо його дискримінант буде квадратом раціонального числа ,
відмінного від нуля. Для цього досить, щоб сума коефіцієнтів тричлена дорівнювала
a b c 0
b
a c
b 2 a 2 2ac c 2
b 2 4ac (a c) 2 .
нулю,
І
старший
коефіцієнт не дорівнює вільному члену a c. Тому для перемоги першому гравцеві
достатньо назвати числа -3, 1, 2.
Задача 6.
Двоє гравців по черзі ставлять на клітинки дошки розміром 65 х 65 по одній фішці При
цьому на жодній горизонталі і на жодній вертикалі не повинно бути більше 2 фішок . Хто не
зможе зробити хід програє. Хто виграє при правильній грі?
Задача 7.
На дошці написано вираз 1999***2**1. Миколка і Олежка грають у гру , по черзі
підставляють замість зірочок цифри від 0 до 9 включно. Першим робить хід Миколка. Гра
продовжується доти, доки всі зірочки будуть замінені цифрами. Якщо утворене число
ділиться на 13, то виграє Миколка в іншому випадку Олежка. Хто з гравців зможе
забезпечити собі перемогу?
Задача 8.
Двоє гравців по черзі записують нескоротні дроби зі знаменниками від 1 до 1999 1 при
цьому пишуть знак «+ чи «-»перед кожним дробом. Після того як будуть виписані всі такі
дроби , знаходять їх суму . Якщо ця сума –ціле число, то виграє той , хто зробив останнім
запис, інакше виграє його суперник. Хто зможе забезпечити собі виграш?
Задача 9.
Том і Джеррі по черзі виписують в клітинки квадратної шахівниці розміром
1996 х 1996числа +1 та -1. Після заповнення дошки підраховується сума S всіх виписаних
чисел. Потім у числах ,що стоять у білих клітинках змінюється знак та знову підраховується
сума D всіх чисел , якщо S=D ,то виграє Джеррі . В протилежному випадку Том. Для кого з
гравців існує виграшна стратегія , якщо Том ходить першим.
Задача 10.
На столі лежить 4 яблука масою 600, 400, 300 і 250г. Двоє суперників по черзі підходять до
столу і беруть по одному яблуку, а потім по команді починають їсти. Наступне яблуко
дозволяється брати гравцю тільки після того, як він з’їв попереднє. Швидкість «поїдання»
однакова в обох суперників. Як має поводитися той, хто почав гру, щоб з’їсти якомога
більше ? (Вказати, яку найбільшу кількість грамів може забезпечити собі той, хто починає
гру, при протидії суперника.)

Інваріанти.
Задача 1. Для числа 20152015 підрахували суму його цифр, в одержаному числі знову
підрахували суму цифр , і т. д. аж поки не отримали одноцифрове число . Визначити це
останнє число.
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Розв’язання. При діленні на 9 число 2015 дає остачу 8, тому остача при діленні на 9 числа
20152015 така ж, як і числа 8 2015 . Але числа 8n дають таку послідовність остач: 8, 1, 8, 1, 8,
… , елементи якої повторюються з періодом 2. Тому число 8 2015 , а з ним і число 20152015
при діленні на 9 дає остачу 8. Оскільки, крім того , остача від ділення на 9 довільного числа
та суми цифр цього числа однакові , то скільки б разів не застосовували описану в умові
задачі операцію, кожного разу одержуватимемо числа , які при діленні на 9 дають остачу 8.
А тому одноцифрове число, яке дістанемо на останньому етапі , дорівнюватиме 8.
Задача 2.
Задано числа

1
. Дозволяється будь-які два з них замінити їх сумою та різницею ,
2
2 . Чи можна провівши цю операцію декілька разів, дістати трійку чисел 1,

2 , 2,

поділеними на
2 , 1+ 2 .

Розв’язання. Припустимо, що на якомусь кроці ми дістали дістали трійку чисел a, b, c. Тоді
a b a b
після виконання наступних перетворень дістанемо трійки
,
, c Оскільки
2
2

a b
2

2

a b
2

2

c2

a2

таких перетворень. Але ( 2 )
2,

c 2 . То сума квадратів заданих чисел є інваріантом для

b2
2

2

2

1
2

2

1
не вдасться отримати трійку чисел 1,
2

12

2

2

1

2

2 . Тому із трійки чисел

2 ,

2 , 1+ 2 .

Задача 3.
Є два двістіграмових стакани . У першому з них знаходиться 100г чаю у другому 100г
молока. Із першого стакана 50г чаю перелили у другий стакан . Після перемішування 50г
суміші перелили назад у перший стакан. Потім 50г нової суміші із першого стакана
перелили у другий. І знову 50г суміші із другого стакана перелили у перший. Таку
процедуру повторили 2002 рази. Чого залишилось більше: чаю у першому стакані чи молока
в другому?
Розв’язання. Однаково, оскільки після таких переливань загальні об’ми в обох стаканах не
змінились, то скільки чаю перелили в другий стакан, стількиж молока із другого стакану
було перелито в перший.

Метод математичної індукції.
Задача 1. Доведіть , що довільну суму , більшу за 7 коп. , можна сплатити монетами
вартістю 3коп. та 5коп.
Розв’язання. Індукцію ведіть по числу копійок. База . Суму в 8коп., очевидно можна
сплатити. Крок. Припустимо, що нам вдалось сплатити суму в n коп. вказаними монетами.
Якщо серед них є монета в 5коп., то замінимо її на дві монети по 3 коп. і одержимо суму в
(n+1)коп. Якщо ж усі монети по 3коп., то їх не менще 3 і замінивши три монети на дві по
5коп. , ми також збільшимо суму на 1коп.
Задача 2.
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Дійсне число х таке, що

x

1
x

ціле. Доведіть, що для довільного натурального n

1
ціле.
xn
Розв’язання. Застосуємо індукцію по числу n . При цьому скористаємось тотожністю
1
1
1
1
xn
xn 1
x
xn 2
.
n
n 1
n 2
x
x
x
x
число x n

Задача 3.
Довести, що при кожному натуральному n справджується рівність 1+3+5+…+(2n-1)= n 2 .
Розв’язання. При n=1 маємо 1=1 2 . Припустимо, що при n=k правильна рівність
1 3 ... (2k 1) k 2 . Тоді
при
n=k+1
одержимо
1 3 ... (2k 1) 2(k 1) 1

k2

2(k 1) 1

(k 1) 2 . Отже індукційний перехід вірний, а

тому для всіх натуральних n правильна рівність 1+3+5+…+(2n-1)= n 2 .
Задача 4
Довести, що сума внутрішніх кутів довільного опуклого n-кутника дорівнює n 2 1800 .
Розв’язання. При n=3 дане твердження справедливе. Припустимо , що для довільного
опуклого k –кутника сума внутрішніх кутів дорівнює k 2 1800 . Тоді довільний опуклий
(k+1) – кутник можна розбити діагоналлю на трикутник та опуклий k-кутник. Отже, сума
k 2 1800
k 1 2 1800. Звідси на
його внутрішніх кутів буде дорівнювати 1800
основі принципу математичної індукції робимо висновок про справедливість твердження
задачі для довільного n 3.
Задача 5.
Доведіть, що 1 3 6 ...

n(n 1)
2

n(n 1)(n 2)
.
6

Діафантові рівняння.
Задача 1.
Знайти всі цілі невід’ємні розв’язки рівняння 19x 84 y

1984.

Розв’язання. Спочатку знайдемо всі цілі розв’язки: x 100 84k , y
розв’язуючи систему нерівностей
100 84k 0,

1 19k 0,
1;0 , при яких розв’язки будуть невід’ємні .
Дістанемо ті значення k
Відповідь. 16;20 , 100;1 .
Задача 2.
Розв’язати рівняння в цілих числах xy

x 2y 1991.

Розв’язання. 1-й спосіб. Розв’яжемо рівняння відносно х:
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1 19k , k

Z. Далі

1993
,
y 1
Для того щоб здобута сума була цілим числом, необхідно і достатньо, щоб другий доданок
був цілим числом . Зважаючи на те, що 1993- просте число , це можливо тільки тоді , коли
або
y 1
1
y 1
1993. Тому маємо чотири розв’язки рівняння:
1; 1992 , 3;1994 , 1991;0 , 1995,2 .
x

2

2-й спосіб. Запишемо рівняння так : x 2 y 1 1993. Оскільки 1993- просте число , то це
рівняння на множині цілих чисел рівносильне сукупності систем рівнянь:
x 2 1,
x 2
1,
x 2 1993, x 2
1993,

y 1 1993; y 1
1993; y 1 1;
y 1
1.
Розв’язавши системи , матимемо розв’язки рівняння.
Відповідь.

1; 1992 , 3;1994 ,

1991;0 , 1995,2 .

Задача 3
Розв’язати рівняння в цілих числах 3xy 16x 13y 61 0.
Розв’язання. Помножимо обидві частини рівняння на 3 . Після виконання рівносильних
перетворень матимемо рівняння
3x 13 3 y 16 25,
яке рівносильне сукупності шести систем рівнянь:
3x 13 1, 3x 13 25, 3x 13
25, 3x 13
1, 3x 13 5, 3x 13
5,

3 y 16

25; 3 y 16 1;

3 y 16

1; 3 y 16

25; 3 y 16

5; 3 y 16

5.

Розв’язуючи системи рівнянь сукупності, знайдемо цілі розв’язки рівняння.
Відповідь. 4; 5 , 4;3 , 6; 7 .

Рівняння і нерівності з параметром.
Задача 1.

x2

ax 1
0 має єдиний розв’язок?
x 3
x 2 ax 1 0,
Розв’язання. Дане рівняння рівносильне системі
x
3.
Наявність квадратного рівняння і умови єдиності розв’язку, очевидно, приведуть до
3 повинна привернути увагу. І
відшукання коренів дискримінанту. Разом із тим умова х
річ у тім , що квадратне рівняння може мати два корені . Але обов’язково тільки один корінь
повинен дорівнювати -3. Маємо: D a 2 4, звідки D 0, якщо a
2; x
3 буде коренем
10
, причому при такому значенні а другий корінь
рівняння x 2 ax 1 0, якщо a
3
квадратного рівняння відмінний від -3.
10
2 або a
Відповідь. a
.
3
Задача 2.
При яких значеннях параметра а рівняння

82

2

2

При яких значеннях р рівняння x p p x p
ніж від’ємних?
Розв’язання. Маємо:
4
2
2
px p
px p
x p
1 0;

px

Звідси:

p

x

p

2

x

p

2

2

x

p

1 px
1,

2

1
p

2

x
1

p

2

1

1 має більше додатних коренів

p 1

0;

0.

2

px

p
1.
Якщо p 0, то друге рівняння системи розв’язків не має . При цьому перше рівняння має два
корені : x1 p 1, x2 p 1. Очевидно , для розглянутого випадку ( p 0) умова задачі не
виконується.
Якщо
p>0
,
то
вихідне
рівняння
має
чотири
корені
1
1
, x4 p
. Якщо
: x1 p 1, x2 p 1, x3 p
порівну
0 p 1, то отримуємо
p
p
додатних

і

від’ємних

x1 0, x2 0, x3 0, x4
Відповідь. p 1.

коренів

3x 5

0, x4

0, x1

0, x3

0 . Для p 1

маємо

0.

Задача 3.
Визначити кількість коренів рівняння
Розв’язання.
Маємо

x2,

3x 11

3x 5

b. Функція f ( x)

b

3x 11.

3x 5

3x 11 зростає на D( f )

5
;
3

.

5
f ( ) 4iE( f ) 4;
. Вихідне рівняння має не більше одного кореня . Якщо
3
b 4, то він єдиний.
Відповідь. Якщо b 4, то рівняння має єдиний корінь; якщо b 4, то рівняння не має
коренів.
Тоді f ( x)

Функціональні рівняння.
Задача1.Знайти всі функції
2 f ( x) f (1 x) x 2
виконується для всіх x R.

f :R
(1)

R (R- множина всіх дійсних чисел), якщо рівність

Розв’язання. Оскільки в лівій частині рівняння (1) над незалежною змінною х виконуються
лише лінійні операції , а правою частиною рівняння є квадратична функція, то логічно
припустити, що шукана функція є також квадратичною: f ( x) ax2 bx c, де а,b, скоефіцієнти , які підлягають визначенню , тобто невизначенні коефіцієнти. З того, що ця
функція має бути розвязком рівняння (1) випливає тотожність
2(ax2 bx c) a(1 x) 2 b(1 x) c x 2 ,
Яка після виконання перетворень набуває вигляду
3ax2 (b 2a ) x (a b 3c) x 2 .
Рівність двох многочленів буде виконуватись для всіх x R тоді і тільки тоді, коли
коефіцієнти при рівних степенях змінної х будуть рівні, тобто
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3a 1,
b 2a 0,
a b 3c

0.

З одержаної системи рівнянь знаходимо коефіцієнти a

1
,b
3

2
,c
3

1
, які визначають
3

1 2
( x 2 x 1), що є розв’язком функціонального рівняння(1). Однак
3
стверджувати, що задача рохв’язана повністю, ще не можна, бо не виключена можливість,
що є й інші функціі , які задовольняють рівність (1).
Припустимо, що g(x) саме така функція – вона задовольняє рівність (1) при всіх x R і
відмінна від f(x), тобто існує таке x0 R , що g ( x0 ) f ( x0. ). Тоді при x x0 і
x 1 x0 повинні виконуватись рівності
функцію

f ( x)

x02 і 2 g (1 x0 ) g ( x0 ) (1 x0 )2 ,
1 2
З яких маємо: g ( x0 )
( x0 2 x0 1) f ( x0 ). Рівність, яку дістали
3
припущенню. Отже задача має єдиний розв’язок.
1 2
Відповідь. f ( x)
( x 2 x 1).
3
2 g ( x0 ) g (1 x0 )

,

суперечить

Задача 2.
Знайти функцію f : R
R ( R -множина дійсних додатних чисел) таку, що:
a) f ( xf ( y)) yf ( x) для всіх х , у R ;
б) f (x)
0, якщо x + .
Розв’язання. Взявши х=1 з умови а), маємо рівність f ( f ( y)) ky, де k f (1), яка підказує
шукати функцію f серед дробово-лінійних функцій
ax b
f ( x)
.
cx d
Щоб знайти невизначені коефіцієнти a, b, c, d, скористаємось першою умовою задачі, з якої
маємо рівність
a 2 xy abx cby bd axy by
(1)
.
acxy cbx cdy d 2
cx d
Ця рівність може виконуватись при всіх додатних х, у за умови , що с=0, d 0 або
У
першому
випадку
рівність
(1)
рівносильна
рівності
c 0, d 0.
2
a xy abx bd adxy bdy, з якої маємо: b 0, a d. Тому f ( x) x. Продовжуючи
1
. зі знайдених функцій
дослідження у другому випадку , дістанемо: a 0, b c, af ( x)
x
1
тільки функція f ( x)
задовольняє другу умову задачі.
x
1
Відповідь. f ( x)
.
x
Задача 3.
Знайти всі функції f : R
R (R- множина всіх дійсних чисел), якщо рівність
2 f ( x) f (1 x) x 2
(1)
виконується для всіх x R.
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(Задачу 1 розв’яжемо використовуючи спосіб підстановки).
Розв’язання. Візьмемо довільне дійсне число а і покладемо х = а в рівності (1):
2 f (a ) f (1 a ) a.2 .
(2)
Для визначення зі здобутої рівності двох невідомих, якими є f (a) і f (1 a), потрібна ще
одна рівність з цими невідомими, її дістанемо, якщо в (1) покладемо x 1 a :
2 f (1 a) f (a) (1 a) 2
(3)
1 2
Тепер із рівності (2) і (3) знаходимо f (a)
(a 2a 1).
3
1 2
Отже, якщо f (x) -розв’язок рівняння (1), то f ( x)
( x 2 x 1).
3
Зауважимо, що розв’язання рівняння функціонального рівняння способом підстановок
повинно закінчуватися обов’язковою перевіркою:
1
1
2 f ( x) f (1 x) 2 ( x 2 2 x 1)
((1 x) 2 2(1 x) 1)
3
3
1
(2 x 2 4 x 2 1 2 x x 2 2 2 x 1) x 2 .
3
Рівність, яку ми дістали, дає підстави стверджувати, що рівняння розв’язане/
1 2
Відповідь. f ( x)
( x 2 x 1).
3
Задача 4.
Знайти всі

функції
2

f :R
R (R- множина всіх
x виконується для всіх x R.

дійсних

чисел),

якщо

рівність

3xf ( x) f ( x) 3x
Розв’язання.
Замінимо в заданій рівності х на –х одержимо співвідношення 3x f ( x) f ( x) 3x 2 x.
Додамо цю рівність до початкової рівності, домноженої на -3х.
9 x 2 f ( x) f ( x)
9 x 3 3x 2 3x 2 x. Скорочуючи тоді обидві частини на
Матимемо

9 x 2 1, знайдемо f ( x)
Відповідь. f ( x) x.

x. Ця функція задовольняє задане рівняння.

Доведення нерівностей.
1. Довести нерівність:
1 1 1
1 2n 1
...
.
1! 2! 3!
n!
n
Доведення.

2n 1
n
1 1 1
1! 2! 3!
Оцінимо ліву частину:
1
1 1
2

1
.
n
1
1
1
1
...
1
...
n!
1 2 2 3 3 4
1 1
1
1
1
...
2
.
2 3
n 1 n
n

Спростимо праву частину

2. Довести нерівність:
ab
a2 c2
b2 c 2
, де a.
c

2

c

0, b

c

0.
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1
(n 1) n

Доведення.

1
1
1
c a2 c2
c b2 c 2
ab.
2
2
2
Оскільки, a c, b c, то можна вважати, що а і b – довжини сторін деякого трикутника, а с –
висота проведена до третьої сторони – ВА.
1
1
1
1
c a2 c2
c b2 c 2 S BCK S CKA S ABC
ab sin
ab.
2
2
2
2
Дана нерівність рівносильна такій:

Задача 3.
Довести, що для сторін довільного трикутника виконується нерівність
a 2 b 2 c 2 2(ab bc ac) .
Доведення.
a 2 ab ac,
a b c,
b 2 ab bc,
Враховуючи, що b a c, Тоді
c 2 ab bc.
c a b.
Додамо утворені нерівності: a 2

b2

c2

2(ab bc ac) .

Задача 4.
Довести, що для довільних додатних чисел a,b,c справедлива нерівність:
a
b
c
3
.
b c c a a b 2
Доведення.
b c x,
Нехай: c a

a b

y,
z.

Додавши утворені рівності отримаємо: a b c

b
c

y

z x
2x

z

x y
2y

x

y
2

z

.

y

a

y z
2z

z x
,
2
z x y
,
2
x y z
.
2
1 y z
1
2 x x

x

z
y

x
x
1
y
z

y
1
z

1
(2 2 2 3)
2

Задача 5.
Довести нерівність:

a 1 b2

b 1 a2

1 , де a,b

1;1 .

Доведення.
Скористаємось нерівністю Коші-Буняковського.
При будь-яких значеннях a1 , a2 ,..., an , b1 , b2 ,..., bn виконується нерівність

a1b1

a2b2 ... anbn

2

2

a1

a22 ... an2 b12

b22 ... bn2 .
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3
.
2

Розглянемо набори a; 1 a 2
Буняковського отримаємо:

Тому,

a 1 b2

b 1 a2

та

.Застосувавши до них нерівність Коші-

1 b2 ; b

a 1 b2

b 1 a2

a 1 b2

b 1 a2

2

a 2 1 a 2 b2 1 b2 ,

2

1,

1.

Задача 6.

a

Для додатних чисел a, b, таких, що a+b=ab довести
Доведення.
ab a b 2 ab, тому
a
b

2

b
4

a

2

2. Отже, ab

ab

a
4

b

2

ab

a

2

a b2
a b ab

ab

b
4

a

2

1
.
2

4

4. Маємо:

2

b

b

2

a 2 b2
2
a b

a b
2a b

2
2

1
.
2

Задача 7.
Знайти найменше значення виразу
(1)
a b b c
при умові, що a, b, c додатні числа, які задовольняють рівність abc a b c 1
Розв’язання.
Вираз (1) перепишемо у вигляді ab ac b2 bc. Рівність (2) запишемо у вигляді
1
.
ac
ab b 2 bc
Вираз (1) представимо таким чином:
1
ab b 2 bc
2,
ab b 2 bc
Тому найменше значення виразу a b b c рівне 2.
Задача 8.
Нехай a, b, c довжини сторін трикутника S- його площа. Довести, що

S

a2

b2 c2
.
4 3

Доведення.
S

2

p ( p a )( p b)( p c);

S
отже, S 2

p4
;
27

p2
3 3
a2

b2

S2
p

p a

a b c
12 3
c2

2

2

p b
3
a2

a 2 b2
2

p c

b2
b2

c2
c2

2

12 3
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3

p3
,
27

2ab 2bc 2ac
12 3
a2

c2
2

a2

b2 c2
.
4 3

(2)

2.6. Сценарій вшанування переможців олімпіад, конкурсів,
спортивних змагань «Сходинки до Олімпу» (заступник директора з
виховної роботи Середюк О.В.)
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Звучать позивні свята. Виходять
ведучі.
Ведучий 1. Доброго дня,
шановна родино!
Ведуча 2. Ні, ми не помилилися,
сказавши саме так, бо вважаємо, що
сьогоднішнє свято – це свято великої нашої родини.
Ведучий 1. Наші щирі вітання і найкращі побажання усім, хто завітав у
наш ошатний дім, щоб підтримати обдаровану, талановиту молодь. Навряд чи
варто доводити, що кожна нація сильна своїми талантами.
Ведуча 2.
А талант… він завжди родом з дитинства…
Ведучий 1.
Кажуть, що кожна людина народжується із зерням у
руці, тільки треба знайти поля, де це зерно найкраще проросте.
Ведуча 2.
Шановні друзі! У нашій школі росте талановита молодь,
яка вплете у національний вінок України суцвіття свого талану.
Ведучий 1.
Сьогодні в нас в ліцеї свято,
У залі музика і сміх.
Тут ми будемо вітати
Олімпійців всіх своїх.
Ведуча 2.
Навчання – це нелегкий труд,
Достойний слави і пошани,
І зараз на Олімп зійдуть
Призери дисциплін навчальних.
Ведучий 1.

Ведуча 2.

Письменник, лікар чи геолог,
Учитель, слюсар чи кресляр –
Всі називають головною
Одну професію – школяр.
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш тут набуть,
Призером, знай, не станеш ти ніколи,
Тим, ким з дитинства мрієш буть.
Ведучі виходять
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(Лунає урочиста музика, на тлі
її чути слова – голос із мікрофону за
сценою)
Голос із мікрофону. У давнину в
могутній Стародавній Греції жив
найсильніший із Богів – Зевс. Уся
історія почалася ще задовго до того, як
наші предки з’явилися на світ, коли злі
титани громили Землю неосвіченістю.
Але
світ
розквітнув,
життя
продовжувалось, діти росли і розвивалися, і тепер вони – переможці. І як би це
не здавалося казкою – це свята істина.
(З’являються Зевс, Афіна, Феміда)
Зевс. О небо, свідок ти, як це усе мені набридло: нектар, веселощі,
розваги! І хто порадить, що мені робити?! А може, зазирнути нам до
смертних?! Тих, що називаються людьми. Повеселитись, може, з ними, наслати
їм чуму чи війну і подивитись на страждання? Хіба не весело, Афіно?
Афіна. О Зевсе, могутній громовержцю! Дозволь не погодитись із тобою.
І не такі все люди і нікчемні. А серед них є навіть такі, що незабаром дійдуть і
до Олімпу.
Зевс. Як до Олімпу?!! Яке зухвальство! І хто ці люди, що наважились у
величності зі мною сперечатися? Невже хтось із простих смертних може бути
мудрішим за Афіну, справедливішим за Феміду, прекраснішим за Афродіту?
Феміда. Так, їх називають учнями, про них я знаю все. Знаю, що
навчаються в Рівненському навчально-виховному комплексі №12, і що сьогодні
у мирян велике свято – фестиваль наук «Сходинки до Олімпу».
Зевс. Зачекайте (думає, спираючись ліктем на крісло). Я хочу бачити
сміливців, що замахнулись на мою славу.
(Призери піднімаються зі своїх місць)
Зевс. Звідки стільки молодих прекрасних людей?
Феміда. Ви потрапили до навчально-виховного комплексу №12.
Зевс. Скажи, Афіно, невже ці отроки достойні на Олімп піднятись? А
може це все жарти?
Афіна. О великий громовержцю, наш ліцей – це храм науки, і вчаться тут
обдаровані діти, дійсно гідні вашої уваги. Хочу також повідомити вашу
величність, що за підсумками рейтингу управління освіти Рівненського
міськвиконкому за кількістю переможців олімпіад та конкурсів наш заклад є на
І-му місці.
Феміда. О Зевсе, дозволь піднятись на Олімп тим, хто в своїх діях і
думках вирішив наблизитись до богів.
Зевс.
Дозволяю.
Ну що ж, я задоволений сповна.
Шанують тут науки і вивчають їх.
Навіть мистецтва сива давнина
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Душею тут захоплює усіх.
Пергамент!!!
Зевс.
Ви – директор, мудрий справедливий,
З такими учнями ви будете щасливі.
Сьогодні з ними стоїте на п’єдесталі,
Улюбленцем моїм назавжди стали.
А вам, учителі, бажаю
Знання і мудрість дарувати дітям,
Нести сердечне світло доброти –
Почесніше покликання на світі,
І радісніше цього не знайти!
Вітаю і вас, о найрозумніші серед дітей!
Я, бог із богів Зевс, утішаюсь вашими переможцями і бажаю
примножувати знання, бути мудрими, розумними, розсудливими. Нехай шлях
до вершин Олімпу освітить вам богиня мудрості і знань – донька моя Афіна.
Нехай же буде так, на це є воля Зевса.
Запалюють смолоскип та виходять із зали
Ведучий 1. Вітальне слово прозвучить від директора школи
-(Виступ директора)Ведучий 2. Таланти, таланти, таланти
Шукаємо серед школярів,
І скажемо Вам – це не жарти!
Найкращі таланти – це ви!
Вам, переможці змагання,
Вам, полум’янні серця,
Вам наш уклін і вітання
Вам і мелодія ця!
- Музичний номер Ведучий 1. Отже, розпочинаємо нагородження переможців олімпіад та
конкурсів.
Ведучий 2. Для вручення нагород переможцям та призерам
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін запрошується
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ведучий 1.
Для
нагородження
на
сцену
запрошуються:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
В2: І для всіх переможців цей музичний дарунок.
Музичний номерВ1: Для нагородження на сцену запрошуються переможці та призери
загальноміських конкурсів:
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____________________________________________________
______________________________________________________________
- Музичний номерВ2:
Для нагородження на сцену запрошуються:
____________________________________________________________________
_______________________________________________
- Музичний номерВ2: Щоденно, щохвилини, з року в рік,
Щоб кожен учень зрозуміти зміг
Він особистість творча, неповторна,
Що через терни зійде до зірок
І на вершині успіху любого
Загадає вчителя, і той урок,
Що поштовх дав до творчого польоту.
В1: А вчитель знов заходить в клас,
Щоб сіяти розумне, добре, вічне
І до вершин вести дітей щораз
В1: Для вручення подяк вчителям запрошується
________________________________________________________________
В2:
Для
отримання
подяк
на
сцену
запрошуються
___________________________________________________
В2: І для всіх вчителів цей музичний дарунок.
- Музичний номер В2: Ми для вас, дорогі вчителі,
Будем вічними учнями в школі,
Хоч підемо по рідній землі
І своєї шукатимем долі.
В1: Вам доземно вклоняємось ми
За любов, за турботу, горіння,
Ми дорослими стали людьми,
Тож спасибі за ваше терпіння!
Музичний номерВ1, В2: До нових зустрічей у нашій школі!!!

91

2.7. Сценарій інтелектуальної гри «Найрозумніший» для учнів 4-х
класів (педагог-організатор Бугайчук О.О.)
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Свято проводиться в актовій залі, куди
запрошені всі четверті класи. Для учасників гри
позначені ігрові місця. На дошці позначені теми, з
яких вони будуть відповідати. Звучать фанфари і
ведучі розпочинають свято.
1 ведучий Які вони, сучасні діти?
Неначе у садочку квіти,
Для щастя й радості зростають,
В руках своїх весь світ тримають.
2 ведучий Красиві і талановиті.
Їх погляди й думки відкриті,
Всі заслуговують уваги
Та особистої поваги,
А ще любові й розуміння,
Бо це - майбутнє покоління.
Такі вони сучасні діти!
(Танець вальс у виконанні учнів)
1 ведучий. Всі люди на землі люблять загадки і таємниці, а особливо – діти. А
де ж шукати ті таємниці, скажете Ви, якщо зроблено вже стільки відкриттів,
віднайдено всі далекі острови та їх скарби, пояснено загадкові явища. То невже
світ став тепер зовсім нудним і нецікавим? Можемо Вас запевнити, що це
зовсім не так. У цьому світі залишилось так багато незнайомого, незвіданого і
непізнаного. І, що найголовніше, - воно поряд з нами.
2 ведучий. Озирніться довкола, і Ви разом побачите цей захоплюючий,
таємничий, повний несподіванок світ. Та й справді, хіба усі знають, чому сніг
білий, а листя на деревах зелене; чому вдень на небі світить сонечко, а вночі
сяють зорі, і де насправді живуть тварини, яких можна побачити в зоопарку,
куди зникає ніч?
1 ведучий. А самі для себе хіба Ви не є таємницею? Чи знаєте Ви, для чого
людині серце, чому люди настільки не схожі між собою, і як навчитись
запам'ятовувати найскладніші тексти?І хіба ж не цікаво знати, хто і коли
винайшов морозиво, коли з'явились папір, ручка, перша книжка?
Отож, якщо Ви любите розкривати таємниці і відгадувати загадки, то
сьогодні для вас інтелектуальна гра «Найрозумніший»!
2 ведучий. Дозвольте познайомити вас з учасниками гри: учасник №1, учасник
№ 2 учасник №3 , учасник №4, учасник №5,…учасник №12.
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1 ведучий Перед вами учасники гри «Найрозумніший». Хто ж із них
потрапить до фіналу? Хто отримає головний приз за звання «Найрозумніший»?
Не хвилюйтесь, жодний із вас не залишиться без подарунка. Шановні гравці,
бажаємо вам успіхів у грі!
2 ведучий.
У нас на святі присутні:
____________________________________
Вони гідно оцінять ваші відповіді.
1 ведучий. Шановні гравці, займіть свої ігрові місця!(музика) Розпочинаємо І
тур нашої гри - станція «Розминка». У вас є прапорці. Вам пропонується 36
запитань. Я по черзі буду ставити запитання; якщо немає відповіді, то право
відповідати надається учасникові, який перший підняв прапорець. За кожну
правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. Увага, увага, гра розпочинається саме
зараз!
1. Назва держави, в якій ми живемо. (Україна)
2. Якого кольору прапор України? (Синьо-жовтий)
3. Назва герба України. (Тризуб)
4. Головна вулиця Києва. (Хрещатик)
5. Космонавт, який першим полетів у космос. (Юрій Гагарін)
6. Синонім до слова дужий. (Сильний)
7. Польовий гризун із добре розвиненими защічними мішками. (Хом'як)
8. Синонім слова «вузький». (Неширокий)
9. Сума трьох доданків по три. (9)
10.9 двічі зменшити на 4. (1)
11.В якому місяці розквітають проліски ?. (У березні)
12.Троє братів мають по одній сестрі. Скільки дітей у сім'ї? (Чотири)
13.Антонім слова здоровий. (Хворий)
14.Чим дихають риби? (Зябрами)
15.Плавуча льодова гора. (Айсберг)
16.Найвідоміший заповідник України. (Асканія - Нова)
17.Зображення людини або групи людей на картині. (Портрет)
18.Що утворюється на місці квітки (Плід)
19.Скільки ніг мають комахи? (6)
20.Скільки планет у Сонячній системі? (8)
21.Найменша від усіх пташок. (Колібрі)
22.Підземна електрична дорога. (Метро)
23.На трьох дубах по 6 яблук. Скільки всього яблук? (На дубах яблука не
ростуть.)
24.В якій казці К.Чуковський розповідав про доброго лікаря? («Айболить»)
25.Антонім до слова широкий ( Вузький)
26.Які дерева не знають листопаду (Ялина, сосна)
27.Скільки у слові складів? (Скільки голосних букв, стільки й складів.)
28.Малюнок, на якому зображена природа. (Пейзаж)
29.Як називається «будинок» черепахи? (Панцир)
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30.Половина діаметра. (Радіус)
31.Як називається людина, яка пише вірші? (Поет)
32.Небесне світило, що дарує людям світло і тепло. (Сонце)
33.Спільна частина споріднених слів.(Корінь)
34.Що згідно з приказкою, особливо швидко росте після дощу?(Гриби)
35.Як називають сім’ю бджіл?(Рій)
36.Визначити ¼ частину доби?(6).
2 ведучий . Поки журі оцінить відповіді учасників, для вас пісня «НВК 12».
1 ведучий Слово надається журі.
(назвати імена учасників, які пройшли до фіналу та учасників, які пройшли в
додатковий тур)
Додатковий тур
2 ведучий. Протягом 1 хвилини ви повинні дати відповіді на запитання. Хто
дасть більше правильних відповідей, той пройде до фіналу. (Роздати картки)
1 ведучий. Увага, розпочали. (секундомір)
2 ведучий. Поки журі оцінить відповіді учасників, хто пройде до фіналу для
всіх присутніх – музичний номер.
1 ведучий. Слово надається журі.
ІІ тур.
1 ведучий. Давайте привітаємо оплесками учасників, які потрапили до фіналу
гри «Найрозумніший». Для того, щоб визначити, хто буде першим відповідати
у фіналі, проведемо жеребкування (Учасники обирають номери). Прошу
учасників зайняти свої місця.
2 ведучий. Отже, послідовність відповідей учасників визначена. Перед вами є
таблиця тем, з яких ви будете відповідати. Кожному з вас даються запитання на
одну з тем і лише 1 хв. на відповіді. Чим більше правильних відповідей – тим
більше балів та шансів перемогти. Якщо ви не знаєте відповіді на запитання, то
кажете «пас» і продовжуєте відповідати на інше запитання. Зараз перший
учасник має право вибрати тему. Ця хвилина починається саме зараз.
1 ведучий. Слово надається журі.
2 ведучий. Другий учасник гри має право вибрати тему. Ця хвилина
починається саме зараз.
(Зачитує запитання теми).
1 ведучий. Слово надається журі.
Тема 1 Математика
1.Скільки буде: 8*7…(56)
2. Скільки прямих кутів у рівностороннього трикутника? (Жодного)
3.581-21…(560)
4. 47+9…(56)
5. На скільки частин ділять круг 4 радіуси? (На 4 )
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6. Перевести у сантиметри 8 м 5 см. (805 см)
7. Скільки центнерів у 100 кг? (1 ц)
8. Скільки годин має доба? (24)
9. Як називається прямокутник, в якого всі сторони рівні? (Квадрат).
10. Як називаються числа при діленні?(Ділен., дільн., частка)
11. Назвати переставний закон додавання.
12. 28:0 =…(не ділиться)
13. Що таке периметр? (Сума довжин всіх сторін)
14. Які числа називають круглими?(Що закінчуються 0)
15. Як знайти відстань, яку проїхав велосипедист, якщо відома швидкість і час?
(Шв * час)
16. Скільки десятків у числі 4789? (478)
17. Що важче – 1 кг вугілля чи 1 кг вати? (Однаково).
18. Назвати перше неповне ділене 2364:36? (236)
Тема 2 Українська мова
1. Скільки голосних звуків в українській мові? (6)
2. Скільки існує часів дієслова…? (3)
3. На які запитання відповідає прикметник..?(Яка?)
4. Який корінь у слові березовий? (берез)
5. Що означає буква а в слові зима? (Закінчення)
6. Скільки звуків у слові Яна…? (4)
7. Що таке дієслово…? (Частина мови, що означає дію предмета)
8. Назвіть приклади іменника…? (Кіт)
9. Чим найчастіше виражений підмет у реченні…? (Іменником)
10 .Що таке прикметник…? (Частина мови, яка означає ознаку предмета)
11. Скільки букв у слові «ящірка»…? (6)
12. Назвіть приклади прикметника …? (Зелений)
13. Що таке корінь…? (Спільна частина споріднених слів)
14. Чим найчастіше виступає присудок у реченні…? (Дієсловом)
15. До якої дієвідміни належить дієслово співати?(Першої)
16. Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма).
17. Скільки букв в українському алфавіті? (33)
18. До якої частини мови належить слово двійка? (Іменник)
Тема 3 Музика
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скільки є головних нот в музичному строї…?(7)
Назвіть третю ноту в строї…? (мі)
Автор і композитор гімну України? (Чубинський, Вербицький)
Від якої лінійки нотного стану починають будувати скрипічний ключ? (2)
Яка тривалість нот рахується раз-і-два-і…? (Половинна)
Найменший і найпростіший розмір твору…? (Дві четвертих)
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7. Знак при ключі, який понижує ноту на пів тону…? (Бемоль)
8. Назвіть першу ноту строю…? (До)
9. Яку ви знаєте пісню про школу…?
10. На якій лінійці пишеться нота «ре» другої октави…? (4)
11. Який знак відмініняє всі дієзи та бемолі…? (Бекар)
12. Який знак підвищує ноту на пів тону..? (Дієз)
13. На якій лінійці пишеться нота «до» першої октави…? (На допоміжній)
14. Найпопулярніша українська народна пісня про маму…? (Рідна мати моя…)
15. Яку ви знаєте колядку?
16. Назвіть струнно-смичковий інструмент? (Скрипка)
17. Хто виконує пісню «Одна калина за вікном»? (С.Ротару)
18. У якому музичному інструменті три струни? (Балалайка)
19. З гілок якого куща в Україні виготовляють сопілку? (З калини)
Тема 4 Рослини
1. Овоч, від якого плачуть? (Цибуля)
2. З якого древа ми п’ємо сік? (Береза)
3. Які квіти розквітають першими?(Підсніжники)
4. Плід, схожий на персик, менший за розмірами? (Абрикос)
5. Назвіть назву рослини, з якої ми робимо хліб? (Пшениця)
6. Тропічний плід, який люблять мавпи. (Банани)
7. Дерево, на якому ростуть шишки. (Сосна)
8. У якому місяці достигають горіхи? (Вересень)
9. Яку рослину ми їмо кожний день? (Картоплю)
10. У якій рослині найбільше вітаміну С ?(Калина)
11. Яке дерево ми прикрашаємо на Новий рік? (Ялина)
12. Рослина, яку ми святимо на вербну неділю. (Верба)
13. Ягоди червоного кольору, які достигають у червні? (Суниця)
14. Дерево, що квітне влітку? (Липа)
15. Якого кольору фіалки?(Синього)
16. Як називається найбільша смугаста ягода? (Кавун)
17. З якої рослини виготовляють соняшникову олію? (Соняшник)
18. Чи росте дерево взимку? (Не росте)
19. Із плодів якої рослини переважно роблять вино? (Виноград)
Тема 5 Свята
1. Як люди вітаються на Великдень? (Христос Воскрес)
2. Коли ми відзначаємо День Незалежності України? (24 серпня)
3. На яке свято ми шукаємо подарунки під ялинкою? (Новий рік)
4. Як називається свято, коли народився Ісус Христос? (На Різдво)
5. Коли ми святкуємо День народження Т.Г. Шевченка? (9. 03)
6. Скільки страв потрібно готувати на багатий вечір? (12)
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7. Коли ми відзначаємо День Збройних Сил України? (6 грудня)
8. Яке перше свято настає після літніх канікул? (1 вересня)
9. Коли ми відзначаємо свято Святого Миколая?(19 гр.)
10. Як називається день, коли ми найбільше сміємося, жартуємо? (День сміху)
11.Свято, присвячене закриттю навчального року? (Останній дзвінок)
12. Коли ми відзначаємо свято Івана Купала? (7 липня)
13. Назвіть день народження вашої мами?
14. Коли ми святкуємо свято всіх жінок?(8 березня)
15. Коли ми відзначаємо День матері? (2 неділя травня)
16. День ангела Катерини. (07.12)
17. Якого дня дівчати переодягаються в одяг хлопців та посівають?(14.01)
18. В який день дівчата гадають про своє майбутнє? (13.12)
Тема 6

Основи здоров’я

1. Скільки раз на день потрібно їсти?(5)
2. Що перш за все треба зробити, коли тебе укусила бджола ?(Видалити
жало)
3. Що слід робити при отруєнні газом? (Вийти на свіже повітря)
4. Як треба передавати ножиці? (Кільцями вперед )
5. Чи відноситься сироїжка до отруйних грибів?(Ні)
6. Назвіть номер до пожежної частини?(101)
7. Скільки разів на день потрібно чистити зуби?(2)
8. На якій віддалі можна дивитись телевізор?(2-3 м)
9. Номер газової служби. (104)
10. Скільки годин можна сидіти за комп’ютером?(1)
11. Скільки хвилин можна жувати жуйку? (5-10)
12. Чи корисно засмагати о 12.00 на сонці? (Ні)
13. Скільки разів на тиждень потрібно мінімум займатись спортом?(2-3р.)
14. Чим вимірюють температуру тіла? (Градусником)
15. Чи можна гасити водою електричні прилади? (Ні)
16. На яке світло не можна переходити дорогу?(На червоне)
17. В яких місцях можна переходити дорогу? (Пішохідний перехід)
18. Що таке радіація?(Невидимі частинки, які завдають людині велику
шкоду)
Тема 7 Тварини
1. Які птахи до нас прилітають першими? (Шпаки)
2. Скільки курка несе яєць на день?(Одне)
3. Що бджоли збирають із квітів…?(Пилок)
4. Яка тварина дуже схожа на вовка, приручена людиною…?(Собака)
5. Які птахи після купання вилазить сухими із води…?(Всі)
6. Єдиний птах, який говорить…?(Папуга)
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7. Тварина, яка впадає у зимову сплячку і дуже полюбляє мед…?(Ведмідь)
8. Яка тварина спить усю зиму вниз головою?(Кажан)
9. Тварина, яка влітку сіра, а взимку біла…?(Заєць)
10. Тварина із довгою шиєю, яка харчується листям..?(Жираф)
11. Повзучі та довгі отруйні тварини…?(Змії)
12. Тварина, яка має колючі голки…?(Їжак)
13. Тварина, яку називають царем звірів…?(Лев)
14. Тварина, яка живе в дуплі і гризе горіхи…?(Білка)
15. Комаха, яка заважає вночі спати, дзижчить і кусається…?(Комар)
16. Яка хижа риба мешкає у прісних водоймах? (Щука)
17. Яка пташка виводить пташенят навіть узимку серед снігу? (Шишкар)
18. Куди ховається черепаха у разі небезпеки? (У панцир)
19. Скільки очей має восьминіг? (Два)
20. Найвідоміша тварина пустелі, «корабель» пустелі? (Верблюд)
Тема 8 Загадки
1. Не гавкає, не кусає, а в будинок не пускає. (Замок)
2. Сто одеж - і всі без застібок. (Капуста)
3. Не кравець, а все життя з голками ходить. (Їжак)
4. Узимку та літом - одним кольором. (Ялинка)
5. В мене є три кольори,
Всі для діла, не для гри.
Пішоходи й водії
Знають правила мої.
Коли колір я міняю –
Тих чи інших зупиняю. (Світлофор)
6. Хто мовчить, а людей навчить? (Книга)
7. Багато рук, а нога одна. (Дерево)
8. Хто мене бачить, той гірко плаче.(Цибуля)
9. В огні не горить, у воді не тоне.(Лід.)
10. Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати, а коли мене не знаєш, то
нічого не вчитаєш. (Абетка)
11. У теплий дощик народився, парасолькою накрився. (Гриб).
12. Два кільця та два кінці, а посередині - гвіздок. (Ножиці)
13. Через воду всіх проводить, а сам з місця він не сходить.(Міст).
14. Червоний, ненажерливий, усе поїдає,
а води боїться, від неї помирає. (Вогонь)
15. Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить, не кріт, а землю риє. (Річка)
16. Іншим шиє, сама гола.(Голка) :
17. Що в світі найшвидше?(Думка).
Тема 9
1.«Друзі» кота Леопольда. (Миші)

Мультфільми
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2. Чоловік із довгою чорною бородою, власник лялькового театру. (Карабас
Барабас)
3. Маленьке ведмежатко, яке мандрувало з мамою на льодині. (Умка).
4. Маленький хлопчик, який нічого не знав. (Незнайко)
5. Інша назва знаменитого умивальника, що умивальників начальник та
мочалок командир. (Мойдодир)
6.Ім’я ослика, який загубив хвіст? (І-а)
7.Як звали хлопчика, мама якого дуже не хотіла мати в оселі кота? (Дядя
Федір).
8. Дівчинка з голубим волоссям, яка дуже любила повчати. (Мальвіна).
9. Маленьке створіння з великими вушками, друг крокодила Гени. (Чебурашка)
10. Герой якого мультфільму називав одного із своїх друзів Квіточкою?
(Незнайко)
11. В Італії його звуть Піннокіо. (Пригоди Буратіно)
12. Героїня якого мультфільму проспала 100 років. («Спляча красуня»)
13.Любов красуні повернула йому людське обличчя. («Красуня й чудовисько»)
14. Герої цього мультфільму жили в Стокгольмі. («Малюк та Карлсон»)
15. В якому із мультфільмів мали місце три замахи і одне вбивство.
(«Колобок»)
16. Головна героїня цієї казки народилася з ячмінного зернятка. («Дюймовочка)
17. Як називається місце проживання Матроскіна і Шаріка.(Простоквашино).
18. Колір волосся у Білосніжки? (Чорний)
Тема 10 Загальні знання
1. Що важче: 1 кг заліза чи 1 кг пір’я? (Однаково)
2. Кухар на судні. (Кок)
3. Скрипка – це духовий чи струнно-смичковий інструмент?(Струнносмичковий)
4. Чи можна плавати на спині? (Так)
5. Мерзла вода. (Лід)
6. Головний убір царя.(Корона)
7. Який місяць відчиняє двері осені? (Вересень)
8. Яка людина стежить за порядком на дорозі?(Інспектор ДАІ)
9. Що в русалки замість ніг? (Хвіст)
10. Праця годує, а лінь ……(Марнує)
11. Як називається персональний комп’ютер? (Ноутбук)
12.Чим регулюється рух автомобілів на дорозі? (Світлофор)
13.Як називається літня перерва у школярів? (Канікули)
14 Скільки складів у слові школярик? (3)
15. Середина кола це..(Центр)
16. Як називається послідовне розташування літер за певним порядком?
(Алфавіт)
17. Який персонаж казки ніс на собі небиту лисицю? (Вовк)
18.Сума довжин всіх сторін (Периметр)
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19. Сходинка на кораблі (Трап)
20. Найхолодніше місце на Землі. (Антарктида)
Тема 11 Кулінарія
1. Що потрібно робити перед тим, як готувати їжу? (Помити руки)
2.
Як
називається
страва,
приготована
з
різних
накришених
фруктів?(Фруктовий салат)
3. Скільки хвилин варяться яйця? (10 хв.)
4. Який основний продукт при приготуванні ухи? (Риба)
5. Як називається смажена курка? (Гриль)
6. Листя якої рослини кладуть у зелений борщ? ( Щавель)
7. Напій, у якому знаходиться найбільше вітамінів? (Сік)
8. Як називаються котлети, приготовані з гречки та інших інгредієнтів?
(Гречаники)
9. Чи добавляється в салат олів’є картопля? (Так)
10. Чи можна замісити тісто без дріжджів? (Так)
11. Якого кольору набувають раки після варіння? (Червоного)
12.Населення яких країн їсть страву паличками? (Японці, китайці)
13.Як називаються сушені ягоди винограду? (Родзинки)
14. Як називають курей, яких розводять тільки для одержання
м’яса? (Бройлери)
15. З чого ми готуємо яєчню? (З яєць)
16. Скільки хвилин потрібно варити картоплю після кипіння до готовності? (1015 хв.)
17. Як називається маленький бутерброд? (Канапе)
18. З якої рослини виготовляють шоколад? (Плоди какао-дерево)
19.Як називається овоч, від якого плачуть? (Цибуля)
Тема 12 Секрет
Під темою секрет сховалась тема «Прислів’я».
1. Праця годує, а лінь…. (марнує)
2. Хто не робить, той не ….(їсть)
3. Куй залізо, поки воно….(гаряче)
4. Моя хата скраю, я нічого не…(знаю)
5. Знає кішка, чиє м’ясо…(з’їла)
6. З ким поведешся, від того й…(наберешся)
7. Хто питає, той не ….(блудить)
8. Не тяжка робота, коли є…(охота)
9. Вік живи, вік….(учись)
10. Або пан, або…(пропав)
11.Семеро одного не…(чекають)
12.Вір своїм очам, а не чужим…(словам)
100

13. Дарованому коневі в зуби не….(заглядають)
14. З великої хмари малий…(дощ)
15. Хто багато питає, той багато…(знає)
16. Життя прожити, не поле ….(перейти)
17. Ледачому будь, то кури…(загребуть)
18. Вовків боятися, то в ліс не….(ходити)
19. Що вміти, того за поясом не…(носити)
2 ведучий. Поки журі оцінить відповіді дітей, для всіх присутніх – музичний
номер.
1 ведучий. Слово надається журі.
Журі. От і підійшов кінець гри. Залишилось двоє учасників, які набрали
однакову кількість балів. Ви повинні розгадати кросворд і сказати ключове
слово. Хто виконає завдання першим, той переможе, той і здобуде титул
«Найрозумніший» . (Роздати кросворд)
1 ведучий. Вітаємо переможця сьогоднішньої гри – це ___________________
Слово для вручення грамот та призів надається директору школи.
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2.8. Сценарій інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» для учнів 8-9
класів (педагог-організатор Бугайчук О.О.)
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
(Звучать фанфари)
Ведучий 1. Радо вітаємо всіх, хто
прийняв правильне рішення і
прийшов цікаво провести власне
дозвілля.
Ведучий 2. Запрошуємо вас взяти
участь в інтелектуальній грі
Разом: «Що? Де? Коли?»
Ведучий
1.
Видатний
давньогрецький філософ Сократ зробив свого часу висновок: «Чим більше я
знаю, тим більше я не знаю». Людина приходить у світ для того, щоб постійно
вдосконалювати, насамперед – себе, свій духовний світ, свої знання, уміння,
навички, здібності. Якщо людина багато знає, вміє віднайти необхідну їй
інформацію, відкинувши непотрібну, правильно нею скористатися, то вона –
людина кмітлива, сучасна, адже вона – людина нового часу – періоду
інформаційної революції.
Ведучий 2. З такою людиною
завжди цікаво спілкуватись, з нею
легко знайти тему для розмови,
вона може дати відповіді на багато
запитань, знайде вихід з будь-якої
ситуації.
Ведучий 1. Знати про все –
неможливо,
проте
спробувати
зробити це ми вам пропонуємо у
змаганні ерудитів та інтелектуалів,
які цікавляться різними сферами
знань.
Просимо учасників гри заняти ігрові місця.
(Звучить музика)
В1. Команда __ класу – «Шалені діти»
В2.Команда __класу – «Знатаки»
В1.Команда __ класу – «The Mob»
В2.Команда __ класу – «Переможці»
В1.Команда __класу – «Квартал А»
В2.Команда __ класу – «Авангард»
В1.Команда __ класу – «Вікторія Бекхем»
В2.Команда __класу – «220 V»
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В1. Команда «Сузір’я» поза заліком ?
2 ведучий. Оцінювати ваші відповіді буде наше компетентне журі:
(представлення журі).
1 ведучий. Правила гри:
Наша гра складається із трьох турів.
Зокрема кожен тур складається із 10 запитань.
Питання зачитується один раз.
На кожне запитання відводиться 1 хвилина.
2 ведучий. Ви пишете відповіді на листочках, які пронумеровані, а наші
ластівки збирають ваші відповіді і передають журі. Правильна відповідь
оцінюється в один бал. Підказки з залу ведуть до штрафу або дискваліфікації
команди.
В2.

Розпочинаємо І тур гри «Що? Де? Коли?»
Звучить музика
На 1 запитання пишете відповідь на карточці під №1
1 запитання. Назвіть місто в якому знаходиться найглибша станція метро в
світі та вкажіть назву цієї станції? Час.
(Київ, «Арсенальна»)
В1. 2 запитання Назвіть, з яким предметом в руках зображували давньогрецьку
богиню Афіну скульптори та художники? Час.

(Зі списом)
В2. 3 запитання. Чому не можна гасити нафту чи газ водою під час їх горіння?
( Нафта і газ легші за воду і спливають на її поверхню.)
В1. 4 запитання. У період середньовіччя яйце символізувало чотири елементи
світоутворення. Назвіть їх.
(Шкаралупа – землю, мембрана – повітря, білок – воду, жовток – вогонь)
В2. 5 запитання. Це справді весняний овоч – ще не зійшов сніг, а із землі вже
виткнулися міцні рожево-червоні пагони. Це незвичайна рослина, бо їстівною
частиною є черешки з їх справді яблучним смаком. За вмістом яблучної та
аскорбінової кислоти вони переважають навіть деякі сорти яблук. Назвіть цю
рослину.

(Ревінь)
В1. 6 запитання від вчителя фізкультури.Такий жест судді під час гри у
баскетбол означає номер гравця, який здійснив порушення правил, а що
означає такий жест під час гри у волейбол ?
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(4 передачі)
В2. 7 запитання Увага! Чорна скринька!
(Звучить музика. Ведучий виносить чорну скриньку)
Польська кухня дуже схожа з українською та російською. У ній також дуже
широкий вибір перших страв. У скриньці лежить те, що подають у Польщі до
борщів замість хліба? Що у скриньці?
( Картопля)
В2. 8 запитання. В одній коробці є мідні й залізні шурупи. Назвіть
найпростіший спосіб, як їх розділити.

(За допомогою магніту)
В1. 9 запитання. Крепдешин – це слово запозичене з французької мови.
Спробуйте назвати його буквальний переклад українською мовою?

(Креп – де – шин: тканина з Китаю)
В2. 10 запитання. Він – великий ненажера – їсть мишей, жабок, ящірок,
маленьких змій тощо. Його мускусні залози виділяють особливу речовину,
запах якої постійно приваблює земляних черв’яків. Хто ж протягом усього року
забезпечений їжею?

(Кріт)
1 ведучий. Поки журі оцінює відповіді учасників для всіх присутніх –
музичний номер.
(Музичний номер)
2 ведучий Слово надається журі.
1 ведучий
Розпочинаємо ІІ тур гри «Що? Де? Коли?»
(Звучить музика)
В1. 11запитання. Єдина комаха , яка може повернути голову назад і
подивитися через плече.
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(Богомол)
В2. 12запитання. Вибухова речовина, яку винайшов відомий вчений Альфред
Нобель .

(Динаміт).
В1. 13 запитання від вчителя фізики.
Одного разу репортер запитав ученого, чи записує він свої видатні думки і
якщо записує, то в блокнот, записну книжку чи в спеціальну картотеку. Вчений
подивився на блокнот репортера і сказав:
- Милий мій... Справжні думки приходять так рідко в голову, що їх неважко
запам’ятати. Про якого вченого йдеться?

(Альберт Ейнштейн.)
В2. 14. Запитання під №14.
Літні та зимові Олімпійські ігри проводять з інтервалом у два роки, але так
було не завжди. Вкажіть з якого року почався цей розподіл.
(З 1994 року)
В1. 15. Наступне запитання під №15. Про смак відомо набагато більше, ніж
про нюх, і прийнято вважати, що основних смаків усього чотири: солодкий,
солоний, кислий і гіркий. Який із смаків ми розрізняємо найшвидше?
( Солоний)
В2. 16. Запитання від вчителя біології.
Цей птах орнітофауни України може рухатись по стовбуру дерева головою
вниз. Як називається цей птах?

(Повзик)
В1. 17. Запитання під №17. Які овочі раніше називали ―червоною сіллю‖?

(Перець)
В2. 18. Запитання під №18. У змаганнях з шахiв беруть участь 4 шахiсти.
Кожен з них грає по 1 разу з рештою гравцiв . Скiльки всього буде зiграно
партiй ?
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……..( 6 партiй )……….
В1. 19 запитання . Якому птахові вдячні жителі Бостону у центральному парку
міста спорудили пам’ятник за знищення шкідників на полях?

(Горобцеві)
В2. 20. Запитання під №20. Такий жест судді під час гри у волейбол означає
закінчення гри або партії. А що означає такий жест під час гри у баскетбол?

(Заміна)
1 ведучий. Поки журі оцінює відповіді учасників
музичний номер.
2 ведучий. Слово надається журі.

для всіх присутніх –

1 ведучий.

Розпочинаємо ІІІ тур гри «Що? Де? Коли?»
(Звучить музика)
21. Запитання №21.Давайте пригадаємо улюблені супи народів світу. Завдання
командам: запишіть в ігровій картці правильну національну назву супу. Кожна
правильна відповідь оцінюється одним балом.
російського (щі);
українського (борщ);
білоруського (холодник);
народів Кавказу (суп-харчо);
корейського (зі зміїного м’яса);
французького ( суп із цибулі);
народів південних морів (суп із черепахи)
8)японського (з морських водоростей);
В2. 22. Запитання під №22. Як у Давній Русі називали мандрівних акторів і
музикантів?

(Скоморохи)
В1. 23. Запитання під №23. Що є «чотирма китами алгебри»?
( Рівняння‚ числа‚ тотожності‚ функції.)
В2. 24. Запитання під №24. Французькі біологи вважають, що цей метал
допоможе медицині в боротьбі з перевтомою. Досліди свідчать про те, що в
крові перевтомлених людей цього металу міститься менше за норму. Слід
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знати, що коли людина часто та з будь-яких причин сердиться, цей метал в
організмі «згорає». От чому у знервованих, дратівливих людей порушення
роботи серцевих м’язів спостерігається частіше. Що це за метал?

(Магній)
В1. 25. Запитання під №25 Чи завжди в киплячій воді можна зварити м’ясо?
(Не завжди.Оскільки температура кипіння рідини залежить від
атмосферного тиску.)
В2. 26 запитання. Увага! Чорна скринька!
(Звучить музика Ведучий виносить чорну скриньку)
Тут знаходиться представник імперії Клітинні, Надцарства Еукаріоти, царства
Тварини, якому у світі встановлено 2 пам’ятники – у Парижі та Токіо.

(Жаба)
В2. 27. Запитання під №27. Твердження‚ яке приймають без доведення?
(Аксіома.)
В1. 28.Запитання під №28. Шиншила – дуже рідкісна тваринка. Назвіть її
батьківщину.

(Південна Америка)
В2. 29. Запитання під №29. Чому важко спіймати муху?
(Тому що її щетинки відчувають як коливається повітря від наближення до неї
руки людини, щетинки реагують на найменші коливання повітря)
В1. 30. Запитання під №30. Прилад, який перетворює електричні коливання в
звукові. Що це?

( Телефон)
2 ведучий. Поки журі оцінює відповіді учасників для всіх присутніх –
музичний номер.
2 ведучий. Слово надається журі. (Нагородження переможців).
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2.9. Сценарій інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» для учнів 4-х
класів (педагог-організатор Бугайчук О.О.)
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення: актова зала
(Звучать фанфари)
1 ведучий. Швидко осінь пролетіла.
Жовте листя обтрусила.
Птахів у вирій розігнала.
З поля урожай зібрала.
2 ведучий. Та й зима не запізнилась
Прилетіла, прикотилась,
Білим снігом землю вслала
Зайцю шубку поміняла.
1 ведучий. Дружно ми усі зібрались
Не спізнились, постарались.
Всі так гарно підросли
Батькам радість принесли.
2 ведучий. У рослини і в істоти
Особисті є красоти:
їжак тішиться голками,
горобина ягідками,
мака прикрашають пелюстки,
а людину красять – мудрії думки.
1 ведучий. Знання – це скарб з усіх найбільший,
Бо в світі все здолати може.
Розумному завжди видніше.
Знання ж і силу переможе.
2 ведучий. Хто має пильне око, гострий слух, терпіння,
той досягне нових висот і матиме уміння:
думки доводити, логічно міркувати,
бо у житті складному треба розум мати.
1 ведучий. Ми всі на славу потрудились.
Долать науку не стомились.
Бо в нас сьогодні славна інтелектуальна гра
Разом:
«Що? Де? Коли?»!
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2 ведучий. Дозвольте познайомити вас з учасниками гри:
Команда - класу – «Дельфін»,
зустрічайте оплесками.
Команда - класу – «Максимум»,
вітайте оплесками.
Команда - класу – «Смайлики».
Команда - класу – «Ігромани»,
вітайте.
Команда - класу – «Лідер», ваші
оплески.
Команда - класу – «Ерудит».
Команда - класу – «Сузір’я».
1 ведучий.
Оцінювати ваші відповіді буде наше компетентне журі:
(представлення журі).
1 ведучий. Наша гра складається із трьох турів. Зокрема кожен тур
складається із 12 запитань. На кожне запитання відводиться 1 хвилина.
Ви пишете відповіді на листочках, а наші ластівки збирають ваші відповіді і
передають журі.
Розпочинаємо І тур гри «Що? Де? Коли?»
На 1 запитання пишете відповідь на карточці під №1
1 запитання. Заверши прислів'я: Друг не той, хто медом маже, а той
…….допишіть три слова? Час.
(хто правду каже)
Запитання під №2. На якому материку живуть кенгуру? Час.

(Австралія)
Увага! Чорна скринька! Ви повинні написати, що знаходиться у скриньці?
(Звучить музика. Ведучий виносить чорну скриньку)
Увага, запитання під №3. Те, що знаходиться у скриньці завезене з Південної
Америки. Французи та італійці
називали
його
―яблуком
кохання‖, ―золотим яблуком‖. В
Росії вирощували його тільки в
приватному ботанічному саду
Демидова в Москві. Що це?

(Апельсин)
Наступне запитання під №4.
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Цінний промисловий звір, найбільший серед гризунів нашої країни. Добре
пристосувався до напівводного життя. Цих тварин називають найвизначнішими
архітекторами.Час.

(Бобри)
Запитання під №5 з математики. Математика - це наука, яка первісно
виникла як один з напрямків пошуку істини для практичних потреб людини
рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати. Отже, запитання:
У шкільному музеї в одному залі знаходиться 282 експонати, а в другому залі
1/3 того, що у першому. Скільки експонатів у 2 залі?Час.
(94)
Запитання під №6. За народними повір’ями цей свійський птах віщує
наближення дня, відганяє від хати нечисту силу і злих духів. Хто це?Час.

(Півень)
Наступне запитання під №7. У будинку 77 кімнат. Скільки раз на дверях
написано цифру 7?
(15)
Запитання під №8. Книга християн, яка складається з 66 окремих книг. Вона
належить перу сорока авторів. Назвіть цю книгу.Час

(Біблія)
Запитання під № 9. На якому літальному апараті людина вперше у місті
Львові піднялася у повітря? Назвіть літальний апарат. Час.

(Повітряна куля,
підйомна сила якої створюється легшим за повітря газом)
Запитання з природознавства під №10. Це могутній хижий птах. Розмах
крил його становить близько 2 метрів. В Україні зустрічається лише в
Карпатах. Довго літає, ширяючи високо над землею. Живиться дрібними
тваринами і птахами, на яких спритно полює. Час.

(Орел-беркут)
Запитання під №11. Яку державу називають «країною сонця, що сходить», а
число 3 у цій країні вважається нещасливим? Назвіть цю державу.Час.
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(Японія)
Запитання під №12. М'яз сміху є не у всіх людей. Для того, щоб дізнатись чи
є він у вас, достатньо посміхнутись. Скажіть, а чим відрізняється посмішка
того, хто має м’яз сміху від посмішки того, хто його не має? Час.

(Ямочки на щічках)
2 ведучий. Поки журі оцінює відповіді учасників для всіх присутніх –
музичний номер.
(Музичний номер )
2 ведучий. Слово надається журі.
1 ведучий.
Розпочинаємо ІІ тур гри «Що? Де? Коли?»
Запитання під №13. Рідкогорюча речовина, яку видобувають із землі і
використовують як сировину для виготовлення бензину, технічного спирту,
парафіну, смоли. Назвіть цю речовину. Час.

(Нафта)
Запитання під №14. Як називається ансамбль з п'яти співаків? Час.

(Квінтет)
Наступне запитання під №15. Ім’я якої казкової героїні походить від назви
одиниці вимірювання довжини?Час.

(Дюймовочка)
Запитання під №16. Про кого йдеться мова і з якої казки. «Вони не були
братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і сестра». Час.
(Кай та Герда з казки Г. К. Андерсена «Снігова королева»).
Запитання під №17. Трав’яниста рослина, зі стебла якої виготовляють
волокно.
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(Льон)
Запитання з природознавства під №18. Ця пташка живиться насінням із
шишок, вона виводить пташенят навіть узимку серед снігу? Назвіть цю
пташку.Час.

(Шишкар)
Наступне запитання під №19. Назвіть 5 їстивних грибів, які ви знаєте?

(Лисички, опеньки…….)
Запитання під №20. Обчисліть скільки хвилин у 2/3 години?
(40 хвилин)
Наступне запитання під №21складається 6 прислів’їв.
Дописавши їх ви отримаєте 3 бали. Наші ластівки зараз роздадуть вам
завдання.Час.
(Ластівки роздають листочки)
Продовжіть прислів’я:
Хто рано встає,…(тому Бог дає)
Баба з воза, … (кобилі легше)
Високо літає, … (та низько сідає)
Книга вчить, як на світі… (жить)
Чужа душа - … (темний ліс)
Кому книга - розвага, а кому - … (навчання)
Увага, чорна скринька.
(Звучить музика. Ведучий виносить чорну скриньку)
Увага, запитання під №22. При повнолітті кожен з вас отримає цей документ.
Назвіть документ, який лежить у скриньці?Час.

(Паспорт)
Наступне запитання під №23 з англійської мови.
Напишіть на англійській мові 3 слова: Щасливого Нового року? Час.
(Happy New Year)

112

Запитання під №24. Корисні копалини — це гірські породи, які люди
видобувають у природі і використовують у своєму житті. Якою корисною
копалиною користуються в школі?

(крейда)
2 ведучий. Поки журі оцінює відповіді учасників для всіх присутніх –
музичний номер.
(Музичний номер)
2 ведучий. Слово надається журі.
1 ведучий.
Розпочинаємо ІІІ тур гри «Що? Де? Коли?»
Запитання під №25. Коли мене не вистачає, то кажуть «клепки в голові
немає». То чого ж не вистачає?
(Розуму)
Запитання під №26 складається з 6 підзапитань. Коли ви дасте всі правильні
відповіді, то отримаєте 3 бали.
- Спільна частина споріднених слів. (Корінь)
- Сума довжин сторін. (Периметр)
- Хто написав ці рядки: «Як умру, то поховайте мене...»? (Т.Г. Шевченко)
- Що треба дати понюхати людині, яка втратила свідомість? (Нашатир)
- Близькі за значенням слова. (Синоніми)
- Початок змагання з бігу. (Старт)
Запитання під №27. Яка тривалість нот рахується раз-і-два-і…? Назвіть, яка це
тривалість ?
(Половинна)
Запитання під №28 з математики . Скільки секунд у п'яти хвилинах?
(300 секунд)
Запитання під №29. Цей предмет викликає почуття ностальгії і спогади про
туристичні походи, вчить нас орієнтуватися в незнайомій місцевості. Назвіть
цей предмет.

(Компас)
Запитання з природознавства під №30. Яка дуже гірка трава популярна в
народній медицині?
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(Полин)
Запитання під №31. Це слово означає ―здібності‖, ―обдарування‖. Напишіть
це слово.
(Талант)
Увага, чорна скринька. (Звучить музика. Ведучий виносить чорну скриньку)
У багатьох міських квартирах живе цей пухнастий гризун, який став другом
людини. З ним цікаво погратися та навіть приручити.
Це спокійна, миролюбива тварина масою 130-180 грам. Вона їсть крупу,
зерно, соняшникове насіння, хліб, зелень, фрукти та овочі. Хто у чорній
скриньці?

(Хом’ячок)
Запитання під №33.Назвіть овоч, назва якого починається з крику ворони.

(Картопля)
Наступне запитання під №34. Ще давня тибетська медицина твердила: «рот є
воротами всіх …». Чого? Дописати одне слово.
(Хвороб)
Запитання під №35. Відгадайте загадку. Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить, не
кріт, а землю риє.

(Річка)
Останнє запитання під №36. Найрозумніша морська тварина?

(Дельфін)
2 ведучий. Поки журі оцінює відповіді учасників
музичний номер.
(Музичний номер)
2 ведучий. Слово надається журі.
(Нагородження переможців)
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для всіх присутніх –

2.10. Сценарій позакласного заходу з фізики «Ерудит-шоу» для учнів
10-х класів (заступник директора Бондарук Л.В.)
«Найважливіше завдання цивілізації — навчити людину мислити»
Т. Едісон
«Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, її творча діяльність
потрібна для її розвитку. У грі дитина живе, і сліди цього життя глибше
залишаються в ній, ніж слід дійсного життя»
К. Ушинський
Мета. 1. Повторити, удосконалити і поглибити знання учнів з фізики.
Удосконалити навички групової та індивідуальної роботи.
2. Розвивати спостережливість, кмітливість, уміння швидко переключати
увагу.
3. Розвивати логічне мислення, вміння знаходити правильне рішення.
4. Формувати інтерес до вивчення фізики на основі зв’язку її з життям,
технікою, побутом.
Обладнання.: Букви „Ерудит-шоу‖, музичний супровід, столики для гравців,
серія питань, картки для оцінок.
(Звучать фанфари). Входять ведучі.
1-й ведучий.
Добрий день! Чудова ця фраза
Вона нас єднає з вами відразу.
Після дня трудового, цілком, до речі,
Щоб був у нас дійсно чудовий вечір,
Упоравшись з ділом, хіба не варто,
Зустрітися з піснею, дотепом, жартом.
2-й ведучий.
І сувора, й солов'їна
Математики країна.
Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати,
Вмій ділити, віднімати,
Множить швидко й додавати,
Вмій кмітливо все збагнути,
Першим в відповіді бути.
Ледарів у нас немає,
Хто руки не підіймає?
Вирушаймо всі у путь —
Нас цікаві речі ждуть.
3-й ведучий.
Ом, Ампер, Ньютон, Паскаль,
Лебедєв, Попов, Столєтов...
Не полічити всix, на жаль,
Хто відкрив її секрети.
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Тут Ейнштейн і Фарадей,
Резерфорд і Бор, й Гальвані.
Скільки вже було ідей!
Вірю: це ще не останні.
Галілей у цім ряду,
Архімед, Фермі, Курчатов,
Що на щастя чи біду
Приручили дикий атом.
Непроста наука ця,
Відкриттям нема кінця.
1-й ведучий.
Все, що навколо, при чому живем,
Словом «природа» ми звично зовем.
Знати природу і вміти в ній жити,
Фізика вчить нас, її нам хвалити.
2-й ведучий.
Входиш в світ цей формул, графіків, законів.
З ними тоді вже навіки, ти вже у них в полоні.
Тут вже і творчий пошук, логіки дивне диво.
Фізика й математика — це не повторимо,
Фізика й математика — це звабливо.
1-й ведучий. Добрий день, друзі! Ми запрошуємо вас на першу гру ерудитів!
2-й ведучий. Сьогодні ми пропонуємо ерудитам мандри, але мандри
незвичні.
1-й ведучий. Флагманами нашої гри будуть... (Представлення команд,
команди займають відведені місця за столом з номерами. Звучить музика).
2-й ведучий. Але кожну команду завжди очолює капітан.
Ось настав чудовий час, капітанів запрошуєм до нас.
Подивлюся залюбки, ось — це справжні ватажки.
1-й ведучий. До участі в нашій грі запрошуються...
1-й ведучий. Команди сформовано, починаймо гру.
2-й ведучий. А координаторами-експертами нашої гри будуть...
(Представлення журі).
1-й ведучий. Як правило, у кожній грі є свої закони:
2-й ведучий. Закон поваги;
1-й ведучий. Закон часу;
2-й ведучий. Закон чіткості.
1-й ведучий. Ну що? Почали? Щасливих мандрів!
3-й ведучий. Гра почалась! Наша перша зупинка "Великі відкриття». У
кожної команди на столах листи-завдання з портретами великих вчених та
перелік їх винаходів. Командам за 1 хвилину потрібно співставити портрет з
переліком. З високим ступенем ерудиції командам буде не складно це зробити.
За кожну вірну відповідь — 1 бал. (Додаток А).
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1-й ведучий. Поки команди працюють — музична пауза. (Художня
самодіяльність).
2-й ведучий. Гадаю, що перші спроби були вдалими. Поки лічильна палата з
експертами визначаються — ми мандруємо далі.
1-й ведучий. Наша наступна зупинка —«Розумники», яка нагадує програму
«Що? Де? Коли» + «Брейн-ринг».
2-й ведучий. Ці програми є найулюбленішими серед наших інтелектуалів.
Трохи про умови.
1. На обговорення питання дається 1 хвилина.
2. Команда, яка має відповідь або версії відповіді, підіймає в гору руки.
3. Підказки з залу ведуть до штрафу команди на 10 балів або
дискваліфікації.
4. При невірній відповіді однієї з команд, можливість відповісти має та
команда, що наступною підняла руки.
5. Кожне питання оцінюється одним балом. У випадку невірних відповідей
бал переноситься на наступний тур.
1-й ведучий. І, як завжди, у цій грі діє закон часу, закон чіткості, закон
поваги.
Дам вам усім я пораду:
Над питанням міркуйте хвилину,
Щоб відповідь одразу
Зрозуміла була і кмітлива.
3-й ведучий. Питання (Додаток В).
3-й ведучий. Дякую за гру. Дійсно, тут зібрались ерудити. Трохи
притомились? (Музичний номер, інсценування).
1-й ведучий. Прошу лічильну палату оголосити результати
2-й ведучий. Мандруємо далі. Наступний конкурс «Лірична сторінка».
1-й ведучий. Наприклад, Томас Юнг (оптик) був професійним циркачем,
інкогніто виступав у цирку Единбурга. Іофе грав на сцені. А гумористичні
вірші Больцмана вам всім відомі.
Века cmoum земная твердь,
На ней всего важнее разум.
Мозгов ти можешь не иметь,
А физику учить обязан.
Она — царица всех наук,
(Но зто строго между нами).
Чтоб вам не оторвало рук,
Не трогайте ее руками.
3-й ведучий. Через 5 хвилин вам потрібно заримувати слова «Фізика, лірика,
перемога, кохання».
1-й ведучий. А поки ерудити творять, у нас гра з глядачами — «Питання».
3-й ведучий. Сутність гри: ви повинні розгадати, ще лежить у коробці,
задаючи мені питання, на які я даю відповідь «так», «і так і ні», «ні».
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3-й ведучий. Цей предмет був винайдений наприкінці XIX сторіччя, існував
в XX і на початку XXІ сторіччя. Але невідомо — чи доживе він до кінця XXI
сторіччя. Що це? (Ручка кулькова).
1-й ведучий. Час творчого конкурсу вичерпано. Прошу «найліричніших»
представників команди на сцену. (Зачитування слоганів).
2-й ведучий. Максимум балів за цей конкурс — 4 бали. Прошу
проголосувати.
1-й ведучий. Слово лічильній палаті.
Скінчився час випробувань,
Нам до душі ваш рівень знань.
Так, ще багато треба знати,
Щоб «школу радості» побудувати.
Ми врахували всі ваші старання,
Ви гарно пройшли через всі випробування.
Тож вас лічильники вітають,
Кінцевий результат повідомляють.
(нагородження команд дипломами)
3-й ведучий. Дякуємо за гру! Сьогодні вона для когось була більш вдалою —
але перемоги однієї команди не було б без гри інших команд. Думаю, що ця гра
була першою, але не останньою!
1-й ведучий. Ми хочемо подякувати вам за участь, за те, що хвилювались,
вболівали за свої команди.
2-й ведучий. До побачення.
Додаток А
Перелік винаходів вчених
1. Математик і механік, займався фізіологією. Вперше ввів у фізику поняття
„робота‖, дав виведення закону руху рідини.
2. Російський вчений, склав періодичну систему елементів, ввів поняття
„критична температура‖.
3. Англійський вчений, вперше ввів поняття „поля‖, відкрив закон електролізу.
4. Німецький фізик. Його закон про струм відомий усім. Йому належать
відкриття в галузі електрики.
5. Австрійський фізик. Йому належить ідея молекулярно-кінетичної теорії.
6. Французький вчений. Дослідив взаємодію заряджених тіл.
7. Італійський фізик та астроном. Відкрив закон падіння тіл, застосував
телескоп, відкрив супутники Юпітера, сонячні плями Венери.
8. Англійський фізик та математик. Відкрив закони руху тіл.
9. Давньогрецький вчений. Встановив правило важеля.
10.Видатний фізик. Встановив теорію відносності.
11.Перший російський вчений, академік, поет, історик. „Він був першим нашим
університетом‖.
12.Італійський вчений, вперше виміряв атмосферний тиск.
13.Йому ми зобов’язані винаходом радіо.
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Додаток В
Питання конкурсу «Розумники».
1. Ви знаходитесь у Франції середини XIX сторіччя, сидите на стільці,
обличчя щільно намазано крейдою. На вас направлено два прожектори. В
такому положенні ви знаходитесь годину. Яку професію має господар цього
приміщення?
Відповідь. Фотограф.
2. Яка тварина допомогла зробити значні відкриття в області електроніки?
Відповідь. Жаба — герой не тільки казок, а й дослідів Гальвані і Вольта.
3. Едісон особисто екзаменував усіх, хто вступав до його лабораторії. Один з
кандидатів повідомив, що він винайшов універсальний розчин — рідину, яка
розчиняє будь-яку речовину. Едісон здивувався — в чому ж зберігати ваш
розчин? Винахідник відповів... Що він йому відповів?
Відповідь. У посуді, якщо розчинник заморозити.
4. У середньовічній медицині це слово означало «соки організму, що
впливають на настрій», назвіть це слово, яке ви часто використовуєте сьогодні.
Відповідь. Гумор.
5. Які тарілки не зможуть роз'єднати навіть табун коней?
Відповідь. Тарілки Торрічеллі.
6. Який фізичний процес зумовлює дощ?
Відповідь. Конденсація.
7. Яку цифру можна передати, схрестивши руки?
Відповідь. Римську 10 — «X».
8. Так в древньому Римі називали палицю, якою підганяли тварин. Сьогодні
це велике джерело зацікавлення. Що це?
Відповідь. Стимул.
9. Рибалки, що живуть на узбережжі Аргентини, знають, що в затоках
водяться електричні вугрі, які мають електричний заряд до 300 В. Отже, якщо
зайти у затоку з сіткою, то можна отримати сильні електричні удари. Але
рибалки входять у воду протягом сторіч. Яким чином їм вдається уникнути
ударів електричного струму?
Відповідь. Для накопичення заряду потрібен час, рибалки заганяють будьяке стадо (корови), які і розряджають «живі батареї», а потім самі заходять.
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2.11. Інтелектуальна гра «Брейн-ринг «Юні географи» (заступник
директора Мотузко О.В.)
Мета: розширити знання учнів із географії, виходячи за межі вимог шкільної
навчальної програми, розвивати мислення та вміння використовувати набуті
географічні знання в нестандартних ситуаціях.
Категорія учнів: 6 клас.
Обладнання: фізична карта півкуль, глобус, комп’ютер, мультимедійний
проектор, годинник із секундною стрілкою, дзвіночки або настільні лампи.
Місце проведення: актова зала
Заздалегідь формуються команди гравців (по п’ять чоловік у кожній) із
паралелі 6-х класів. В кожній команді обирається капітан, одним з обов'язків
якого є подача сигналу про готовність до відповіді. Команди мають свою назву
(«Глобус», «Горизонт», «Компас»). Перед початком гри команди займають
місця за ігровими столами (на столах розміщені таблички із назвою команд).
Ведучий пояснює правила проведення гри. В кінці змагань члени журі
оголошують кількість набраних кожною командою балів та називають
переможців гри.
Якщо у грі бере участь більше 3 команд, можна проводити короткі
змагання до 5 очок, доки буде визначено переможця, який виходить у фінал.
Серед переможців проводиться фінальне змагання, в якому визначається
команда-чемпіон.
Правила гри
- Питання для команд виводяться на екран за допомогою мультимедійного
проектора у формі презентації (електронна версія додається).
- Між змаганнями проводяться музичні паузи (їх готують уболівальники).
Музичну паузу може замовити команда у будь-який момент гри (кожна
команда має право на 1 музичну паузу протягом всього змагання).
1. Час для обдумування відповіді на запитання – 30 секунд.
2. Результати кожного раунду фіксуються на дошці (кожна правильна
відповідь - 1 бал).
3. Сигнал для відповіді на запитання ведучого подається виключно після
того, як він оголосить запитання і подасть команду «час». З цього
моменту починається відлік 30-ти секунд.
4. Якщо капітан команди подав сигнал раніше команди «час», оголошується
«фальшстарт», команда дискваліфікується на один раунд, а право
відповіді належить іншим командам.
5. Якщо команда, яка першою подала сигнал, дала неправильну відповідь,
питання повторюється для інших команд.
6. В разі, якщо друга команда не дає відповіді, право на відповідь
передається уболівальникам, які можуть передати завойований бал будьякій із команд.
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7. Якщо команди наберуть однакову кількість балів, для визначення
переможця проводиться додатковий раунд (Див. Додаткові запитання).
Запитання для гри (6 клас)
Тема: «Географічне пізнання Землі»
1. Батьком географії називають:
А) Геродота; Б) Ератосфена; В) Піфагора; Г) К. Птолемея
2.Перший глобус створив:
А) К. Птолемей; Б) Ератосфен; В) М. Бехайм
3.Першим висунув гіпотезу, що земля має форму кулі:
А) Арістотель; Б) Піфагор; В) Ератосфен
4.Перші відомості про українські землі належать працям:
А) Піфагора; Б) фінікійців; В) Арістотеля; Г) Геродота
5. Хто створив перший у Європі Географічний дослідницький інститут?
А) М. Бехайм; Б) Генріх Мореплавець; В) Х. Колумб
6.Хто із мореплавців назвав океан Тихим:
А) Х. Колумб; Б) Д. Кук; В) Ф. Магеллан;
7. Хто відкрив Північний морський шлях:
А) Отто Шмідт; Б) Роберт Скотт; В) Роберт Пірі
8. Кого називають українським Колумбом?
А) Д. Кука; Б) М. Лазарєва; В) Ю. Лисянського
9. Хто перший досяг Південного полюсу:
А) Руаль Амундсен; Б) Роберт Скотт; В) Роберт Пірі
10. В якому році було відкрито Антарктиду?
А) 1909р.; Б) 1912р.; В)1492р. Г) 1820р.
11. Батьком історії називають:
А) Геродота; Б) Ератосфена; В)Піфагора; В) Птолемея
12.Першу карту створив:
А) К. Птолемей; Б) М. Бехайм; В) Ератосфен
13.Першим довів, що земля має форму кулі:
А) Арістотель; Б) Піфагор; В) Ератосфен
14. Хто відкрив морський шлях до Індії?
А) Марко Поло; Б)Васко да Гама; В) Х. Колумб
15. Першим навколосвітнє плавання здійснив:
А) Х. Колумб; Б) Ф. Магеллан; В) Ф. Дрейк
16.На яких островах загинув Ф. Магеллан:
А) Філіпінських; Б) Зондських; В) Нова Гвінея
17.Хто відкрив Антарктиду?
А) Р. Пірі та Р. Скотт; Б) Ф. Беллінсгаузен та М. Лазарєв; В) Д. Кук та Ф.
Дрейк
18.Перша навколосвітня подорож тривала:
А) з 1497 – 1498 р. р. Б) 1577 – 1580 р.р. В) 1519 - 1522 р. р.
19. Хто перший досяг Північного полюсу:
А) Отто Шмідт; Б) Роберт Скотт; В) Роберт Пірі
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20. В якому році було відкрито Америку?
А) 1909р.; Б) 1912р.; В)1492р. Г) 1820р.
Тема: «Атмосфера»
1. Прилад для визначення сили та напрямку вітру:
А) гігрометр; Б) флюгер; В) барометр
2. З підняттям угору на 1000 м температура повітря змінюється:
А) збільшується на 6 градусів; Б) зменшується на 6 градусів; В)
залишається без змін
3. Хмари, які утворюються на висоті 6 – 10 км і складаються із дрібних
кристаликів льоду називаються:
А) купчасті; Б) шаруваті; В) перисті
4. Вітри, що протягом усього року дмуть від 30 широт до екватора:
А) пасати; Б) бризи; В) мусони
5. Прилад для визначення тиску:
А) гігрометр; Б) флюгер; В) барометр
6. З підняттям угору на 100 м атмосферний тиск змінюється:
А) збільшується на 10 мм рт. ст; Б) зменшується на 10 мм рт. ст;
В) залишається без змін.
7. Хмари, які утворюються на висоті 2 – 5 км називаються:
А) купчасті; Б) шаруваті; В) перисті
8. Сезонні вітри, що змінюють свій напрям два рази за рік називаються:
А) пасати; Б) бризи; В) мусони.
9. На якій висоті знаходиться озоновий шар в атмосфері:
А) 10-15 км; Б) 29-30 км; В) 40-45 км
10. Вітри, що змінюють свій напрямок два рази на добу:
А) мусони; Б) пасати; В) бризи; Г) фени
Тема: «Літосфера»
1. Мантія це –
А) внутрішня оболонка , яка покриває ядро;
Б) верхній твердий шар нашої планети;
В) центральна частина земної кулі
2. Товщина земної кори на рівнинах становить:
А) 5 – 10 км; Б) 70 км; В) 40 км.
3. Вік Землі становить приблизно:
А) 4,6 млрд. років; Б) 5 млрд. років; В) 3.5 млрд. років
4. Магматичні породи це:
А) породи, які зазнали змін під дією високих температур і тиску;
Б) утворилися із розплавленої магми;
5. Материкова земна кора складається з таких шарів:
А) осадовий; Б) гранітний; В) базальтовий
6.Древній материк Лавразія поділився на такі сучасні материки:
А)Африка;Б) Пн. Америка;В)Пд. Америка; Г)Австралія; Д) Євразія,
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Е) Антарктида.
7. Ядро це –
А) внутрішня оболонка , яка покриває ядро;
Б) верхній твердий шар нашої планети;
В) центральна частина земної кулі.
8. Товщина земної кори під океанами становить:
А) 5 – 10 км; Б) 70 км; В) 40 км.
9. У геохронологічній таблиці розвитку Землі виділяють таку кількість ер:
А) 6 ер; Б) 5 ер; В) 10 ер
10. Метаморфічні породи це:
А) породи, які зазнали змін під дією високих температур і тиску;
Б) утворилися із розплавленої магми;
11. Океанічна земна кора складається з таких шарів:
А) осадовий; Б) гранітний; В) базальтовий.
12.Древній материк Гондвана поділився на такі сучасні материки:
А)Африка;Б) Пн. Америка; В)Пд. Америка; Г)Австралія; Д) Євразія,
Е) Антарктида
Теми: „ Способи зображення Землі”, „ Градусна сітка Землі”
1.Масштаб, виражений у такий спосіб: в 1 см - 250 км має назву:
а) лінійний; б)числовий; в) іменований
2. Лінія, яка на карті з’єднує точки, що мають однакову висоту над рівнем
моря, називають:
а) горизонталлю; б) шкалою висот ; в) абсолютною висотою.
3. Перевищення однієї точки над іншою називається:
а) відносною висотою; б) абсолютною висотою
4. Найбільше спотворень на карті є:
а) на екваторі; б) біля полюсів
5. Географічна широта буває:
а) пн. б) пд. в) зх. г) сх.
6. Географічна довгота буває:
а) пн. б) пд. в) зх. г) сх.
7. Висоту пагорба можна виміряти за допомогою
а) курвіметра ; б) нівеліра; в) рулетки.
8. Величина дуги екватора дорівнює
а) 0 0 ; б) 180 0 ; в) 90 0
9. Лінія, що на карті з’єднує два полюси називається:
а) полярним колом; б) меридіаном; в)екватором.
10. Чим більший масштаб, наскільки чітко зображено місцевість:
а) менш детальніше; б) більш детальніше
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Тема: «Гідросфера»
1.Одиниці вимірювання солоності?:
А) проміле; Б) відсотки, В) грами на літри
2. Острови за походженням бувають:
а)материкові; б) базальтові; в) коралові; в) літосферні
3. Найсолоніше море:
А) Охотське; б) Карибське; в) Червоне; г) Мертве.
4. Найповноводніша річка планети:
А) Ніл; б) Конго; в) Амазонка; г) Дунай.
5. Найдовша річка планети:
А) Ніл; б) Конго; в) Амазонка; г) Дунай.
6. Найглибше прісноводне озеро світу:
а) Чад; б)Байкал; в) Танганьїка
7. Припливи та відпливи відбуваються під дією:
а) Сонця; б) Місяця; в) Землі; г) Марса.
8. Течія Гольфстрім робить клімат Північної Європи :
а) теплішим; б) холоднішим; в) не впливає на клімат
9.Явище , коли річка виходить з берегів називається:
А) межінь; б) повінь; в) вододіл; г) водоспад
10. Найвищий водоспад світу:
А) Вікторія; б) Анхель; в) Ніагарський.
Додаткові запитання:
1."Я обійшов Південний океан на високих широтах і заперечив існування тут
материка, який, якщо і можна знайти, то тільки поблизу полюса",- писав офіцер
російського флоту Ф.Белленгаузен. Про який материк йде мова? Хто і коли
його відкрив? (Антарктида)
2.Чому корінних мешканців Америки називають індіанцями? (помилкова
назва, яка збереглась ще з часів Колумба)
3.Хто перший і під час якої експедиції побачив найбільший океан у світі і дав
йому назву " Тихий '"? Які результати цієї подорожі для географічної науки?
(Ф. Магеллан під час першої кругосвітньої подорожі; було доведено, що Земля
має форму кулі).
4.Згадайте, які географічні об'єкти одержали імена всесвітньо відомих
мореплавців XV - XVI ст.? Покажіть їх. (протока Дрейка, Магелланова протока,
земля Баффіна)
5. Хто перший з мандрівників привіз в Європу тютюн та картоплю? З якої
частини світу вони були привезені? (Х. Колумб, з Америки)
6. Який острів було відкрито вікінгами в Х ст. ? Береги його були розрізані
вузькими, довгими затоками, а він весь вкритий кригою. Що це за острів?
(Гренландія)
7. Про існування цього материка знали ще до його відкриття і називали
"Невідома Південна Земля ". Шукали його довго і не одна експедиція. Але його
відкриття тримали в секреті ще 100 років. Що це за материк і хто його відкрив?
(Австралія, Дж. Кук)
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2.12. Сценарій свята рідної мови «Ти наше диво калинове, кохана
материнська мово!» (учитель Солтис Т.С.)
Святково прибрана зала вишитими рушниками,старовинними
ужитковими речами
На слайдах записи:
1.Мова українська,
Наша рідна мова,
Солов’їна пісня,
Гілка калинова!

2. Плекаймо в серці кожне гроно,
Прозоре диво калинове.
Хай квітне, пломенить червоно
В сім‖ї великій,вольній,новій!

Лунає українська народна пісня («Україночка». Слова А. Демиденка, музика
Г.Татарченка).
У святі беруть участь дві команди: «Калинонька» і «Колосок».
У центрі зали – ведучі (господар і господиня),а попереду них – учениця з
короваєм на вишитому рушнику. Вона одягнена в український костюм.
Музика змовкає.
Дівчина з короваєм вклоняється
Українка. Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну.
Красу її вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
(Фон – українська тематика, земля). Показ слайдів ( Додаток 1).
Господиня. Добридень, шановна родино! Ні, я не помилилася, сказавши саме
так, бо думаю, що сьогоднішнє свято − це ще одна сходинка до нашого
зближення, до родинного єднання «в сім‖ї вольній, новій».
Господар. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій і
мальовничій землі – у нашій славній Україні. Тут жили наші батьки, – тут
корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь
відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося, почувши рідне слово.
Господиня. Наша мова – це багатство і краса народу,це цілюще джерело
духовних надбань. Не пити з нього – значить втратити цілий світ, відірватися
від коріння,від історії своєї землі.
Господар. Любов до рідної мови – найглибше духовне начало людського
життя. Чим глибше людина вживається у рідну мову,тим далі вона пускає
коріння у національний грунт.
Господиня. Українська мова має свою душу. Вона виблискує на хвилях
народної пісні, переливається у вишиванках, звучить у наших серцях.
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Господар. Отже, шановні діти, гості, ми запросили Вас до нашої господи на
хліб-сіль, на слово щире, на бесіду мудру – на свято рідної мови.
Господиня. У святі беруть участь дві команди: «Калинонька» і «Колосок» .
Ці дві команди по своїх доріжках-зупинках веде Калина.
КАЛИНА.. Наші команди підійшли до першої зупинки – «НАШ СИМВОЛ».
Вони повинні захистити назви своїх команд,співаючи пісні чи розповідаючи
вірші.
ПЕРША КОМАНДА співає пісню «А ми тую червону калину підіймемо…» .
Показ слайдів.
ДРУГА КОМАНДА співає українську народну пісню «Хліб та сіль». Показ
слайдів.
Господиня. Для кожного народу дорога його мова. А нам, українцям
Найближча до серця – українська. Вона співуча і багата, і за своєю
мелодійністю разом з італійською займає 1 місце в світі.
Господар. Мова! Що ж таке мова? Народ говорить, що «слово до слова –
зложиться мова».
КАЛИНА. Ми підійшли до другої зупинки – «ВИСЛОВИ КОЖНОЇ
КОМАНДИ ПРО МОВУ». Адже наші учні щороку беруть участь у конкурсі
читців «Хай рядки поезії чарівні торкнуть ваші серця й уста». Показ слайдів.
ПЕРША КОМАНДА.
Учениця.
Олександр Кониський «Молитва»
Боже Великий, Єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже Єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!
Учень.

Ой яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як ?
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Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.
І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна звідкіля і звідки, можна і звідкіль.
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
Хуртовина, завірюха, хуга, заметіль…
Та не в тому справа, що така багата,
Помагало слово нам у боротьбі,
Кликало на битву проти супостата,
То звучало сміхом на полях плаката,
І за все це, мово, дякуєм тобі.
( О.Підсуха )
Учень.

О слів жорстока і солодка влада!
Не обпечись на їхньому вогні…
Такі ж близькі звучанням «рада» й «зрада»,
Які ж провалля поміж них страшні!
Закони літер – не разок намиста;
Одну хитнеш – і поміняєш суть.
І спробуй-но тоді збагнуть,
Приміром, між «обчислить» і «обчистить».
Ти весь у слові, як у сповиткові,
З колиски до калини на горбі…
І вже коли ти похитнувсь у слові,
Вважай, що похитнувся у собі.
(Б.Олійник «У дзеркалі слова»)

Учениця.

МОВА
Мовонько моя ти калинова,
Звита із любові і тепла.
Ти – матусі щира колискова –
Первоцвітом в серці розцвіла.
Ти – тополі тихая розмова,
В сонячному просторі луна,
Ніжна, як сопілонька вербова,
Музика в столітті чарівна.
Ти – привітна пісня журавлина,
Срібне щебетання солов’я.
Ти – від серця і до серця линеш,
Мовонько, пораднице моя!
( Н.Ткачова )
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Учень.

Буду я навчатись мови золотої
У трави веснянки, у гори крутої,
В потічка веселого, що постане річкою,
В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.
Буду я навчатись мови блискавиці
В клекоті гарячім кованої криці,
В кореневищі пружному ниви колоскової,
В леготі шовковому пісні колискової.
Щоб людському щастю
Дбанок свій надбати,
Щоб раділа з мене
Україна-мати;
Щоб не знався з кривдою,
Не хиливсь під скрутою,
В гніві бився блисками,
А в любові – рутою .
( А.Малишко)

Господар. Немає у світі людини, яка б не любила казок або не чула їх.
Особливо полюбляють казки діти. І сьогодні ми запрошуємо всіх – і
дорослих і малих – в гості до казки.
КАЛИНА.Ми підійшли до наступної зупинки « У СВІТІ КАЗКИ».
Кожна з команд має розповісти казку. (інсценівка). Показ слайдів.
1 команда розповідає казку «Калинка» і виконує музичну композицію до казки
(Додаток 2).
2 команда розповідає казку «Колосок» і виконує інсценізацію казки (Додаток
3).
Господиня. Чи сподобалося вам? Діти, ви знаєте багато казок різних народів. А
чи зможете відгадати назви тих, які склав наш, український народ?
КАЛИНА. Наступна зупинка. Розпочнемо вікторину «З якої це казки?» (По
черзі кожна команда відгадує, з якої казки уривок; Одна команда розповідає
іншій по 3-4 уривки з казок). (інсценування)
КАЛИНА. А тепер ми вступаємо у світ пісні. Адже пісня – це бездонна душа
народу.
Наступна наша зупинка – «Зустріч з піснею»
Звучить пісня «При долині кущ калини…»
Господиня. А тепер настав час для загадок, лічилок,приказок. Знаю, що всі ви
їх любите. Це найбільш поширені види усної народної творчості.
Господар. З давніх-давен через загадки та прислів’я передавався життєвий
досвід народу, знання, а також перевірялися розумові здібності підростаючого
покоління, таких, як ви, дітей.
КАЛИНА. Отже, наша наступна зупинка – «Загадки».
Учасники обох команд загадують по черзі загадки.
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1. Хоч в усній мові нас немає,
А на папері мовчимо,
Та все, що ти читаєш, друже,
Сприймати правильно вчимо.(Д.Білоус.) (розділові знаки)
2. Маленька, менша від мачини,
Ні з ким не стану на борню.
А при читанні, коли треба,
Й людини мову зупиню. (Д.Білоус.) (крапка)
3. Вони для речення багато важать;
Турботливо обнімуть, як дружки,
І вставлені слова й цитату вкажуть.
Давайте ж назовем їх. Це – (дужки). (Д.Білоус.).
4. Злита з хвостиком ця крапка,
Невеличка, власне, лапка.
Робить паузу, всім знайома,
Як зоветься вона? (кома) (Д.Білоус).
5. Хто я?
Я такий же, як знак розділовий,
І відомий шкільній дітворі.
Та в словах української мови
Я пишусь не внизу, а вгорі.
Спробуй лиш написати ім’я –
Зразу стану потрібний і я. (Д.Білоус). (апостроф)
6. Що за знак – стрункий, мов спис,
Він над крапкою завис,
Спонука до поклику.
Хто ж бо він? (знак оклику) (Д.Білоус).
7. Він після речення, цитати
Вмостився, схожий на гачок,
Всіх нас примушує питати,
А сам ні пари з уст – мовчок. (знак питання) (Д.Білоус).
8. Стають у пригоді.
Коли твір який готую,
Різні речення пишу,
Щось, буває, я цитую,
Мову вводячи чужу.
Але , любий мій читачу,
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Як для вас її позначу?
Тут уже не допоможуть
ані коми, ані крапки,
У пригоді стати можуть –
Здогадалися ви? (лапки) (Д.Білоус).
9. У чоловічому роді цю річ люблять і смакують нею, а в жіночому роді бояться
і обминають. Що це? (гранат – граната)
10. Слово це – старовинна будова
З гостряками мурованих веж.
Щойно зміниш ти наголос слова –
Цим одразу будову замкнеш.
Що це за слово? (за′мок – замо′к)
11. А відгадайте-но, що я таке?
Всі хочуть, як народиться дитина,
Щоб я було красиве і дзвінке,
Бо носить все життя мене людина. (ім’я)
Господар. Кожен народ має народні символи. Народні символи – це те, що
найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, в інших
менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну іде мова.
Так, коли ми говоримо – клен, то знаємо, що це символ Канади. Символікою
Росії є береза, ромашка, горобина.
Господиня. Про народні символи складено багато пісень і легенд, вони
використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках.
Народні символи – це наші святині.
КАЛИНА. До рослинних символів відносяться калина, верба, дуб, тополя,
барвінок, чорнобривці. Вони здавна уособлюють красу нашої України, духовну
міць народу, засвідчують любов до рідної землі. Послухаємо, що про рослинні
символи підготували наші учасники. Показ слайдів.
КОМАНДА «КОЛОСОК».
Гілочка верби
Здавна у нашому народі найбільш шанованим деревом є верба. «Без верби
і калини – нема України», – говориться в народній приказці. Древні слов’яни
вважали вербу священним деревом. У них вона уособлювала бога Сонця –
Ярему, що дав людям вогонь.
Верба – символ родинного вогнища.
Важко уявити нашу землю без верби. У нас її росте близько 30 видів. Говорять:
«Де вода, там і верба». Вона своїми коренями скріплює береги, очищає воду.
Люди давно помітили: де ростуть верби, там чисті джерела, бо верба –
природний фільтр усіляких домішок. Коли копали криницю, то кидали шматок
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вербової колоди для очищення води. У відро з водою клали вербову дощечку, а
на неї ставили кухлик для пиття води. Це була своєрідна народна гігієна.
Під час буревіїв проти вітру пускали вербову гілку. Так вона, мовляв,
зупинить бурю. Ось такі магічні властивості вона має.
Про тиху, скромну вербу народ склав багато пісень. У багатьох творах
згадує вербу І Т. Шевченко. Перебуваючи на засланні у пустелі біля
Каспійського моря, Шевченко посадив вербову гілку. Він поливав, доглядав її і
виросла бона йому на Втіху. Росте верба Шевченкова і досі.
У багатьох селах України садили гілочку свяченої верби. Вважалося, що
така верба є особливо цілющою.
Тиждень перед Великоднем називається вербним. У Вербну неділю вербу
освячують у церкві, а потім несуть її додому і б’ють нею хатніх, промовляючи:
«Не я б’ю, верба б’є,
Віднині за тиждень
Буде в нас Великдень.
Будь веселий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля».
КОМАНДА «КАЛИНОНЬКА»
Дуб
Символом сили, могутності, довголіття є дуб. Дуб живе довго. Відомий в
Україні 1300-річний Дуб, який росте в урочищі Юзефін Рівненської області. У
с. Верхня Хортиця росте 800-річний дуб, під яким, за переказами, відпочивали
Т. Шевченко, І. Рєпін, М. Лисенко. Обхват його стовбура – 8 м.
Під час грози електричні розряди найбільше «притягує» дуб. Зі 100 ударів
блискавки у дерева – 54 припадає на дуб.
Матері своїм синам на сорочці вишивали листя дуба, щоб син був
сильним, міцним. Спали на дубових меблях, які, за повір’ям, додавали під час
сну сили. Дуб, як і інші наші народні символи, має лікувальні властивості. У
дубовому лісі добре почувають себе люди, які страждають на серцеві
захворювання.
КОМАНДА «КОЛОСОК»
Калина - символ України
Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої
краси, ніжності. Вона росла біля кожної хати. Красива вона і в пору цвітіння, і
коли багряніє восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її
ягоди. Дівчата вишивали на сорочках калину, її вплітали у віночок. І на
весільному рушнику вишивали калину з дубом як символи дівочої краси і
ніжності та чоловічої сили і міцності.
Оспівана калина у поезіях Т. Г. Шевченка, І. Франка, Л. Українки.
Росте калина по лісах, в гаях, дібровах, на узліссях – по всій Україні, її садять
коло хати. Калина – неодмінний атрибут оселі українця.
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Калина – це слава рідної землі, отчого краю, батькової хати.
Це той символ, що пам’ять людську береже, нагадуючи про милий край,
символ безсмертя.
Калина − символ мужності й незламності духу в боротьбі за незалежність
рідного краю.
КОМАНДА «КАЛИНОНЬКА»
Барвінок
Одним з найулюбленіших рослин – символів є барвінок. Цю рослину
назвали так на честь кохання юнака Бара і дівчини Вінки. Барвінком
прикрашають весільний коровай, його садять біля хати. Барвінок вплітають
дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок є символом кохання.
Легенда «Блакитний барвінок»
Ще за тих часів, коли в Карпатах люди поклонялися язичницьким богам,
теплої купальської ночі молодь бавилась біля яскравої ватри. А потім дівчата
опускали в швидкі води Черемоша барвисті квіти. Нехай пливуть до милого,
хай причарують його серце навіки, хай зв’яжуть серця вірним коханням на все
життя.
Однієї такої ночі дівчата плели вінки, слухаючи пісню хвиль Черемоша,
ловлячи голоси ставних легенів, котрі гуляли по березі ріки.
Ось вінки і сплетені. Лунко сміючись, веселою ватагою побігли юні чарівниці
до Черемоша, аби кинути вінки у воду. Пливіть, мовляв, віночки, до щасливого
берега кохання.
Лише Лади, наймолодшої й найвродливішої, не було серед дівчат. Вона
так захопилася збиранням квітів, що забрела далеко в ліс та й заблукала. А ніч,
ця чудова купальська ніч, творила в лісі справжні дива: чулися голоси якихось
незнаних птахів, на галявині, що світилася феєричним сяйвом, завели свій
танок лісові дівчата − мавки. А під темними кущами розквітали
небачені квіти. Вони розкривали свої ніжні пелюстки і сяяли сріблясто, манили
до себе, ніби обіцяли розкрити якусь незвідану таємницю.
Нахилилася
Лада, зірвала квітку, вплела до свого барвистого вінка. І сталося диво:
засвітився вінок голубуватим світлом. Замість різнобарвних лісових квітів
постали у вінку темно-зелені гладенькі листочки, а з-поміж них виглядали
ніжно-блакитні п’ятипелюсткові квіти.
І почула дівчина тихий голос, народжений вітерцем. Пам’ятай, Ладо, що
п’ять пелюсток цієї квітки − то п’ять засад щасливого подружнього життя:
перша пелюстка − то краса, друга − ніжність, третя − незабутність, четверта −
злагода, п’ята − вірність. Будь щаслива. Змовк голос, приліг вітерець між трав
лісових, стало довкола тихо-тихо. І годі якась невідома сила повела дівчину
через ліс. Лада опинилася на другому березі Черемоша. Нікого уже там не було.
Молодь давно додивлялась останні сни купальської ночі по своїх оселях.
Стояла Лада над Черемошем і все вагалася: чи кидати цей дивний вінок у
кришталеві води, чи зберегти його для себе? Незчулася, як підійшов до неї
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легінь красний, торкнувся легенько рукою її плеча і мовив: «Ти забарилася,
Ладо, зі своїм вінком, Черемош його не прийме. Може, мені подаруєш той
вінок».
Вінок упав на траву, розсипався, розрісся веселими, зеленими смужками
попід кущами, глянув на світ блакитними очима квіточок.
Довге і щасливе життя прожила з того часу Лада зі своїм судженим, а
молодь відтоді плете вінки з барвінку, аби не переводилося на нашій землі
щасливе і вірне кохання.
Господар. Не перелічити тих легенд, казок, пісень, віршів про дорогі і рідні
нашому серцю символи. Вони відтворені у вишивках на сорочках, рушниках.
Гоподиня. Найулюбленішими тваринними символами є птахи. Люди вважали,
що навесні душі померлих в образі птахів повертаються на землю. А поскільки
це душі померлих – то де їм місце? В раю. І повертаються вони восени в рай.
Очевидно з цих двох слів утворилося «Вирій». А ключі від Вирію Бог доручив
зозулі, – говориться в легенді. Відкриває зозуля ключами вирій, випускає
птахів по черзі на землю. А іще Бог доручив зозулі кувати довгі роки життя
людям. І у вирій вона повинна відлетіти раніше, щоб відкрити його для інших
птахів. Тому не встигає вона висидіти пташенят і підкидає яйця в чужі
гніздечка.
Та як би там не було,
про зозулю в Україні ніхто ніколи не говорив погано. У народних піснях її
порівнювали з матір’ю, яка побивається за своїми дітьми, називали лагідно
«зозуленькою-матінкою».
КАЛИНА. Послухаємо легенди про найулюбленіших українським народом
птахів та рослин.
КОМАНДА «КОЛОСОК»
Тополя
Василь Симоненко не випадково сказав: «Прийдуть з України верби і
тополі». Тополя також є нашим народним символом. Зі стрункою тополею
порівнювали гнучкий дівочий стан та нещасливу дівочу долю. Про тополю
написано багато пісень, складено легенди.
Існує така легенда.
В одному селі жила красива дівчина Поля і мужній Хлопець на ім’я
Стриба. Вони кохали одне одного. Одного разу старші люди попросили Стриба
побігти у сусіднє село і довідатись, чи все там спокійно. Побіг Стриба, але, не
добігаючи до села, побачив багато ворогів. Швидше вітру прибіг юнак додому,
розповів людям про те, що бачив. Вирішили забрати худобу, пожитки і
перечекати у горах, поки вороги залишать їхню землю.
Бог блискавки і грому Перун побачив людей і вирішив дізнатися, чому
вони тут. Спустившись на землю, Перун розпитав у людей, що сталось. Люди
розповіли. І тут вій побачив Полю. Вона йому дуже сподобалась, і він сказав:
«Ця дівчина така гарна, що я візьму її собі за дружину».
Люди зраділи, бо мати такого Високого покровителя не всім дано. А
Стриба, почувши, впав непритомний. Побачив це Перун і промовив: «Бачу я,
що на чужому нещасті свого щастя не побудуєш. Тож нехай вона буде нічия».
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Вдарив палицею об землю і там, де стояла Поля, виросло струнке зелене
деревце. Люди, котрі стояли ближче, бачили, що відбулося, а ті, які стояли далі,
питають: «Де Поля?» Їм відповідають: «То Поля». А Стриба Перун забрав з
собою на небо і зробив Богом земних вітрів – Стрибогом.
КОМАНДА «КАЛИНОНЬКА»
Улюбленим птахом є лелека. Його назвали на честь божества добра і
кохання – Леля. Ну, а як відомо – від кохання народжуються діти. От і
приносить їх у наші домівки лелека. Говорили колись, що Лель живе у душі
доброї людини, а лелека мостить гніздо на подвір'ї добрих людей.
Символом туги за рідним краєм є журавель. Це щемливе відчуття, яке
чути у курликанні журавлів, відчуває людина, коли вона далеко від
Батьківщини.
Легенда «Найкраща»
Наскочили татари, захопили у полон дівчат і погнали у неволю. Була
серед них і Марина – найкраща дівчина. Якось втекла вона від охорони вночі.
Тікала, тікала, напевно б утекла, та зачепилася своїм червоним намистом.
Розірвалася нитка і там, де впали намистинки, проклюнулися навесні тоненькі
пагінці, що стали потім розлогими кущами калини. Навесні буяють білизною,
наче наречені, а восени палахкотять цвітом любові до рідної землі. Гірка
калина, як доля у неволі, і гарна, як рідна земля-матінка – найкраща!!!
КАЛИНА. Багатий український народ і на прислів’я, приказки, прикмети. Всіх
не перелічити. Послухаємо хоча б деякі з них.
Команди по черзі називають прислів’я приказки, прикмети.
1. Де срібліє вербиця, там здоров’я водиться.
2. Без верби і червоної калини нема України.
3. Любуйся дитиною, коли росте, а калиною, коли цвіте.
4. Посаджена калина біля хати принесе щастя в сім’ю.
5. У жнива гіркі, а в мороз солодкі.
6. Як цвіте калина – сій гарбузи.
7. Якщо на калині багато ягід – зима буде холодна.
8. Червоні кетяги калини
Горять вогнями усіма.
Без калини нема України,
Без народу Вкраїни нема.
КАЛИНА. А тепер настав час і перепочити. Наступна наша зупинка –
«Хвилинка - веселинка».
Учні по черзі розповідають анекдоти про шкільне життя. (Показ слайдів із
шкільного життя учнів).
1.
Наука.
Ти чому бабусю лаєш? –
Шпетить батько сина. –
Куди ділась твоя совість,
Нечемна дитино?
– Нема чого, – синок мовить, –
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Сердитись даремно:
Твою маму вперше лаю,
Ти ж мою – щоденно. (І. Оленишин).
2. Батько запитує свого Івася:
− Чому це ти тільки двійки та трійки приносиш?
− Треба, тату, з найменшого починати. (І.Страшко).
3.
Чому запізнився?
Учитель до учня:
− Скажи-но, Миколо,
Чому це ти знов
Запізнився до школи?
− Самі ж Ви казали, −
Промимрив Микола, −
Що вчитись не пізно ніколи.(П. Баратинський).
4.
Іринка заходить до кімнати і бачить, що її братик, котрий зараз хворіє,
не лежить, а стрибає у ліжку.
− Що ти робиш? – здивувалась Іринка.
− Я випив ліки, а на пляшці написано: «Перед вживанням збовтувати». А
я забув збовтати.
5. – Мамо, цей великий шматок торта для тата? – запитав Петрик.
− Ні, для тебе, − відказала мама.
− Як! Такий маленький? – здивувався Петрик.
6.
На уроці фізики.
− Чому краплі, падаючи на гарячу поверхню, підскакують, − запитав
учитель.
− Бояться обпектися, − відповів учень.
7.
– Мамо, мене вже більше не звуть найгіршим учнем у школі.
− Молодець, синку, ти став краще вчитися?
− Ні! Просто до нас прийшов новий хлопчик, який вчиться ще гірше.
8.
– Ну як, Андрійку, ти вже навчився гарно читати? – запитує дідусь.
– Еге ж, − відповідає Андрійко. – Навіть учительці подобається.
− А звідки ти знаєш? – цікавиться дідусь.
− Бо кожного дня залишає мене після уроків і слухає, як я читаю.
9.
Роздуми Петрика.
У дитячому садочку малий Петрик запитує Оленку:
− Чи хочеш ти стати моєю дружиною?
− Так, − відповідає Оленка.
− Тоді скинь мені черевики.
Господар. А зараз завдання для капітанів команд. Вимов скоромовку.
Капітану 1 команди.
Бубоніла баба бабі:
– Ой, не дмухай на кульбабу,
Бо з кульбаби полетять
Сто малих кульбабенят.
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Капітану 2 команди.
На подвір’ї зелен кущ ,
Над кущем літає хрущ,
Ми прибігли до куща,
Над кущем нема хруща.
Господар. Ось і завершується наше свято. Ми були б дуже раді і щасливі, якби
сьогоднішнього свята наші діти залишили у своєму серці хоча б краплину
любові до рідної мови, бо без любові до рідного, кровного немає справжнього,
доброго у людини, «без мови рідної, юначе, й народу рідного нема».
КАЛИНА. Вивчайте, любіть свою мову,
Як світлу Вітчизну любіть.
Як стягів красу малинову,
Як рідного неба блакить.
Господиня. Бо коли розкрилиться наша мова, наша культура, наші звичаї і
традиції, ще більше збагатимося не лише ми, а й цілий світ. Без любові до
рідного, до кровного, немає справжнього інтернаціоналіста,бо не можна
любити народів інших, коли не любиш Батьківщину.
КАЛИНА. А тепер ми хотіли б повернутися до зупинки «Зустріч з піснею».
Звучить пісня «Одна калина за вікном»
Господиня. До побачення, дорогі діти, гості.
Господар. До нових зустрічей на родинних святах.
Додаток 2
КАЛИНКА
Казка
Колись давно-давно в одному селі жила привітна й ласкава дівчинка. Звали ту дівчинку
Калинкою. Дуже вона любила квіти. Яких тільки квітів не росло у неї попідвіконню! їх вона
попереносила з лісу. Видно, й рослинам була до вподоби ця маленька дівчинка, бо ще жоден
кущик, жодне стебельце не зів'яло. Всі люди в селі любили Калинку за її добре та щире
серце.
*
*
*
Навесні Калинка, як завжди, пішла в ліс. Нелегко було їй сюди добиратися. Довгий курний
шлях пролягав од села до лісу. А обабіч ні деревця, ні кущика. «Дай,— думає Калинка,—
посаджу тут щось, нехай росте». Так і зробила. Викопала в гущавині лісу тонюсіньке
стебельце і посадила край шляху. А щоб прийнялося воно, Калинка аж від своєї хати з
криниці воду носила та поливала.
Звеселилося стебельце. Росло воно в гущавині, ніколи не бачило ясного сонечка і водиці не
пило доволі. А тут, на привіллі, швидко розрослося у великий крислатий кущ.
*
*
*
Іде якось шляхом подорожній. Стомився, піт витирає. Бачить — рясний кущ. Підійшов
ближче. Під кущем трава зеленіє. Польові квіти привітно голівками кивають. Пташечки
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між віттям
радісно щебечуть. Ну як ти не сядеш
тут перепочити?
Усміхнувся весело подорожній і сказав:
— Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущ посадили, і тому доброму серцю, що його
викохало!
Тут увесь кущ од сну стрепенувся.
Гіллячки напружились, листячко поширшало. Гульк — і враз укрився білим-білим цвітом.
*
*
*
Дивиться перехожий — що ж воно далі буде? Обсипавсь цвіт, замість нього ягоди червоні,
як намистини, виблискують. І дивно — в кожній ягідці заховано зернятко, схоже на
маленьке серце. Прийшла й Калинка до свого улюбленця — і здивувалась. Звідки такі
зернятка?
А кущ нахиляється до неї і шепоче: — Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе
не забули, подаруй мені своє ім'я, Калинко.
Відтоді всі так і називають той кущ, ту рослину — калиною.
Галина Демченко

Додаток 3
Казка «Колосок»
Жили собi двоє мишенят - Круть та Верть і півник Голосисте Горлечко. Мишенята було
тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та
й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок.
-Круть, Верть,- став гукати півник, - а гляньте-но, що я знайшов!
Поприбігали мишенята та й кажуть:
- Коли б це його обмолотити...
- А хто молотитиме? - питається півник.
- Не я! - одказує одне мишеня.
- Не я! - каже й друге мишеня.
- Я обмолочу, - каже до них півник. І взявся до роботи.
А мишенята й далі граються.
От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає:
- Гей, Круть, гей, Верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив!
Поприбігали мишенята.
- Треба, - кажуть, - зерно до млина однести та борошна намолотити.
- А хто понесе? - питає півник.
- Не я! - гукає Круть.
-Не я! - гукає Верть.
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- Ну, то я однесу, - каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов.
А мишенята собі одно скачуть - у довгої лози граються.
Прийшов півник додому, знову кличе мишенят!
- Гей, Круть, гей, Верть! Я борошна приніс.
Поприбігали мишенята, пораділи:
- Ой, півничку! Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти.
- Хто ж міситиме? - питає півник.
А мишенята й знов своє:
- Не я! - пищить Круть.
-Не я! - пищить Верть.
Подумав, подумав півник та й каже:
- Доведеться мені, мабуть.
От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив
пиріжки.
Мишенята й собі діло мають: пісень співають, танцюють.
Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі.
А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба.
- Ох, і голодний я! - каже Круть.
- А я який голодний! - каже Верть.
Та й посідали до столу.
А півник і каже:
- Стривайте-но, стривайте! Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок.
- Ти, - кажуть мишенята.
- А хто його обмолотив?
- Ти, вже ти хіше відказують Круть із Вертем.
- А тісто хто місив? Піч витопив? Пиріжків напік?
- Ти, - вже й зовсім нищечком кажуть мишенята.
- А що ж ви робили?
Що мали казати мишенята. Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не
тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?
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2.13. Сценарій математичної гри «Останній герой» для учнів 8-10
класів (учитель Ніколайчук О.І.)
Ведучий 1.
Вірте, діти і онуки –
Старшокласник і малюк –
Математика – наука,
Найцікавіша з наук.

Ведучий 2.
Чи водій, чи вихователь,
Чи бухгалтер, чи моряк
Без уміння рахувати
Не обійдеться ніяк.

На заводі, на будові,
В інституті, на ланах –
Найчудовіша з чудових,
Найпотрібніша вона.

Без вимірювань, обчислень
Фахівець – не фахівець.
Математика – мов кисень,
А без кисню – хто живе?

Ведучий 1. Доброго дня, дорогі друзі, вчителі та гості!
Якщо ви хочете побути в дружній атмосфері, приємному оточенні, у
колі найрозумніших, найерудованіших, найвинахідливіших, найкмітливіших
учнів нашої школи, то приєднуйтесь до нас і дивіться шоу «Останній герой».
(Лунає пісня «Останній герой» із телегри.)
Ведучий 2. Привітайте цих сміливців! (Гравці виходять на сцену: по 10
у кожній команді). Членів команд відібрали з добровольців – учнів 8-10
класів нашої школи. Тепер вони є членами двох племен – Слонів і Мавп, що
живуть на двох сусідніх безлюдних островах архіпелагу «Математика». На
гру кожен учасник бере предмет, який йому буде потрібний на «безлюдному
острові», знання з математики та бажання стати останнім героєм – кращим з
кращих, достойнішим з достойніших.
Ведучий 1. На обох племен чекають різні випробування. Найслабші
гравці будуть за результатами голосування Ради племені вибувати з
подальшої боротьби. Наші сміливці повинні протриматись у грі якнайдовше,
хоча б до об’єднання племен.
Ведучий 2. А там вже – пані Фортуна та поважне журі визначать
останнього героя, знання якого заслуговують найвищої оцінки. (Ведучий
представляє членів журі).
Ведучий 1. Познайомимося ближче зі складом племен.
На острові Спритних оселилося плем’я Мавп. Плем’я Слонів обрало
острів Розсудливості та Міркувань. (Ведучий представляє учасників кожної
команди, називає предмет, який, крім одягу, взяли з собою на острів
учасники.)
Отже, настає час випробувань.
І випробування «Тотем племені»
Команди одночасно на двох плакатах з декартовою площиною малюють
зображення тварини, що є покровителем племені. Координати точок
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записано на картках. Перемагає плем’я, яке перше і правильно виконає
малюнок.
Картка для команди Слонів
(-4;3), (-3;4), (-2;4), (-2;1), (-3;1), (-4;2),(-4;3);
(-6;2), (-6;4), (-5;5), (-2;5), (-1;4), (-1;3), (5;3), (5;1), (4;-2), (4;-5), (2;-5), (2;2),
(-2;-2), (-2;-5), (-4;-5), (-4;-1),
(-5;1), (-6;1), (-8;-2), (-9;-2), (-9;-1), (-8;-1), (-6;2);
(5;3), (7;4), (7;5), (8;5), (8;4).
Картка для команди Мавп
(-5;0), (-6;1), (-6;4), (-5;5), (-4;5), (-3;4), (-3;1), (-4;0), (-5;0);
(-3;1), (-1;1), (2;0), (4;3), (4;7), (7;7), (7;5), (6;5), (6;6), (5;6), (5;3), (3;0), (3;2),
(2;-4), (2;-6), (1;-6), (1;-4), (-4;-2),
(-4;-6), (-5;-6), (-5;0).
Ведучий 2. Племені, що виграло, я даю перехідний тотем.
Ведучий 1. (Звертається до команди, яка програла.) На жаль, ви
програли. Отже, збираємо Раду племені. Гравці заходять з факелами,
ставлять їх на окремий стіл, а на ―ваги‖ кладуть чорний або білий камінь.
Якщо білих каменів більше, голосування відбувається ―по-білому‖ і плем’я
вибирає вождя, який називає гравця, що вибуває із гри. Якщо чорних
каменів більше, відбувається голосування ―по-чорному‖: гравці голосують
проти когось, пишуть імена на сувоях і вкладають їх в урну для
голосування.
(Після голосування ведучий оголошує результати, викликає учасника, що
вибуває з гри, з його факелом, гасить вогонь.)
Ведучий 2. Ваше плем’я перенесло першу втрату. У наступних конкурсах
вам не вистачатиме гравця, що вибув.
А щоб команда оговталася після першої поразки, ми переглянемо номер
художньої самодіяльності.
(Уболівальники команди, що програла у І випробуванні, показують
підготовлений заздалегідь номер художньої самодіяльності.)
ІІ випробування «Запитання суперникам»
Учасник однієї команди починає формулювати твердження з курсу
математики за 7-9 кл., а учасник іншої команди має продовжити. Кожна
команда задає по три завдання. (Твердження підготовлені попередньо і
проектуються на екран.)
ІІІ випробування «Підказка»
Ведучий 1. Настав час третього випробування, яке відоме всім учням.
Конкурс називається ―Підказка‖.
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Кожній команді дається по 2 хв. Упродовж цього часу одному учаснику
пропонується описати словесно, не називаючи об’єкт, 5 малюнків так, щоб
решта учасників здогадалися, про які об’єкти йдеться. Перемагає те плем’я,
яке дало більше правильних відповідей.
Завдання для команди Мавп
1.Функція, графік якої зображено ( квадратична функція).
2.Об'єкт ( паралелограм).
3.Автор теореми ( теорема Піфагора).
4.Назва лінії ( бісектриса).
5.Об'єкт ( хорда кола).
Завдання для команди Слонів
1.Функція, графік якої зображено( обернена пропорційність).
2.Об'єкт ( прямокутник).
3.Назва фігури ( кільце).
4.Автор теореми ( теорема Фалеса).
5.Об'єкт ( дотична до кола).
Ведучий 2. І це складне випробування позаду. Фортуна допомогла одному
племені отримати тотем, а інше плем’я чекають сльози розлуки. Беріть свої
факели та збирайтеся на Раду племені. (Процес голосування, гасіння
факела.)
Ведучий 1. Знову ваші ряди порідшали. Але подумки член команди, який
вибуває, з вами, вболіває за вас і бажає вам успіхів у наступних змаганнях.
А щоб команди відпочили, щоб зменшилася їх напруга і переживання, ми
переглянемо номер художньої самодіяльності. (Уболівальники команди, яка
виграла у ІІІ випробуванні, показують підготовлений заздалегідь номер
художньої самодіяльності.)
ІV випробування. «Ерудит»
Кожна команда по черзі називає прислів’я або приказку з числами або
математичними величинами.
(Прислів’я і приказки були домашнім завданням.)
Конкурс вболівальників
Чотирьом уболівальникам, вибраним із залу, роздаються таблички з
числами. Потрібно швидко скласти з цифр задане число. Гра ―Складання
чисел‖: скласти число 4150; трицифрове число, що націло ділиться на 5;
число, що ділиться на 2.
V випробовування. «Показуха»
Ведучий 1. Настав час останнього бою між Слонами і Мавпами. Хто
сильніший: швидкі, кмітливі Мавпи або розсудливі Слони? Через кілька
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хвилин ми будемо знати відповідь на це запитання. Конкурс називається
―Показуха‖.
Кожному племені вручається конверт із завданням. Слід зобразити те, що
записано на аркушах (один з учасників команди показує, інші –
відгадують). Перемагає те плем’я, яке відгадало більше загадок.
Завдання для випробування
1) ٪, ≤, ≠ ;
2) ≈ , Δ , √ .
Ведучий 2. Тотем отримує одне з племен, а Рада іншого племені має
вирішити, хто тягнув команду назад, хто не витримує навантажень, кому
прийшов час відпочити від боротьби.
(Процес голосування, гасіння факела.)
VІ випробування. Конкурс капітанів
1) 2І = 4, 3І = 9. А чому дорівнює кут у квадраті? (90° )
2) Скільки існує трицифрових чисел? (900)
3) Повний бідон з молоком важить 30 кг, а наповнений наполовину – 15,5
кг. Скільки важить бідон? (1 кг)
4) Скільки діагоналей має правильний семикутник? (14)
5) Назви найбільше двоцифрове просте число. (97)
VІІ випробування. «Крісло»
Ведучий 1. Кожний крок наближає нас до фінішної прямої. А долати цю
пряму буде об’єднане плем’я Тигрів. Тигри – cправжні царі джунглів:
cпритні, хитрі і кмітливі, як мавпи, розумні і витривалі, як слони.
Ведучий 2. Зустрічайте нове плем’я – плем’я Тигрів! Єдиний недолік
Тигрів – їх егоцентризм. Кожний з них думає тільки про себе, прагне
вижити. У цьому конкурсі виживуть ті, хто дасть найбільше правильних
відповідей на запитання.
Ведучий 1. Конкурс називається ―Крісло‖. (На сцену виносять крісла,
гравці сідають.) Чи вам зручно? Розслабтеся, заспокойтеся, щоб
хвилювання вам не заважало. А тепер сконцентруйте свою увагу на
малюнках, зображених на екрані.
Нічого не перемальовуйте, тільки дивіться. Через 30 с ми заберемо
зображення.
Ведучий 2. А тепер письмово дайте відповіді на запитання.
1) Чому дорівнює діаметр кола?
2) Скільки квадратів зображено на плакаті?
3) Чому дорівнює градусна міра кута, вписаного в коло?
4) Чому дорівнює площа заштрихованого прямокутника?
Письмові відповіді прошу здати на перевірку журі.
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Ведучий 1. Поки журі визначає, хто буде продовжувати боротьбу за
звання останнього героя, ми трохи відпочинемо і подивимось номер
художньої самодіяльності.
(Після номера художньої самодіяльності журі оголошує результати і
називає імена тих Тигрів, що залишилися у грі.)
VІ випробування. «Гонки з випробуваннями»
Ведучий 2. Залишився останній забіг – гонки з випробуваннями. До
фінішу добіжить лише останній герой. Кожен з Тигрів повинен дати
відповідь на запитання вікторини. Той, хто помилився або забарився з
відповіддю, з подальшої боротьби за звання останнього героя вибуває.
Питання вікторини пропонують доти, доки не залишиться один гравець.
Завдання для вікторини
Підтвердити або спростувати твердження.
1) Паралелограм, у якого всі сторони рівні, буде ромбом. (Так)
2) Якщо в прямокутнику діагоналі перпендикулярні, він є квадрат. (Так)
3) Двоє учнів грали в шашки 6 годин. Тоді кожен грав по 3 години. (Ні)
4) На дереві сиділо 5 ворон. Пролунав постріл, одна ворона впала. Отже, на
дереві залишилося 4 ворони. (Ні)
5) 30° = π/2. (Так)
6) Розділ геометрії, що вивчає властивості фігур на площині, називається
стереометрією. (Ні)
7) 3 + 3· 3 =18 (Ні)
8) Сота частина числа називається відсотком. (Так)
9) Паралельні прямі при перетині утворюють прямий кут. (Ні)
10) Коло – це лінія, що складається з усіх точок площини, рівновіддалених
від однієї точки. (Так)
11) Кути, в яких одна сторона спільна, а їх сума дорівнює 180°, називають
вертикальними. (Ні)
12) 9 троянд можна розділити між двома мамами і двома доньками. (Так)
13) Відрізок, що сполучає дві точки кола, називається радіусом. (Ні)
14) У кришки прямокутного стола відрізали один кут, тоді їх стало три. (Ні)
15) Якщо розглядати кут 30° через лупу з двократним збільшенням, то він
буде дорівнювати 60° . (Ні)
16) Трійка коней пробігли 30 км, тоді кожен кінь пробіг також 30 км. (Так)
17) Координатна площина називається вієтовою. (Ні)
Ведучий 1. Настав час істини. Прошу Слонів, Мавп і Тигрів на сцену. Ви
добре змагалися сьогодні, були уважними та кмітливими, спритними та
зосередженими, доброзичливими та веселими. Ми переконалися, що кожен
із вас зможе вистояти в найсуворіших випробуваннях. Тому переможені не
повинні сумувати, адже останнім героєм може бути тільки один.
Ведучий 2. Ось він – останній герой – найсильніший Тигр, найрозумніший
Слон, найкмітливіша Мавпа. Вшануємо його оплесками і заслуженою
нагородою, яку він виборов у запеклій боротьбі за виживання на таких
сурових островах архіпелагу «Математика».
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До різних наук ми охочі,
Нехай ведуть нас до вершин,
Та зараз ми сказати хочем:
Наш математиці уклін!
(Журі оголошує результати гри, переможця нагороджують цінним
подарунком.)
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ПІСЛЯМОВА

Впевнені, що суспільству в рівній мірі потрібні науковець і столяр, лікар і
водій… Школа повинна допомогти дитині усвідомити свою роль на Землі,
нехай найскромнішу і непомітну, але важливу для суспільства, а це означає
допомогти бути успішним і щасливим. Вважаємо, що оцінкою діяльності
школи є бажання дітей навчатись, а в майбутньому реалізувати себе як
особистість.
Доросле, самостійне життя взяло у свої обійми чимало випускників нашої
школи. Вчителі, забезпечуючи глибокі знання, всебічний розвиток, підготували
їх до успішної конкурентноспроможної діяльності. Тому серед них відомі
вчені, програмісти, економісти, лікарі, вчителі, мандрівники, будівельники...
Доля підготувала кожному із них визначений Богом життєвий шлях. Та спогади
про школу, вчителів, за словами багатьох, завжди найтепліші і найприємніші.
За вагомий внесок у розвиток освіти міста, області, України заклад у
2006 році став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл
України», у 2009 році – переможцем міського та призером обласного конкурсів
«Кращий навчальний заклад». Результатом роботи всього педагогічного
колективу стало нагородження навчально-виховного комплексу у 2010 році
дипломом і відзнакою «Кришталева сова» громадської акції Всеукраїнського
рівня «Флагман освіти і науки України» та визнання НВК № 12
«Найпрестижнішим закладом міста» за результатами незалежного опитування
ЗМІ. У 2012 році на ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012»,
яка відбулась 01 – 03 березня 2012 року у місті Київ, роботу закладу відзначено
високою нагородою за активну роботу з модернізації системи освіти.
В НВК № 12 реалізується зміст освіти майбутнього через співпрацю
педагога та учня, пізнання світу в усій його гармонії та розвиток творчого
потенціалу не спеціально відібраних дітей, а усіх, тому що віримо, що кожна
дитина обдарована і талановита.
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У школі забезпечено рівний доступ до якісної освіти
усіх категорій дітей відповідно до їхніх потреб.
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