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ПЕРЕДМОВА 

 

Основною формою організації навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 

закладах є урок. Від якості проведення уроків в великій мірі залежить і якість підготовки кваліфікованих 

робітників, так як, саме на уроках виробничого навчання формуються професійні уміння і навички та 

особистісні якості майбутніх фахівців. 

Отже, однією із головних завдань майстрів виробничого навчання є створення на своїх уроках 

сприятливих умов для формування творчої компетентної особистості, здатної реалізувати свій творчий 

потенціал у суспільстві, яка має необхідні знання, професіоналізм, високі моральні якості, уміє адекватно 

діяти у відповідних виробничих ситуаціях, застосовувати ці знання і брати на себе відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

Вирішення цієї проблеми полягає в тому, що майстри виробничого навчання повинні вміти добирати і 

застосовувати такі стилі і методи викладання, які сприятимуть засвоєнню професійних знань, формуванню 

умінь, навичок учнів та розвитку загальної здатності до активної навчально-пізнавальної діяльності.  

Підготовлений збірник методичних розробок уроків виробничого навчання дає 

можливість ознайомитись із інноваційними підходами майстрів виробничого 

навчання, переможцями обласних заходів щодо проведення сучасного уроку, на 

якому максимально забезпечується реалізація поставлених завдань сьогодення щодо 

підготовки кваліфікованих робітників. 

Збірник допоможе сформувати у майстрів виробничого навчання навички 

написання методичних розробок уроків професійно-практичної підготовки, 

доцільного добору та ефективності застосування на різних етапах уроку елементів 

методів продуктивного, інтерактивного, проектного, проблемного навчання, 

інформаційно-комунікаційних технологій, раціонального використання 

дидактичних засобів при викладенні нового матеріалу, закріпленні, організації 

самостійної навчальної діяльності та контролю навчальних досягнень учнів, 

правильності оформлення дидактичних засобів для проведення уроків.  
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Матюха Ю.В. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предмету «Технології» 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИЗАЙН 
(план-конспект уроку з предмету «Технології") 

ПЛАН УРОКУ 

Предмет: «Технології» 

Інваріативний модуль 
Тема програми: Художнє конструювання об’єктів технологічної  діяльності 

Тема уроку: Загальні відомості про дизайн 

Мета уроку: 

навчальна:   

- сформувати в учнів знання про історію та види дизайну; 

- сформувати вміння проектувати дизайнерський проект виробу; 

- поглибити естетичні пізнання учнів; 

розвиваюча:  

- розвивати композиційне мислення, художній смак, допитливість, естетичні смаки; 

формувати в учнів практичні навички  творчої діяльності, творчої уяви;  

виховна:   

- виховувати  ініціативність, підприємливість, вміння планувати свою роботу; 

методична: 

- використання ресурсів Інтернету як засіб підвищення ефективності навчання на уроках 

технології; 

Тип уроку: комбінований 

Вид уроку: розповідь, практична робота 

Метод викладання: демонстрація с поясненням 

Методи і прийоми навчання: 

 - пошуково-дослідницький 

- демонстрація РР-презентації з поясненням (пояснювально-ілюстративний) 

– самостійна робота (експерементальний, частково-пошуковий) 

– аналіз діяльності учнів, рефлексія 

Дидактичне забезпечення:  

Додаток № 1. РР-презентація: «Види дизайну» 

Додаток № 2. Повідомлення «Історія дизайну» 

Додаток № 3. Зразки дизайн-проектів для практичної роботи 

Додаток № 4. Листок оцінювання 

Обладнання: персональний комп’ютер, фліпчарт, проектор, екран, роздатковий матеріал 

Міжпредметні і внутрішньопредметні зв’язки:  
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1. Інформаційні технології-  «Використання on-line програм для створення образу моделі»; 

2. Спеціальне малювання- «Мистецтво як відображення життя в своєрідній формі художніх 

образів»  

3. Технології – «Основні інформаційні джерела. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. 

Принципи складання бібліографічного списку» 

Використані джерела інформації: 

1. Коберник О.М.  Технології: 10 клас,- Київ: Літера ЛТД, 2011, 62 с., 106 с. 

2. Підласий І.П. «Спільна дія»: Методичний посібник.- Х.: Основа, 2012.-224 с. 

3. http://buklib.net/books/25947/ 

4. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code 

5. http://studall.org/all-140684.html 

Очікувані результати: 

- учні повинні знати історію та види дизайну, розуміти значення дизайну виробу для 

успішної презентації та реалізації свого проекту; 

- учні повинні вміти створювати дизайнерський проект виробу. 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент  

1. Привітання учнів. 

2. Перевірка присутніх на уроці. 

3. Перевірка готовності учнів до уроку та налаштування на робочий лад та співпрацю в колективі. 

ІІ. Мотивація знань 

1. Повідомлення теми та мети уроку.          

2. Цільова установка уроку. 

3. Пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці. 

ІІІ. Формування нових знань 

План уроку 

1. Історія дизайну 

2. Мета і завдання дизайну. 
3. Види дизайну 

 

1.Історія дизайну 

Повідомлення «Історія дизайну» 

2. Мета і завдання дизайну. 
Мета дизайну - художнє проектування предметно-просторового середовища людини, 

конструювання естетичних якостей оточуючого нас предметного світу. 

Завданнями дизайну є: 

 користь та краса 

 зручність 

 простота виготовлення 

 серійність 

 транспортування 

 упаковка  

3. Види дизайну 
Існує багато видів дизайну. Це графічний дизайн, ландшафтний дизайн, фітодизайн, дизайн 

одягу, інтер’єру, промисловий дизайн, веб-дайн, візаж…   

Показ РР-презентації 

РР-презентація «Види дизайну» 

 Слайд 2.  Промисловий дизайн  

 Слайд 3. Промисловий дизайн, це вид творчої діяльності. Предметами промислового дизайну 

найчастіше є вироби побутового призначення промислового виготовлення. Завданням 

промислового дизайну є позначити екстер'єр, структурні і функціональні особливості предметів, 

на які спрямовані прийоми промислового дизайну. 

http://buklib.net/books/25947/
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code
http://studall.org/all-140684.html
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 Слайд 4. До предметів промислового дизайну можна віднести посуд, побутові і промислові 

прилади, меблі, устаткування, і навіть високотехнологічні і наукоємні вироби. До варіантів 

промислового дизайну відносяться популярний сьогодні автомобільний і транспортний дизайн. 

Слайд 5. Графічний дизайн  

Слайд 6. Графічний дизайн — це вид сучасного мистецтва, який полягає в створенні графічних 

об’єктів за допомогою різних видів графіки. Головна ідея графічного дизайну — з’єднати 

естетичні принципи і функціональні завдання в одному виконанні. 

Слайд 7. Словосполучення «графічний  дизайн» зовсім недавно використовувалося по відношенню 

до друкарської продукції. Воно означало структуризацію й організацію друкарського тексту і 

зображень з метою інформування та розваги читачів. Для цього використовувалися різні 

графічні способи: лінії й штрихування, вензелі й різні прикрашені шрифти. 

Слайд 8. Сьогодні складно знайти сферу життя, де би не був задіяний графічний дизайн. Все, що 

оточує нас на вулицях, в магазинах, в транспорті, на телебаченні та в мережі Інтернет − скрізь 

можна побачити результат роботи графічних дизайнерів. 

Слайд 9. Ландшафтний дизайн  

Слайд 10. Ландшафтний дизайн – це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та 

оформлення земельної ділянки. Існує безліч рішень облаштування території земельної ділянки. Це 

і зведення альпійських гірок, і оформлення газонів і клумб, організація освітлення та поливу, 

включення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків, гойдалок), штучних 

водоймищ та багато іншого.  

Слайд 11. З часів середньовіччя, як прикрасу навколишнього оточення використовували сади. У ті 

часи на території стародавнього Сходу садівництво користувалося великим попитом і, по суті, 

воно є першим кроком до становлення ландшафтного дизайну. Найяскравіший приклад прояву 

ландшафтного дизайну тих часів – знамениті Висячі Сади, які завоювали титул одного з Семи 

Чудес світу. 

Слайд 12. На сьогоднішній день налічується безліч стилів дизайну. Звичайну земельну ділянку 

можна перетворити не тільки на красивий і мальовничий куточок, але і здатний показати 

внутрішній світ і світогляд замовника. 

Слайд 13. Фітодизайн 

Слайд 14. Фітодизайн інтер'єру      - це один з найпопулярніших напрямків у декоруванні 

приміщень. Використовуючи композиції з квітів і рослин, ви не тільки прикрасите ту чи іншу 

кімнату, але і поліпшите мікроклімат і повітря в ній. Фітодизайн включає в себе дизайн 

приміщень, озеленення інтер'єру і створення зимових садів. Квіткові композиції стануть 

завершальним штрихом у створенні неповторного і оригінального дизайну квартири або 

будинку.   

Слайд 15. Необхідність у фітодизайні інтер’єру може виникнути тоді, коли з’являється 

бажання прикрасити рослинами офіс, приміщення ресторану або просто озеленити балкон або 

мансарду. Адже, ніякий предмет інтер’єру не зможе передати ту особливу атмосферу, яку 

здатні створити рослини і квіти.  

Слайд 16. Веб-дизайн 

Слайд 17. Веб-дизайн - вид графічного дизайну, спрямований на розробку і оформлення об'єктів 

інформаційного середовища Інтернету, покликаний забезпечити їм високі споживчі властивості 

та естетичні якості.   
Слайд 18. Веб-дизайн - це оформлення веб-сторінок. Він відіграє таку ж роль для сайту, як 

поліграфічний дизайн і верстка для паперового видання. Часто під веб-дизайном розуміють не 

тільки створення графічних елементів для сайту, але і проектування його структури, навігації 

та іноді навіть движків, потрібних для роботи сайту, тобто створення сайту цілком. Дизайн в 

сенсі розумного пристрою сайту значно важливіше, ніж його "красивість"..  

Слайд 19. Дизайн одягу 
Слайд 20. Дизайн одягу - це один з напрямків творчої діяльності, метою якої є проектування 

комфортного, функціонально оправданого, естетично цілісного одягу, як одного з елементів 

предметного середовища, який відповідає відповідним матеріальним та духовним вимогам 

споживача.  



7 
 

Слайд 21. Під одягом розуміється сукупність виробів, якими прикривають тіло. 3 поняттям 

«одяг» пов'язане і поняття «костюм». При цьому під костюмом розуміють визначену систему 

предметів та елементів одягу, які поєднані єдиним замислом та призначенням, відображаючи 

соціальну, національну, регіональну належність, стать, вік та професію споживача. 

Слайд 22. Візаж 
Слайд 23.   Візаж (мистецтво макіяжу) – бере участь у створенні гарного вигляду людини. 

Візажист - дизайнер та архітектор обличчя. Поняття "макіяж" має два значення: у першому 

випадку маються на увазі косметичні препарати, які служать робочим матеріалом для 

візажиста, а у другому - мистецтво оформлення обличчя (денний, вечірній, фантазійний, 

карнавальний та інші види макіяжу). 

Слайд 24.   Дизайн інтер’єру  
Слайд 25.  Дизайн інтер'єру - професійна творчість по створенню функціонального і 

гармонійного приміщення. Будь-яке приміщення повинно мати свою індивідуальність, ідею, своє 

лице, свій стиль,  згідно з рисами характеру свого господаря. Дизайн інтер'єру квартир, 

будинків чи приміщень часто повинен відповідати напряму того чи іншого стилю. Стиль 

традиційно визначається як ідейна чи художня цілісність. Ця цілісність може належати 

конкретному часу, напрямку в мистецтві, окремій людині чи її будинку. 

Існує величезна кількість стилів в інтер’єрі. Розглянемо деякі з них. 

Слайд 26.  Класичний стиль характеризує простота, природність форм. Як правило, меблі з 

дерева пофарбовані у світлі тони. Світлі тони в шпалерах і оббивці меблів, легкі тканини 

натуральних кольорів. 

Слайд 27.  Авангард – сучасний стиль з використанням в обробці новітніх матеріалів. Меблі 

максимально функціональні, як правило, мають нетрадиційну форму. Особливо добре в такому 

інтер’єрі виглядає побутова електроніка. 

Слайд 28.  Стиль кантрі – наближений до сільського. У дизайні меблів і обробці приміщень 

використовуються виключно натуральні матеріали: дерево, камінь та ін. Найголовніше в цьому 

стилі – зручність. 
Слайд 29.  Народний стиль – це китайські, індійські, африканські або японські мотиви в 

інтер’єрі (ширми, дрібні меблі, посуд, світильники, дзеркала). 

Слайд 30.  Стиль “євростандарт” популярний у всьому світі . Вся обстановка обмежується 

рухливими предметами меблів простих конструкцій. Доречно використовувати в маленьких 

квартирах. 

Слайд  31. Для стилю «хай-тек» характерні меблі з металу і скла . Колірна гамма зазвичай сіра, 

біла або чорна. У ньому не використовують меблі або предмети з дерева. На вікнах характерні 

жалюзі, а не штори. Світло йде по кутах всього простору. Цьому  стилю надають перевагу 

підлітки та молодь. 

IV. Закріплення нового матеріалу 

Практична робота - робота в групах по створенню дизайн-проекту (І група - дизайн інтер’єру, ІІ 

група – ландшафтний дизайн , ІІІ група – фітодизайн). 

На виконання роботи відводиться  10 хв. 

Представлення робіт 

V. Підведення підсумків 

Оголошення оцінок  
Аналіз допущених помилок, оригінальних відповідей  

VI. Видача домашнього завдання 

Розробити ландшафтний дизайн-проект – «Територія ліцею» 
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Додаток 1 

Види дизайну   
(РР- презентація) 

   
Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3 

   

Слайд 4 Слайд 5 Слайд 6 

   
Слайд 7 Слайд 8 Слайд 9 

             
              Слайд 10                                 Слайд 11                                   Слайд 12 
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             Слайд 13                                Слайд 14                                     Слайд 15 

Додаток 2 

 

             
             Слайд 16                                  Слайд 17                                Слайд 18 

            

 
          Слайд 19                                    Слайд 20 Слайд 21 

             
           Слайд 22                                Слайд 23  Слайд 24 

             
Слайд 25                                   Слайд 26                                    Слайд 27 
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             Слайд 28                                Слайд 29                                    Слайд 30 

                                                 

                                                Повідомлення «Історія дизайну». 

 
 Мистецтво дизайну – одна з найважливіших сфер сучасної художньої культури. Це 

специфічна форма художнього відображення й пізнання світу.  

    Дизайн зародився за часів розвитку матеріальної культури й знаходиться в постійному розквіті 

завдяки своїм двом функціям: утилітарній та естетичній.  Людина завжди надавала великого 

значення таким якостям предмета як форма, основний колір та оздоблювальні елементи. Праця й 

мистецтво первісної людини були нероздільними, являючи собою єдиний життєвий процес. 

Прикраси для неї мали глибокий практичний зміст – вони були такою ж мірою утилітарними, як 

сам предмет і різниці між красою й корисністю не існувало. Дизайн у перекладі з англійської 

означає "проектувати", "креслити", а також "план", "малюнок". 

   Поняття "дизайну" – різновиду художньо-проектної діяльності − охоплює створення 

промислових виробів і раціональне формування цілісного предметного середовища.      Сучасний 

дизайн має багато спеціалізованих напрямків: дизайн меблів, промисловий дизайн, декоративно-

оформлювальний дизайн тощо. 

  Причиною й часом виникнення дизайну вважають кризу 20-30-х років XX століття. Саме тоді 

термін "дизайн" набуває розповсюдження. Дизайн як дисципліна з проектування пов’язаний із 

розвитком індустріального виробництва. 

   У XX ст. народжується нова форма художньої творчості в промисловості – художнє 

конструювання, поява якого була обумовлена різними умовами та цілями виробництва. Одним із 

перших художників-конструкторів у промисловості був Беренс, який працював над покращенням 

зовнішнього вигляду продукції. 

   Важливим явищем у становленні художнього конструювання та дизайну була діяльність 

німецької школи "Баухауз", створеної в 1919 р. німецьким архітектором Вальтером  Гропіусом. 

"Баухаузівці" проектували для промисловості, й деякі проекти були втілені у виробництво. 

   "Баухаузівці" намагалися поєднати мистецтво з промисловістю, створити цілісне художнє 

середовище в результаті виховання універсально-розвинутої людини, що виступає незалежним 

індивідом у промисловості. Проіснувавши до 1933 р, школа "Баухауз" відіграла значну роль у 

розвитку дизайну, що виник на промисловій основі.   У 1923-1925 роках теорія виробничого 

мистецтва розповсюджується на всі види художньої діяльності: виконуються проекти нових 

меблів, розробляються нові принципи організації побуту. 

   Дизайн, як масове явище, виник у США в результаті світового кризового стану економіки 1929 

року. 

   Саме криза змусила монополії звернутись до художників-конструкторів як до засобу 

стимулювання продажу своєї продукції.  
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   Намагання надати удосконаленої форми предмету вимагало усунення зайвих деталей, лаконізму, 

цілісності. Це було вигідним підприємству, покращувало зручність користування виробом, бо 

спрощувало його виробництво, а отже, собівартість. 

   Сучасний дизайн має на меті перетворення предметного середовища людини у відповідності до 

нових потреб. Крім художнього конструювання промислових виробів і покращення умов побуту 

дизайн вирішує завдання психологічного комфорту людин 

 

Додаток 3 

Зразки дизайн-проектів для практичної роботи  

 

                 
           Ескіз кухні                             Ескіз кухні                                Ескіз кухні             

                    
            Ескіз кухні                                 Ескіз кухні                            Ескіз кухні 

               
            Ескіз кухні                           Ескіз ландшафту                     Ескіз ландшафту 

              
      Ескіз ландшафту                       Ескіз ландшафту                   Ескіз ландшафту 
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       Ескіз ландшафту                    Ескіз ландшафту                   Ескіз ландшафту 

 

                                   
             Ескіз фітодизайну                                                    Ескіз фітодизайну 

                                
 

           Ескіз фітодизайну                                                       Ескіз фітодизайну 

                                  
    Ескіз фітодизайну                    Ескіз фітодизайну                     Ескіз фітодизайну 
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                                                        Ескіз фітодизайну 

 

Додаток 4 

Листок оцінювання 

Група ____________ 

№  

з/п 
Прізвище, ім’я учня 

Активність 

на уроці 

Вміння 

відповідати 

на 

запитання 

Підготовка 

домашнього 

завдання 

Зміст 

 

Оформлення, 

оригіналь-

ність 

1 
   

 

   

2 
   

 

   

3 
   

 

   

4 
   

 

   

5 
   

 

   

6 
   

 

   

7 
   

 

   

8 
   

 

   

9 
   

 

   

10 
   

 

   

11 
   

 

   

12 
   

 

   

13 
 

 

     

14 
 

 

     

15 
 

 

     

 



14 
 

 

 

 

РОЗРОБКА РЕКЛАМИ 

(план-конспект уроку )       
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: «Технології» 

Варіативний модуль: Технологія виготовлення штучних квітів 

Тема програми: Проектування та виготовлення штучних квітів 

Тема уроку: Розробка реклами 

Мета уроку: 

навчальна:   

- сформувати в учнів знання про види реклами та її оформлення; 

- сформувати вміння розробляти рекламу для виготовленого виробу; 

- спонукати до відтворення та узагальнення своєї пошуково-дослідницької роботи з даної 

теми; 

розвиваюча:  

- розвивати пізнавальну активність, допитливість, естетичні смаки; формувати в учнів 

практичні навички  творчої діяльності, творчого та критичного мислення;  

виховна:   

- виховувати  ініціативність, підприємливість, лідерські якості; 

методична: 

- використовувати методику продуктивної технології навчання  для формування практичних 

навичок, естетичного самовираження учнів 

Тип уроку: урок закріплення і удосконалення  умінь і навичок учнів 

Вид уроку: практична робота 

Метод викладення: демонстрація с поясненням 

Методи і прийоми навчання: 

Пропедевтична практика - мозковий штурм (репродуктивний)  

Орієнтація на очікувані результати уроку - незакінчене речення (частково-пошуковий) 

Презентація - демонстрація РР-презентації з поясненням (пояснювально-ілюстративний) 

Практика на прикладах - пояснення з практичним показом (пояснювально-ілюстративний) 

Керована практика –  робота за ПК, відтворювальна діяльність (репродуктивний) 

Незалежна практика – самостійна робота (частково-пошуковий) 

Домашня практика – аналіз діяльності учнів, рефлексія 

Дидактичне забезпечення:  

Додаток № 1. РР-презентація: «Види графічної реклами» 

Додаток № 2. Пам’ятка «Заходи безпеки при роботі з ПК» 

Додаток № 3. Пам’ятка «Безпека при роботі за персональним комп’ютером» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матюха Ю.В. , державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач предмету «Технології» 
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Додаток № 4 Картка – нагадування «Додавання зображень до публікації» 

Додаток № 5. Картка – завдання «Створення рекламного флаєра» 

Додаток № 6. Листок оцінювання 

Обладнання: персональні комп’ютери, фліпчарт. 

Міжпредметні і внутрішньопредметні зв’язки:  

4. Інформатика-  «Поняття комп’ютерної публікації. Види публікації та їх шаблони», 

«Створення, збереження, відкриття та друк публікацій»; 

5. Охорона праці– «Безпечне поводження з електроприладами»; 

6. Інформаційні технології- «Створення публікації «Інновації в професії»»; 

7. Технології – «Технологія створення публікації» 

Використані джерела інформації: 

6. Коберник О.М.  Технології: 11 клас,- Київ: Літера ЛТД, 2011, 160 с. 

7. Підласий І.П. «Спільна дія»: Методичний посібник.- Х.: Основа, 2012.-224 с. 

8. Продуктивне навчання – сучасна педагогічна технологія. НМК ПТО у Кіровоградській області, 

2010 р. 

9. http://buklib.net/books/25947/ 

10. http://marketing-helping.com/ 

11. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code 

12. http://studall.org/all-140684.html 

Очікувані результати: 

- учні повинні знати види рекламних видань, розуміти значення реклами для ведення 

успішної підприємницької діяльності; 

- учні повинні вміти створювати рекламний флаєр в програмі Microsoft Office Publisher 

ХІД УРОКУ 

І. Пропедевтична практика  (організаційний момент) 

1. Привітання учнів. 

2. Перевірка присутніх на уроці. 

3. Перевірка готовності учнів до уроку та налаштування на робочий лад та співпрацю в колективі. 

Викладач: На минулому уроці ми вивчали тему: «Маркетингові дослідження». 

- Для чого потрібно проводити маркетингові дослідження? 

- Назвати основні напрямки проведення маркетингових досліджень. 

- Які існують типи маркетингових досліджень? 

- Назвати існуючі методи маркетингових досліджень. 

ІІ. Орієнтація 

1. Повідомлення теми та мети уроку.          

Викладач: Тема нашого сьогоднішнього уроку дуже цікава. Ми розглянемо різні види графічної 

реклами та її оформлення і навчимося створювати рекламні флаєри в програмі Microsoft Office 

Publisher. 

2. Очікувані результати. 
Викладач:   В результаті практичної роботи ми вивчимо різні види реклами та її оформлення. 

Навчимося створювати рекламні флаєри в програмі Microsoft Office Publisher. 

Наприкінці нашої роботи кожен з вас отримає оцінку. При цьому, будуть враховуватися 

ваша активність, вміння відповідати на запитання, зміст та оформлення флаєра. 
Для з'ясування актуальності теми використовується прийом незакінчених речень. 

Викладач: Для того, щоб з’ясувати, чому реклама відіграє таку важливу роль в продажу товару, 

я пропоную вам висловити свої думки, починаючи зі слів: «Реклама – двигун торгівлі тому, 

що…» 

ІІІ. Презентація 

План уроку 

1. Види графічної реклами 

2. Рекламний флаєр 

Викладач: Які ви знаєте види графічної реклами?… Давайте більш детально розглянемо кожен з 

них. 

http://buklib.net/books/25947/
http://marketing-helping.com/
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code
http://studall.org/all-140684.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
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Слайд 2. Білборд (англ. billboard) - вид зовнішньої реклами, яку встановлюють уздовж трас, 

вулиць. Білборд - це закріплена на опорі рама, оббита листами оцинкованої сталі або фанери, що 

покриті атмосферостійкими речовинами. 

Слайд 3. Банер (англ. banner - прапор, транспарант) - графічне зображення рекламного 

характеру. Банери розміщують для залучення потенційних клієнтів або для формування іміджу. 

Слайд 4. Постер - рекламний продукт форматів А5 - А3, що надає спостерігачам образну й 

водночас точну інформацію про характер товарів і послуг, які пропонує їм виробник, 

індивідуальні якісні особливості, притаманні цим товарам і послугам, а також про місця та 

умови придбання цих товарів. 

Слайд 5. Лайт-бокс (англ. lightbox) - рекламний щит із внутрішнім підсвічуванням. Кріпиться до 

стовпів, стаціонарних конструкцій. 

Слайд 6. Рекламний проспект - багатосторінкове брошурне видання, що має, як правило, 

красиві ілюстрації. 

Слайд 7. Буклети - переважно багатокольорові аркушеві друковані видання, складені в два або 

кілька згинів (фальців). До такого виду друкованої продукції найчастіше звертаються туристичні 

агентства, виробники промислових і продовольчих товарів, організації та установи під час 

відзначення ювілеїв, подій чи проведення інших знакових заходів. 

Слайд 8. Флаєр  - це невелика інформаційна листівка, часто виконана в яскравих, насичених 

кольорах. Використовують флаєри в основному як роздатковий матеріал у різних рекламних 

акціях. В залежності від того, що рекламується флаєром, вони можуть бути іміджевими або 

інформаційними, містити в собі різну інформацію – ціну або переваги продукції, виконаними в 

кольорі або чорно-білими, одно- або двосторонніми. 

IV. Практика на прикладах 
Викладач: А зараз переходимо власне до створення рекламного флаєра в програмі Microsoft Office 

Publisher, який слід виконувати  за таким алгоритмом: 

1. Вибрати меню «Файл». 

2. Натиснути кнопку «Створити». 

3. В області «Рекламні оголошення» вибрати потрібний макет. 

4. Після створення флаєра відкрити меню «Файл» виберіть команду «Зберегти як». 

5. У полі «Зберегти як» виберіть папку, в якій потрібно зберегти нову публікацію. 

6. У полі «Ім’я файлу» введіть ім’я публікації.  

7. У полі «Тип файлу» вибрати пункт «Файли Publisher».  

8. Натиснути кнопку «Зберегти». 

Демонстрація  процесу створення рекламного фла за допомогою програми Microsoft Office 

Publisher. єра 
V. Керована практика 

Викладач: Для закріплення вивченого матеріалу вам потрібно виконати практичну 

роботу по створенню флаєра.  Для приклада ми візьмемо рекламування ляльки-мотанки. 

Але перед початком роботи давайте пригадаємо основні правила з ТБ при роботі на 

комп’ютері. 

Використовуються пам’ятки «Правила роботи за персональним комп’ютером» та «Заходи 

безпеки при роботі з ПК». 

Учні під керівництвом викладача створюють пробний флаєр. 

VI. Незалежна практика 

Викладач: На минулому уроці ви отримали випереджувальне завдання. Що вам потрібно було 

зробити? 

Учні: Сфотографувати свій виріб та підібрати рекламні слогани для нього. 

Викладач: А зараз кожен з вас самостійно створить флаєр, який повинен якомога ефективніше 

прорекламувати виріб. 

Учні створюють рекламні флаєри в програмі Microsoft Office Publisher. 

VII. Домашня практика 

1. Підведення підсумків уроку. 

2. Оцінювання робіт. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
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Викладач. Сьогодні наш урок пройшов продуктивно. Ми дізнались про різні види графічної 

реклами, її призначення та оформлення.  Навчились створювати рекламний флаєр у програмі 

Microsoft Office Publisher. А зараз прослухайте оцінки за сьогоднішній урок. 

           Викладач оцінює роботу учнів на уроці. 

3. Домашнє завдання 

Викладач: На наступному уроці ми з вами будемо компонувати портфоліо виробу. 

Для цього потрібно роздрукувати створений вами флаєр. 

Давайте пригадаємо, які саме матеріали вами уже підготовлені для майбутнього 

портфоліо? 

Учні:  

1. Історична довідка 

2. Задачі проекту 

3. Обгрунтування вибору виробу 

4. Матеріали та інструменти 

5. Інструкційна картка 

6. Економічне обґрунтування. Розрахунок собівартості - Розрахунок матеріальних витрат, 

розрахунок оплати праці, податки, амортизація 

7. Фотографія готового виробу 

8. Джерела інформації. 

Викладач: Тож, будь ласка, не забудьте матеріали вдома. І, наприкінці хочу запропонувати вам 

готове портфоліо випускників.  

                                                                                                                     Додаток 1 

Види графічної реклами 
РР- презентація 

   
Слайд 1

 

Слайд 2

 

Слайд 3

  
Слайд 4 Слайд 5 Слайд 6 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ir2X9fXLAhXHfywKHaoiCDEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fccm.net%2Fdownload%2Fdownload-1620-microsoft-office-publisher&usg=AFQjCNEUiCBuyJnLk0Lb1FM_mWL2kDlqaA&sig2=qr2QhOyidil-N21KLhxBag
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 Слайд 7  

                                                                                                                                  Додаток 2 

Пам’ятка «Безпека при роботі за персональним комп’ютером» 

 
Додаток 3 

Пам’ятка «Заходи безпеки при роботі з ПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

Картка – нагадування «Додавання зображень до публікації» 
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Додаток 5 

Картка – 

завдання«Створення рекламного флаєра» 

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   Додаток 6                   

 

Листок оцінювання 
Група ____________ 
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Урок з української літератури 

План уроку 

Тема програми: Українська драматургія і театр 70-90 рр. XIX ст. Борис Грінченко.  
Тема уроку: ЧИ МОЖНА БУТИ САМОТНІМ І ЩАСЛИВИМ? (за оповіданням 

«Каторжна» Б. Грінченка). 

Мета уроку: 

№  

з/п 
Прізвище, ім’я учня 

Активність на 

уроці 

Вміння 

відповідати на 

запитання 

Підготовка 

домашнього 

завдання 

Зміст 

 

Оформлення, 

оригінальність 

1. 
   

 

   

2. 
   

 

   

3. 
   

 

   

4. 
   

 

   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворучко Ю.Ю., державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг», викладач 

предметів «Українська мова», 

«Українська література» 
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а) навчальна – допомогти учням пізнати, осягнути, розкрити й осмислити з позиції 

психологів, соціологів, філософів, що спричинило виникнення стресових ситуацій та 

кризових станів у Докії, причини її душевних страждань; 

б) розвивальна – розвивати вміння аналізувати та оцінювати поведінку героїв, пояснювати 

психологізм твору, уміння зіставляти та аналізувати факти; уміння складати анкету 

головної героїні; 

в) виховна – виховувати прагнення до співчуття, любові, добра.  

Методична – розвивати пізнавальні інтереси учнів до навчання через використання 

традиційних та інноваційних технологій. 

Тип уроку: урок формування нових знань 

Вид уроку: робота в групах, робота з таблицею, евристична бесіда.  

Дидактичне забезпечення: портрет Б. Грінченка, таблиця З-Х-Д, афоризми про щастя, 

мультимедійна презентація. 

Міжпредметні зв’язки: 

Історія України: розвиток України 10-х рр. поч. 20 ст. 

Світова література: Переклад Б.Грінченком творів Ф.Шіллера, Г.Гауптмана, М.Метерлінка, 

Г.Ібсена, Й.Гете, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, О.Пушкіна та ін.. 

Очікуваний результат: 

Учні повинні знати:  

 про велику подвижницьку діяльність Б.Грінченка;  

 зміст оповідання “Каторжна”, його гуманістичну спрямованість.  

Учні повинні вміти: 

 розуміти значення слова каторжна; 

 досліджувати внутрішні і зовнішні зміни Докії; 

 визначити основну думку оповідання, пояснити причини душевних страждань 
Докії; 

 розкрити чинники формування її характеру. Пояснити причини 
неординарного вчинку головної героїні під час пожежі;  

 аналізувати дії, вчинки та соціальні проблеми в оповіданні та співвідносити їх 

з подібними проблемами сьогодення; 

 створити анкету головної героїні. 

Список основної і додаткової літератури:  

1. О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко Українська література: Підручн. Для 10 

кл.загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). 

2.  Усі уроки української літератури в 10 класі. Академічний рівень та рівень 

стандарту / О.П. Ващенко. 

3. Єфремов С. (Грінченко) // Літературно-критичні статті. – К., 1993. 

4. Погребенник В. Українська література кінця XIX століття: творчість чільних 

репрезентантів // Українська мова та література. – 2004. - №21-24 (373-376). – С.86-94. 

5. Із щоденників Б. Грінченка // Жовтень. – 1970. - №1. 

6. Погрібний А. Борис Грінченко: Нарис життя і творчості. – К., 1988. 

7. Хропко П. Дилогія Бориса Грінченка з життя села // Дивослово. – 1997. – 32. – 

С. 33-36. 

8. http://elibrary.kubg.edu.ua/2442/1/O_Burko_konf_NDL%20gr.pdf 

9. http://zubrila.com/урок-№-30-тема-б-грінченко-оповідання/ 

10. http://www.ukrcenter.com/Література/Борис-Грінченко/20704-1/Каторжна - 

електронний варіант оповідання «Каторжна». 

 

Істинне щастя за природою своєю любить самотність; воно — ворог шуму і розкоші і 

народжується головним чином з любові до самого себе. 

Бути щасливим – це значить пiзнати, знайти самого себе. 

 Сковорода 

http://elibrary.kubg.edu.ua/2442/1/O_Burko_konf_NDL%20gr.pdf
http://www.ukrcenter.com/Література/Борис-Грінченко/20704-1/Каторжна


22 
 

ХІД УРОКУ 

I. Підготовчий: 

o перевірка відсутніх (рапорт чергового); 

o перевірка готовності учнів до уроку; 

o перевірка домашнього завдання. 

Складіть портфоліо письменника Бориса Грінченка. 

Портфоліо письменника Бориса Грінченка 

Дата та місце народження - 9 грудня 1863 р. в хуторі Вільховий Яр на Харківщині. 

Освіта – Харківське реальне училище, Харківська реальна школа. 

Місце роботи – працював дрібним канцеляристом у Харківській казенній палаті, 

статистиком у губернському земстві на Херсонщині, вчителював у приватній школі відомої 

просвітительки X. Д. Алчевської. 

Чернігівський період - організовує видання змістовної бібліотечки народнопросвітніх 

книжок, упорядковує музей української старовини В. Тарновського. 

Київський період - редагує першу українську щоденну газету «Громадська думка», 1906 р. 

стає керівником київського товариства «Просвіта». 

Багатогранність діяльності – поет, прозаїк, драматург, перекладач, мовознавець, 

лексикограф, етнограф, історик, публіцист, громадський та культурний діяч. 

Відомі твори - «Рідне слово» — книжка для читання в школі,  твори про дітей, 1888 рік — 
оповідання «Каторжна», 1900 рік — повість «Серед темної ночі», 1901 рік — повість «Під тихими 

вербами» (дилогія).  

Творча робота. 
Змалюйте психологічний портрет Б. Грінченка — «робітника без одпочину»: займався 

самоосвітою, допитливий, розумний, принциповий, вольовий, активний, працелюбний, творчий. 

Висновок: Отже, його поезія, проза, драматичні твори, літературознавчі праці, 

підготовлений і виданий Б. Грінченком «Словарь української мови» (1907–1909), етнографічні та 

фольклористичні дослідження, переклади з інших мов сприяли розвиткові українського 

письменства. 

Сам письменник зізнавався, що займався літературною роботою не тому, що почував у собі 

талант художника, а тому, що бачив у ній основний засіб сприяти культурному піднесенню й 

пробудженню свідомості. Дійсно, його твори примушують нас замислитися над швидкоплинністю 

життя й по-іншому поглянути на свої вчинки. 

II. Орієнтація: 

o обговорення епіграфів; 

o мотивація навчальної діяльності учнів. 

Вступне слово викладача 
У біблійних заповідях сказано, що на зло треба відповідати добром. Відповідаючи злом на 

зло, ми породжуємо ще більше зло, підштовхуємо до помсти, провокуємо на злочин. Отже, 

ланцюг зла можна перервати лише добром. Так є і в ідеалі. Як інколи бувало в минулому і чи може 

бути в житті нинішньому, дізнаємося на уроці, познайомившись з оповіданням Б. Грінченка 

«Каторжна». 

o Оголошення теми (учні самостійно мають озвучити тему) й мети уроку. 
Сформулюйте тему уроку, опираючись на такі ключові слова – самотність, щастя. 

Робота на уроці буде відбуватися наступним чином: група поділена на три підгрупи – 

психологи, філософи, соціологи, кожна з яких матиме своє завдання. Психологи досліджують 

внутрішній і зовнішній стани Докії, як змінювалося її життя в різні періоди за допомогою питань, 

які розробляє викладач; розкривають чинники, які впливали на формування характеру Докії, 

причини страждань, пояснюють її неординарний вчинок. 

Соціологи працюють над розробкою порад: як варто жити у цьому світі, коли тебе ніхто не 

любить, надають інформацію про те, які риси були притаманні Докії і які спостерігаються в її 

однолітків. Філософи пояснюють такі поняття як страх, смерть, самотність, дають відповіді на 

проблемні питання, складають анкету характеристики головної героїні. 

https://docs.google.com/document/d/1OArLPEbOw__dB9JQ1J4T1ljbG2ZoCh4TwFXZO_WbqMs/edit?usp=sharing
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Оцінювання: визначення попередніх знань учнів відбувається під час складання портфоліо 

письменника та його психологічного портрета, заповнення ними таблиці З-Х-Д. Група, яка 

найкраще працюватиме, отримає найкращі бали. За діяльністю груп спостерігатимуть експерти, 

які оцінюватимуть їхню діяльність за наступними критеріями: активність, правильність, 

доступність, 

переконливість (по 3 бали за кожен пункт). 

III. Презентація 

1. Складання «сюжетного ланцюжка». 
(Учні під керівництвом викладача складають «сюжетний ланцюжок» оповідання Б. 

Грінченка «Каторжна».)  

Вашій увазі пропонується Таблиця З-Х-Д, яка допоможе нам розібратися у питанні Що 

таке щастя і у чому його сенс для кожної людини. 

Таблиця З-Х-Д 

 

Що ми знаємо про 

щастя? 

Що ми хочемо знати про 

щастя? 

Що ми дізналися 

про щастя? 

Відчуття радості; Чи можна бути щасливим?  

наявність родини; Як стати щасливим?  

мати друзів; Що треба зробити, щоб стати 

щасливим? 

 

займатися улюбленою 

справою. 

Чи можна бути щасливим і 

самотнім? 

 

 

IV. Практика на прикладах  

Робота в групах (прийом «цитатної доріжки») 

Запитання для групи психологів 

1. Дати визначення слову каторжна, виходячи із тексту. 2. Описати і проілюструвати 

цитатами із тексту, як змінювався вираз обличчя Докії впродовж життя. 3. Оцінити її становище у 

власній родині. 4. Вибрати з оповідання ті чинники, які впливали на формування характеру 

головної героїні.  

 Втрата матері; сирітство, самотність. 

 Спадковість від матері – мовчазна покора, доброта, уміння прощати. 

 Поява лайливої мачухи. 

 Зневага п’яного батька. 

 Безжальне ставлення з боку родини й однолітків. 

 Бідність, забитість, відсутність освіти. 

 Відчуженість. 

 Дошкульне й ненависне прізвисько.  
 5. Проаналізувати, як вплинуло кохання і зрада на моральні переконання Докії? 

https://docs.google.com/document/d/1snUvl7b85qdaQA8Kw9T2N-5XncvIEwTNWX2HV-P8fXg/edit?usp=sharing
http://zubrila.com/wp-content/uploads/2014/06/ukrainska_literatura_10_klass_32.jpg
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Покохавши, Докія відчула: 

 

  
6. Підтвердіть або спростуйте думку: останній вчинок Докії (підпал будинку) - це водночас і 

помста, і розплата за зраду Семена. Кого за типом характеру, умовами його формування нагадує 

Докія? (Чіпку з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».) 

7. Зробіть висновки щодо того, чи була Докія щаслива, відчуваючи себе самотньо. 8. Яке значення 

несли в собі останні слова Докії "За що"? Чи знайшла вона на них відповідь? 

 Причини душевних страждань Докії 

 

 Відсутність материнської ласки й ніжності; 

 Любити було нікого; 

 Всі - вороги, і вона для всіх ворог; 

 Журба, що гнітила душу; 

 Навмисне зрубаний кущ калини; 

 Закрите життя, життя відлюдька, самітника; 

 Зрада коханого; 

 Не знайшла відповідь на  питання “За що мене так мучать?”.  
Запитання для групи філософів 

1.Як ви розумієте поняття «страх». 2. Як він впливає на формування особистості? 3. Чи 

Докія наважилась би щось підпалити, якби не страх втратити коханого? 4. Що або хто викликав 

страх у Докії? 5. На вашу думку, яке почуття є сильною стороною людини до 19 років (ВІРНІСТЬ) 

6. Як ви думаєте, якою є одна із причин смерті дівчини (СТРАХ, що милий зрадив, та його гріх 

перед нею, пройнялася почуттям співчуття до жорстоких людей). 7. Чому люди бувають такими 

жорстокими? 8. У чому сенс життя людини? (залишити після себе гарну пам’ять). 9. Як ви 

розумієте поняття «самотність»? 10. Чому єдина людина, до якої пригорнулася Докія, не розділила 

її самотності? 11. Чи диво, що Докія нікому й нічому не вірила, від усіх тікала, від усіх цуралася? 

Запитання для групи соціологів 

1. Визначте позитивні й негативні риси Докії. 

2. Манера спілкування з батьками. 

3. Манера спілкування з однолітками, друзями.  

4. Порівняйте риси Докії та сучасного підлітка. 

 

5. Складіть поради «Як варто жити, коли тебе ніхто не любить?» 

1. Частіше спілкуватися з однолітками. 

2. Не закриватися від світу і людей. 

Позитивні

• Щастя;

• Відчуття самотності зникло;

моменти

• Душа раділа;

• Злоба зникла;

Негативні 
моменти

• Підступна і неочікувана зрада;

• Крах надій призвів до помсти і власної смерті.

Риси Докії Риси сучасного підлітка 

Замкненість 

Покора 

Сором’язливість 

Працьовитість 

Витривалість 

Мовчазна 

Внутрішня сила 

Відкритість 

Незалежність 

Розв’язаність  

Свобода вибору 

Свобода слова 

Обізнаність 
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3. Знайти справжнього друга. 

4. Не боятися говорити про свої проблеми близькій людині. 

5. Шукати вихід із будь-якої ситуації. 

6. Бути оптимістом. 

V. Керована практика 

На основі почутого та за орієнтовною схемою складіть анкету головної героїні оповідання 

«Каторжна» Б. Грінченка. 

Орієнтовна схема складання анкети літературного героя 

1.Знайомство з героєм (хто? звідки? якого роду? чим займається?). 

2. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний. 

3. Портрет героя ( відповідність його внутрішньому світу). 

4. Характер персонажа (у розвитку чи епізодично). 

 св5. Соціальне значення героя. 

6. Проблеми, які порушує автор через цей образ, їх актуальність. 

7. Психологія характеру ( духовне багатство, моральна краса чи потворність). 

8. Місце і роль персонажа в сюжеті. Як пов'язаний з іншими героями ( кармічним (життєвим), 

емоційним, духовним зв'язком)? 

9. Заповітна мрія. 

VI. Незалежна практика 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». 
• Яка основна думка оповідання? 

Орієнтовні відповіді 
— Життя в злобі, нелюбові приводить до злочину. 

— Людина не може жити без любові, добра. 

— Байдужість до страждань інших — таке ж зло. 

— Багато в житті залежить не тільки від тих, хто поряд, а й від самої людини. 

— Утвердження прагнення людини до любові, добра. 

Отже, в оповіданні «Каторжна» Б. Грінченко виявив себе як майстер психологічної прози. Він 

не тільки зображує зовнішні дії та вчинки людини, а й досліджує внутрішні спонукальні чинники, 

що зумовлюють поведінку героїні. Це дає право стверджувати, що письменник працює в руслі 

новітніх шукань української новелістики межи століть, користуючись кращими виражальними 

засобами модернізму. 

 Знайдіть ключове слово для основної думки оповідання «Каторжна», яка є актуальною і в 

наш час. (Гуманізм.) 

 Рефлексія 

Що я для себе зрозумів(-ла) із сьогоднішнього уроку…  

Що ми дізналися про щастя? 

Побажання на майбутнє 

Посміхнися, коли на небі хмари; посміхнися, коли в душі негода. Посміхнися, і відразу стане 

краще. Посміхнися, адже ти ж чиєсь щастя ... 

Несіть добро у цей світ і ставтеся до людей з почуттям любові! 

VІІ. Домашня практика 
Підготуватися до тематичної контрольної роботи «Творчість М. Старицького, І. Франка, Б. 

Грінченка». 

Посміхнися, коли на небі хмари; посміхнися, коли в душі негода. Посміхнися, і відразу 

стане краще. Посміхнися, адже ти ж чиєсь щастя ... 

«Часто роблять нас щасливими, зовсім не ті люди, від яких ми це очікуємо.» 

Найбільше щастя в житті - це впевненість у тому, що тебе люблять. Віктор Марі Гюго 

Жага щастя ніколи не вичерпується в серці людини. Жан-Жак Руссо 

Вчіться бути щасливими вже від того, що ви реально маєте, будучи в прагненні мати все те, 

чого вам не вистачає. 

Бути щасливим – це значить пiзнати, знайти самого себе. Сковорода 

Не бути коханим — це усього лише невдача, не любити — ось нещастя. Альберт Камю 
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2. Обмін враженнями щодо прочитаного, словникова робота, евристична бесіда. 

— Хто така «каторжна», чому героїню оповідання так називали? Яким було її становище в 

батьковому домі? 

— Що в Докії найбільше дратувало мачуху, батька? (Що вона не плакала, не просилася.) 

— Як ставилися мачушині діти до Докії, чому? А батько? 

— Яку найболючішу прикрість зробила мачуха Докії? (Зрубала калину.) 

— Чому на вулиці Докію не любили? 

— Який вона обрала спосіб самозахисту? 

— Які почуття оволоділи Докією, коли вона трохи подорослішала? (Суму, жалю.) 

— Коли героїні відкрилася краса природи, довколишнього світу? Знайдіть і зачитайте ці рядки 

у творі. (Коли покохала.) 

— Чи справжніми були почуття Семена? 

— Що Докії здалося найобразливішим при намаганні з’ясувати стосунки з хлопцем? (Те, що 

він, як і всі, назвав її каторжною.) 

— Чому дівчина кинулася гасити пожежу? 

— Як поставилися люди до загибелі героїні, чому? 

— Яке враження справляє оповідання? 

3. Проблемні завдання та запитання до учнів. 
— Розкрийте чинники формування характеру головної героїні оповідання Б. Грінченка 

«Каторжна». 

 
— Чи тільки інші люди були винні в формуванні такого характеру Докії? Що вона сама могла 

зробити для себе й чому не зробила? (Вона не робила спроби з кимось подружитися, повести себе 

по-іншому з батьком, зведеними сестрами й братами; замкнулася у своїй образі на світ.) 

— Що підштовхнуло Докію спочатку до злочину, а потім до подвигу? (Зрада коханого, злість 

людей; любов до людей, до дівчинки Саньки.) 

— Кого за типом характеру, умовами його формування нагадує Докія? (Чіпку з роману Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».) 

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». 
• Яка основна думка оповідання? 

Орієнтовні відповіді 
— Життя в злобі, нелюбові приводить до злочину. 

— Людина не може жити без любові, добра. 

— Байдужість до страждань інших — таке ж зло. 

— Багато в житті залежить не тільки від тих, хто поряд, а й від самої людини. 

— Утвердження прагнення людини до любові, добра. 

5. Коментар учителя. 
В оповіданні «Каторжна» Б. Грінченко виявив себе як майстер психологічної прози. Він не 

тільки зображує зовнішні дії та вчинки людини, а й досліджує внутрішні спонукальні чинники, що 

зумовлюють поведінку героїні. Це дає право стверджувати, що письменник працює в руслі 

новітніх шукань української новелістики межи століть, користуючись кращими виражальними 

засобами модернізму. 

V. Закріплення знань, умінь та навичок 

Колективна робота. 

http://zubrila.com/wp-content/uploads/2014/06/ukrainska_literatura_10_klass_33.jpg


27 
 

• Знайдіть ключове слово для основної думки оповідання «Каторжна», яка є актуальною і в 

наш час. 

(Гуманізм.) 

VІ. Підбиття підсумків уроку 

Інтерактивна вправа «Займи позицію». 
— Чи доцільне включення таких оповідань до шкільної програми? Свою позицію обґрунтуйте. 

 
VІІ. Домашнє завдання 
Підготуватися до тематичної контрольної роботи «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х 

років ХХ ст. Б. Грінченко». 

Орієнтовна схема складання анкети літературного героя 

1.Знайомство з героєм (хто? звідки? якого роду? чим займається?). 

2. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний. 

3. Чи є прототип? 

4. Портрет героя ( відповідність його внутрішньому світу). 

5. Характер персонажа (у розвитку чи епізодично). 

6. Соціальне значення героя. 

7. Проблеми, які порушує автор через цей образ, їх актуальність. 

8. Психологія характеру ( духовне багатство, моральна краса чи потворність). 

9. Місце і роль персонажа в сюжеті. Як пов'язаний з іншими героями ( кармічним (життєвим), 

емоційним, духовним зв'язком)? 

10. Мова як засіб самовираження героя. 

Автор:  

Сіропол Світлана Євгеніївна 

вчитель Запорізької ЗОШ №84 

Анкета-характеристика героя твору 

 

Анкета 
1.     Прізвище, ім’я  героя – Мартин Боруля 

2.     Вік (приблизно) -  50 

3.     Сімейний стан одружений, має сина та доньку. 

4.     Соціальний статус - шляхтич 

5.     Рід занять – землероб, арендує землю 

6.     Заповітна мрія –  стати дворянином 

7.     Що робить герой для її здійснення – через суд хоче довести ,що він дворянин; доньку хоче 

видати заміж за чиновника, наслідує стиль життя чиновників. 

                   Висновки: 

 твір Бориса Грінченка «Каторжна» був написаний у 1888 році. Жанр твору – оповідання; 

 тема твору «Каторжна» – недовге та важке життя Докії, яка зростала без матері в родині без 

любові та розуміння, через що виявилася зовсім неспроможною пристосуватися до реалій 

дорослого життя та врешті загинула через протиріччя власних почуттів, і «її поховано, і 

ніхто не пожалів її»; 

 проблематика оповідання «Каторжна» – це проблема нещасного дитинства та його впливу 

на усе життя людини, і проблема людської черствості й байдужості, і проблема любові; 

 головна ідея «Каторжної» – душа дитини прекрасна, сповнена любові та тепла, але може 

легко бути скривджена нерозумінням та жорстокістю дорослих, відсутністю любові, ласки, 

дружби, та все ж залишається прекрасною в мить, коли іншим загрожує смерть, 

дозволяючи людині демонструвати найкращі свої якості – людяність, жалість, сміливість, 

жертовність, нехай і незрозумілу, і неоцінену ніким; 

 за типом характеру, умовами його формування Докія нагадує Чіпку з роману Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 

http://zubrila.com/wp-content/uploads/2014/06/ukrainska_literatura_10_klass_34.jpg
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http://elibrary.kubg.edu.ua/2442/1/O_Burko_konf_NDL%20gr.pdf – технологія вивчення оповідання 

«Каторжна» 

      Теорію «непротивлення злу насильством» висунув великий російський письменник, мислитель 

Лев Толстой. Таку думку підтримують багато інших людей.  

Чому ж так? Ти до мене зі злом, ненавистю, а я до тебе з ласкою, прощенням. Де логіка? Мабуть, її 

тут шукати не слід, бо це, напевне, якийсь незбагненний закон життя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з української літератури 

План уроку 

Тема програми: Українська література 10-х років XX ст.  
Тема уроку: ЩО Ж ТАКЕ КАЗКА ЛЮДСТВА – ВИМИСЕЛ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?                

  ( за матеріалом твору О. Олеся «По дорозі в Казку»).  
Мета уроку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворучко Ю.Ю., державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг», викладач 

предметів «Українська мова», 

«Українська література» 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/2442/1/O_Burko_konf_NDL%20gr.pdf
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а) навчальна – опрацювати зміст етюду, визначити тему, проблеми, розкрити власне розуміння 

образів-символів, зокрема символ дороги в Казку; дати порівняльний аналіз етюду й поеми І. 

Франка «Мойсей»; сформулювати відповідь на питання: «Казка життя людства — 

вимисел чи реальність?; 

б) розвивальна – розвивати мислення, мовлення учнів, учити будувати власні висловлювання з 

приводу порушених проблем у творі; створювати ментальні карти;  

в) виховна – спонукати учнів до осмислення благородства вчинків, які здійснюються заради щастя 

людей. 

Тип уроку: комбінований 

Вид уроку: урок-дослідження 

Форма організації навчальної діяльності: робота в групах 

Дидактичне забезпечення: проектор, текст твору, презентація до теми уроку, відеоролики, фото з 

вистав драматичного етюду, ілюстрації до творів «Лісова пісня» Лесі Українки, «Мойсей» І. 

Франка, «Легенда про Данко» М. Горького. 

Міжпредметні зв’язки: 

Світова література – Творчість М. Горького, Г. Ібсена. 

Очікуваний результат: 

Учні повинні знати:  
 сюжет драматичного етюду «По дорозі в Казку»; 

 поняття «драматичний етюд». 

Учні повинні вміти: 

 визначати тему, проблематику твору; 

 характеризувати образи лідера та натовпу; 

 розкрити власне розуміння образів-символів; 

 порівняти драматичний етюд «По дорозі в казку» О. Олеся та поему «Мойсей» І. Франка; 

 дати відповідь на питання: «Казка життя людства — вимисел чи реальність? 

Список основної і додаткової літератури:  

11. О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко Українська література: Підручн. Для 10 кл. загальноосв. 

навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). 

12.  Усі уроки української літератури в 10 класі. Академічний рівень та рівень стандарту / О.П. 

Ващенко. 

13. Петров В. Проблема О. Олеся // Українське слово: Хрестоматія української літератури та 

критики: В 4 кл. Кн.1. —К., 1994. 

14. Олесь О. Коли нема пророка на землі: Поетичні та драматичні твори / Передм., упоряд. та 

прим. В. В. Яременка. – К., 2007. – 375 с.  

15. Лаборєва О. Ознайомлення десятикласників з життям і творчістю Олександра Олеся // Укр. 

мова і літ. в школі. −1990. — № 2. 

16. Панорама Олесезнавчих праць / Валерій Власенко, Володимир Садівничий, Олена 

Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». — 2008. — 

№ 2. — С. 24-42. 

Я в Казку вас веду, …у Казку! Там день, там сонце золоте!.. 

О. Олесь 

ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина 

перевірка відсутніх (рапорт чергового); 

перевірка готовності учнів до уроку; 

перевірка домашнього завдання. 

Слово викладача 

Минулого уроку ми з вами працювали над лірикою О. Олеся. А вдома вам необхідно було 

опрацювати теоретичне визначення драматичний етюд і прочитати твір «По дорозі в Казку». 

Перш ніж ми почнемо працювати над новою темою, пропоную вам трохи пограти. Ви поділені на 

три групи. Я зачитую питання, а ви швидко відповідаєте. За кожну правильну відповідь ви 
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отримаєте нагороду у вигляді червоного маку.  

 А чому саме червоний мак, як ви думаєте? 

Гра «Хто швидше?» 

Питання: 

1. Справжнє прізвище письменника О. Олеся (Кандиба). 

2. У скільки років навчився читати? (4) 

3. Яку книгу, будучи дитиною, вивчив напам’ять? (Кобзар) 

4. За яким фахом працював? Олесь (ветеринар) 

5. Як називалася перша збірка? («З журбою радість обнялась») 

6. Звідки узявся псевдонім Олесь? (дружина так називала) 

7. Як називається поезія, в якій змагаються радість і журба? ((«З журбою радість обнялась») 

8. До якого виду лірики належить поезія «О слово рідне…» ? (громадянської) 

9. Жанр поезії «Чари ночі»? (романс) 

10.З якого твору рядки: «Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! вгорі спинися, Осяй мій край і 

розлетися Дощами судними над ним»? (О слово рідне!..) 

11. Назвіть риси поетичного стилю О. Олеся. (музичність, символічність, контрасти) 

12. Де жив останні роки поет? (Прага) 

2. Актуалізація опорних знань: 

 оголошення теми програми й уроку 

Сьогодні ми будемо говорити про досить актуальну в наш час тему: лідер і народ. На основі 

драматичного етюду О. Олеся «По дорозі в Казку» ми маємо створити модель-ідеал народного 

лідера. 

Для того щоб з’ясувати тему уроку, дайте відповідь на питання: Що це за країна, в яку 

хотів потрапити головний герой? Якою виявилася вона? Зверніть увагу на епіграф уроку: Я в 

Казку вас веду, …у Казку! Там день, там сонце золоте!.. 

О. Олесь 

 повідомлення цілей та задач уроку; 

 мотивація навчальної діяльності учнів 

Слово викладача 

Продовжуємо працювати далі. Зверніть, будь ласка, увагу на деякі фото з постановки твору 
«По дорозі в Казку». Які моменти вони розкривають? (перегляд фото) 

 Чи можна порівняти зміст твору із сьогоднішніми подіями в Україні? 

Відповідь на це питання ви дасте після перегляду відеоролику (Майдан і Казка). 

 Чи не сьогоднішніх українців повчає О.Олесь? 

3. Формування нових знань 

Повідомлення: Загальна характеристика драматичної спадщини О. Олеся 

У 1914 р. вийшла друком збірка О. Олеся «Драматичні етюди». У ній уже 

переважає символістська поетика. Митець успішно продовжив, збагатив українським колоритом 

традицію європейської символістської драми (Генріх Ібсен, Герхарт Гауптман, Моріс Метерлінк). 

 Провідні мотиви цієї течії — вічне прагнення людини до кращого, досконалішого життя, 

туга за сонцем, світлом, «блакитною трояндою» ідеалу й болісне зіткнення цих мрій із суворою, 

приземленою дійсністю.  

Драматичні твори Олександра Олеся наснажені емоційністю, тонким ліризмом, 

виділяються підкресленим психологізмом.  

Робота над засвоєнням поняття з теорії літератури  

 ТЛ: Драматичний етюд (фр. etude — вивчення, нарис) — невеликий, як правило, 

одноактний віршовий чи прозовий драматичний твір, в якому представлено епізод чи 

фрагменти світу, а дійові особи зображуються лаконічно, пунктирно, стаючи образами-

символами;  невеликий літературний твір, присвячений якому-небудь окремому питанню. 

4. Закріплення здобутих знань 

Колективна робота над змістом твору 

 Яке враження цей твір справив на вас? Обмін думками.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
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 На початку твору ми бачимо юрбу людей. Що їх турбує найбільше? У яких умовах живуть 

люди?(живуть у темному лісі, думають лише про нестачу їжі та настання холоду) 

Перегляд відеоролику «Юрба». 

 Окресліть коло їх інтересів (звичайні блага – бути неголодним і в теплі, просто жити, 

дожидаючись старості). Чи можемо ми цих людей назвати народом? Обґрунтуйте. (вони не 

мають мети аби жити далі, народом назвати не можемо) 

 Чому юрба людей бере на сміх юнака? (не повірили, самі не могли знайти дорогу, думали, 

що він слабкий і боягуз) 

 Чому люди не намагаються знайти дорогу з лісу? (не хотіли, зазнали травм, їм це було 

непотрібно) 

 Як натовп реагує на першу спробу головного героя знайти дорогу? (трохи переживали, не 

повірили, а потім здивувалися) 

 Чи одразу натовп повірив юнакові, що переконало його в тому, що Він знайшов шлях? 

(повірили не відразу, вимагали доказів, побачили мак, який здавався кров’ю) 

 Якою описує Він країну Казку? («Я в Казку вас веду, …у Казку! Там день, там сонце 

золоте!..», «… в Казці тій живуть крилаті люде. По двоє крил у кожного і навіть у дитини».) 

Ілюстрація до твору «По дорозі в Казку» Каріни Швець. 
 Як змінюється настрій та ставлення людей до головного героя? На яких деталях портрету 

акцентує увагу автор? Знайдіть підтвердження в тексті. («… у Його очі блискають, неначе в 

вовка, якою міццю дихають слова».) 

Перегляд відеоролику «Лідер». 
 З якими словами Він звертається до юрби, щоб підтримати її віру й упевненість у діях. 

Наведіть приклади з тексту. («Тепер же будем жить на те, щоб жить. Тепер горіть на те, 

щоб дужче розгорітись. Яке велике щастя!» «Я дуже хочу вгледіть Казку». «Покиньте все: 

нас ждуть там оксамити!» «Хто в Казку йшов хоча вві сні солодкім, той в ліс уже не 

вернеться ніколи!.. для того ліс труною, пеклом здасться. Немов орел прикутий до землі, 

той буде в небо рватись доти, аж доки серця не порве».) 

  Коли й через що головного героя починають мучити сумніви?  Як Він поводить себе у 

хвилини зневіри? (побачив знайоме дерево, довга дорога, знесилення; починає запитувати 

інших, сумнівається у тому, що вони зможуть вийти з лісу) 

 Яке значення має образ хлопчика у творі? (доводить наявність існування Казки) 

 Як хлопець пояснює, чому юрба втратила право потрапити в Казку? («Твого вже голосу 

ніхто почуть не зможе».) 

 

 Робота в групах 

1-ша група. Завдання: скласти образну характеристику головного героя. 

Цитатний план до характеристики: 

1. «Я не боюсь небес! Мої відкриті груди». 

2. «Так, так… Боротись я не вмію, і не дало життя мені у руки зброї. Я слабкий мене 

стрілою ране навіть погляд злий». 

«Коли б могла ти глянуть в душу… Яке там пекло! А скільки всі оці, що завжди сплять, 

накидали каміння в неї!.. О, чом я не такий міцний душею, як вони?!» 

3. «Коли б на землю він дивився, то може б і знайшов, а то він дивиться угору. Збирається 
усе літати». 

4. «О, коли б міг я іскрами вогняних слів своїх цей ліс проклятий запалити і вам одкрити 

небо». 

5. «Де жертви, там і перемога». 

6. «Згоріть — в житті — єдине щастя». 

7. «Ви чуєте, як у його голос дрижить? Ви бачите, як жахливо у його бігають очі… Він не 

знає. Йому здається». 

 Яку проблему порушує письменник у творі? Чи можемо ми назвати її новою? (Проблема не 

нова: взаємини лідера і маси, натовпу і героя, який намагається вивести цей натовп до 

кращого життя — «в Казку».) 
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 Які ще проблеми намагається розв'язати письменник? (Суперечність між аморальністю і 

духовністю, мрією та реальністю; проблему лідера, яким він повинен бути.) 

 Кого, на вашу думку, можна вважати лідером? Якими якостями він має володіти? 

Намалюйте психологічний портрет лідера. Для лідера властиві такі характеристики — він 

вольовий, рішучий, цілеспрямований, володіє даром переконувати, відповідальний, чесний, 

готовий до компромісів, людяний, гуманний, хороший психолог і аналітик, впевнений у своїх 

діях, уміє швидко орієнтуватися в обстановці і повернути її на користь загальній справі.) 

Перегляд ментальної карти «Лідер – який він?» 

 Яким ми бачимо головного героя етюду? Якими якостями лідера володів Він? Думку 

підтвердіть цитатами з етюду. (Він — альтруїст, про нього говорять: «В тебе серце добре, 

як в дитини». Юнак цілеспрямований, спроможний перебороти будь-які перешкоди на шляху 

до мрії, полум'яний борець за краще життя, який словом може запалити віру в серцях і 

викликати бажання йти за собою. Він упевнений у необхідності і важливості своєї місії і 

веде юрбу безвольних людей з темного лісу в напрямі сонячної країни. Він один здатен 

визначати дорогу по червоних маках, що виросли з крові його попередників. Розкривши 

груди, проламує він шлях юрбі до прекрасної Казки.) 

 Чому ж юнакові не вдалося здійснити свій благородний намір? Чи допомагали йому в 

досягненні мети одноплемінники? (За кілька кроків до мети Він засумнівався в правильності 

обраного шляху, відчув невпевненість у собі. Побачивши це, Юрба розчаровується в 

обожнюваному героєві і відступає від Нього, виявивши жорстокість і злість. Побивши 

юнака камінням, натовп повернув назад, у ліс, не дійшовши трохи до галявини, звідки вже 

було видно чарівну й прекрасну країну Казку.) 

2-га група. Завдання: виписати цитати до образу юрби. Охарактеризувати натовп. 

1. «Дарма! Привикнуть до всього можна». 

2. «Смійтесь! Ваш сміх мене минає». 

3. «Та ти кажи: ми й лежачи почуєм». 

4. «У їх душа як кремінь: б’єш крицею по ній, а з неї іскри ллються». 

5. «…всі як камені лежать. Не дивиться їм в очі «завтра». Наїлись хліба,— ну, і досить». 

6. А завтра кору гризтимуть, а там траву». 

7. «На те живем, щоб вік дожити». 

8. «Так ви не люди, а страховища якісь! Я вас… боюсь!..» 

Скласти порівняльну характеристику юнака і юрби. 

 

Він Юрба 

Має мету, якої прагне досягти Байдужа, пасивна 

Не бажає жити в темряві, в лісі, в болоті: «Я 

вас поведу до світлої мети» 

Звична до неволі, до існування в умовах, не гідних 

людини. Веде беззмістовне життя 

Син кобзаря Бездуховний знеособлений натовп 

Сіє духовність і добро. Його кредо: «Згоріть в 

житті — єдине щастя» 

Не спроможна до високих поривань навіть в ім'я 

майбутнього своїх дітей 

Вірить у свою спроможність довести людей до 

Казки, дбає про їхнє щасливе майбутнє 

Живе сьогочасними меркантильними інтересами 

Уособлення людини, яка заради мрії, 

досягнення мети здатна стерпіти будь-які 

випробування 

Уособлення людей морально і духовно сліпих 

 

3-тя група. Завдання: зробити порівняльний аналіз драматичного етюду «По дорозі в Казку» й 

поеми І. Франка «Мойсей». 

 «По дорозі в казку» «Мойсей» 

Ким виступає Мойсей та Він Герой, провідник, — цілком Мойсей виступає лише як 
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– герой етюду Олеся? самостійний, не 

керований жодною вищою 

силою. Він сам приймає 

рішення вивести народ із 

темряви і сам же зневірюється 

у своїх силах, сам несе 

відповідальність за свою 

слабкість. 

провідник волі Єгови, хоча й 

несе частку 

особистої відповідальності. 

Саме за своє невір’я (навіть 

миттєве) його не допущено 

до Ханаану. 

Ставлення юрби до свого 

поводиря. 

Зневажають, насміхаються, не 

вірять йому, вважають 

слабким. Після натхненних 

слів про Країну Казку 

починають вірити в його 

упевненість, силу і знання. 

Відчувши його сумніви і 

зневіру, покидають його, не 

дійшовши до кінцевої мети. 

Ізраїльський народ, шукаючи 

шлях до обіцяної Богом землі, 

також легко зрікається свого 

лідера, втративши віру в світле 

майбутнє. Але й народ, який 

ніс у собі рабський дух, не 

повинен був увійти в Землю 

Обітовану; через те й водив 

його Мойсей сорок років 

пустелею, щоб покоління, яке 

зазнало рабства, вимерло: 

колишні раби не можуть бути 

вільними людьми в обіцяній 

Богом землі. 

Чому герой не досягає мети? Побачивши знайоме дерево, 

почав сумніватися у 

правильності шляху, а потім 

взагалі зневірився у своїй місії. 

Побачивши спокуси Азазеля,– 

вчинив гріх, бо засумнівався 

сам у собі, не дійшов до 

обраної  мети. 

Чи побачили герої омріяну 

країну? 

Лише золоту раму Казки Ні  

Яким мав бути справжній 

лідер свого народу? 

Не зміг бути непохитним до 

кінця й підтримувати цю 

впевненість у тих, хто у важку 

хвилину впав у сумнів і виявив 

хитання, чим посіяв зневіру і 

розчарування. 

 

Мойсей один лиш раз 

засумнівався, тому був 

покараний смертю. Бути 

справжнім лідером означає – 

іти впевнено і без вагань до 

мети. 

 З якими іншими творами відчувається схожість драматичного етюду «По  
дорозі в Казку» О. Олеся? (Леся Українка «Лісова пісня», М. Горький «Легенда про 

Данко», Г. Ібсен «Сліпі») 

 Погляньте на дошку, де висить малюнок із зображенням орла (зачитування цитати 

про орла з твору). Чому саме орел? Де ще у творчості О. Олеся ми зустрічаємо образ орла? 

(«О слово рідне! Орле скутий!»)  

Таким чином ми підійшли до розкриття символів твору, оскільки символічність – одна з 

найяскравіших ознак творчості О. Олеся. 

Завдання пошукового характеру  
Знайти образи-символи у творі і пояснити їх символічний зміст. Перегляд ментальної 

карти «Символи драматичного етюду»( Мак і терен у творі — це символи жертовності. Дорога 

– символ блукань, очищення; дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого 

життя; Казка -   країна щастя, ідеалу життя; світле майбутнє, добро, благо; дівчина – символ вагань 

між мрією і дійсністю. уособлення віри в себе, у власні сили, духовної міцності, символ світлих 

днів майбутності, яких Він не дочекався. Хлопчик є символом нового покоління, якому належить 

творити майбутнє. Хлопчик мав намір зірвати квітку папороті, яка в українському фольклорі є 

символом щастя і безсмертя народного волелюбного духу). 
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5. Підведення підсумків,  
Використавши приклади з твору О. Олеся, створіть асоціативні кущі до понять: 

Лідер — духовна сила — особистість — благородство вчинків — альтруїзм — 

самопожертва… 

Юрба — маса — безформенна — інстинкти — стадо — злість — злорадство — жорстокість 

— … 

Рефлексія  

 Щоб досягти мети, слід… 

 Хто для мене лідер… 

Багато світових і українських митців у своїх творах намагалися відтворити й розв’язати 

проблему вождя й маси. О. Олесь у драматичному етюді «По дорозі в Казку» подав 

інтерпретацію цієї проблеми з погляду людини ХХ століття.  

 

Відповідь на питання: «Казка життя людства — вимисел чи реальність?» 

6.  Домашнє завдання:  

o повторити матеріал уроку; 

o підготуватися до письмового твору-роздуму на тему: «Казка життя людства — 

вимисел чи реальність?» 

o життєвий і творчий шлях В. Винниченка (презентація). 

7. Оцінювання учнів. 

Додаток 1 

Презентація до уроку «ЩО Ж ТАКЕ КАЗКА ЛЮДСТВА – ВИМИСЕЛ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ»?                

 

Слайд 1 

Що ж це за країна Казка?

Тема уроку:
Що таке Казка життя
людства – вимисел чи
реальність?

 
Слайд 2 

Фото з вистави театру 
“Віримо”

“По дорозі в Казку”

 
Слайд 3 

Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

Слайд 7 
 

Слайд 8 
 

Слайд 9 
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Драматична спадщина О. Олеся

У 1914 р. вийшла друком збірка
О. Олеся «Драматичні етюди». У ній уже 

переважає символістська поетика. Митець
успішно продовжив, збагатив українським

колоритом традицію європейської
символістської драми (Генріх Ібсен, Герхарт

Гауптман, Моріс Метерлінк).
Провідні мотиви цієї течії — вічне
прагнення людини до кращого, 

досконалішого життя, туга за сонцем, 
світлом, «блакитною трояндою» ідеалу й

болісне зіткнення цих мрій із суворою, 
приземленою дійсністю.

Слайд 10 

Теорія літератури:
Драматичний етюд - невелика одноактна п’єса, події

якої (на відміну від водевілів) мають драматичний

характер.

Символізм - літературний напрям кінця XIX — початку

XX століття. Одна зі стильових течій модернізму, що

виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській

літературі поширилася на початку XX ст.

Основною рисою символізму є те, що

конкретний художній образ перетворюється на 

багатозначний символ.

 
Слайд 11 

Проблематика  твору:

•Лідер і натовп;
• психологія маси;
•кохання;
•мрії та дійсність;
•шляхи досягнення
мети;
•пошуки щастя

 
Слайд 12 

 
Слад 13 

Асоціативні кущі до понять:

Лідер — духовна сила — особистість —

благородство вчинків — альтруїзм —

самопожертва.

Юрба — маса — безформенна — інстинкти —

стадо — злість — злорадство —

жорстокість.

 
Слайд 14 

 
Слайд 15 

 
Висновок , що випливає
з драматичного етюду:

Доки Людина залишається темною та 

жорстокою, марно шукати шляху до Країни

Казки. Чинники світового зла — не в умовах

життя, а всередині людини. 

І водночас фінал драматичної поеми О. Олеся 

полишає світле враження, бо Країна Казка 

виявляється існуючою цілком реально.

 
Слайд 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

Розмноження організмів 
(план конспект уроку з біології) 

Тема програми: «Розмноження організмів». 

 Тема уроку: «Будова і утворення статевих клітин». 

 Мета уроку:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стариченко В.М., державний 

навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг», викладач 

предметів «Біологія», «Географія» 

 



36 
 

             Навчальна мета:  ознайомити учнів із особливостями будови і процесом утворення 

статевих клітин людини та їх значенням; 

   Розвиваюча мета:  розвивати навики логічного мислення,  вміння аналізу й синтезу 

інформації;  

  Виховна мета: виховувати повагу до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, 

позитивне ставлення до природи та культуру спілкування. 

  Методична мета: використання технології  продуктивного навчання, як засіб отримання 

конкретного продукту  на основі практичного досвіду. 

  Тип уроку: формування нових знань. 

               Вид уроку: лабораторна робота, бесіда, розповідь з елементами демонстрації, 

самостійна робота. 

               Методи і форми навчання: експрес – тести, презентація, опитування, створення 

ситуації успіху – керована практика. 

               Обладнання та матеріали: підручники, натуральні об’єкти роздатковий матеріал 

для виконання лабораторної роботи, таблиця «Порівняльна характеристика статевих клітин 

ссавців». 

               Міжпредметні зв’язки: біологія, ембріологія, медицина, інформатика. 

               Інформаційні ресурси: П.Г. Балан, Ю. Г. Верес., Біологія 11 клас, Майстер клас 

О. О. Жигуліна  Біологія. 11 клас розробки уроків (рівень стандарту). 

РР- презентація «Будова статевих клітин»,  фотографії статевих клітин ссавців, портрети 

відомих генетиків, таблиці, відео ролик, мультимедійне забезпечення.                              

                Перелік знань та умінь:  

                Учні повинні знати: способи розмноження організмів,   будову статевих клітин ссавців.           

              Учні повинні вміти: порівнювати статеве і нестатеве розмноження, робити висновок 

про значення розмноження для існування виду. 

 

СТРУКТУРА УРОКУ 

 

Етапи уроку 
Час, 

хв 
Методи й форми роботи 

І.Організаційний етап 
2 

Перевірка явки учнів та готовності до уроку. Запис в 

журналі. 

 
II. Орієнтація 

3 

Визначення теми та мети уроку за планом 

вивчення теми  

III.Пропедевтична 

практика 5 
Фронтальне опитування експрес – тести - кошик 

«Знань»  

 
IV. Презентація  

10 

 «Рефлексія» 

  Евристична бесіда з мультимедійним супроводом 

«Будова і утворення статевих клітин ссавців».  

 

V. Керована практика 

15 

Виконання лабораторної роботи «Будова статевих    

клітин». 

VII.Незалежна практика 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Заповніть таблицю 

«Порівняльна характеристика яйцеклітини і 

сперматозоїда ссавців». 

Тестування (робота в групах) 
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VII.Підбиття підсумків 

уроку 

 

2 
Оцінювання роботи учнів 

 

VIII.Домашнє завдання 

3 

Пояснення, інструктаж викладача 

Хід уроку 
 І. Організаційний етап 

 Перевірка явки учнів та готовності до уроку. Запис в журналі. 

ІІ. Орієнтація 

            Повідомлення теми програми та уроку. 

            Цільова установка уроку. 

            ІІІ. Пропедевтична практика  

З метою перевірки пройденого матеріалу здійснюється фронтальне опитування учнів. 

Викладач виявляє знання учнями фактичного матеріалу, стимулює до самостійного мислення, 

послідовної і логічної розумової діяльності. Встановлює рівень готовності учнів 

продовжувати навчання. 

           Експрес – тести - кошик «Знань»  

           Викладач 

   Дістає з кошика натуральні об’єкти учням потрібно назвати форму і спосіб розмноження. 

Цибулина? форма – нестатевого розмноження (спосіб цибулиною). 

Пагін малини? форма – вегетативне розмноження (пагоном або живцями). 

Папоротник?форма - нестатеве (спорами). 

Часник? форма - нестатеве (цибулиною). 

Картоплину? форма нестатеве – (бульбами). 

Фіалка? Форма вегетативне – (листком або листовими живцями). 

 ІV. Презентація 

Викладач 

Зверніть увагу на дошку, девізом нашого уроку будуть слова Конфуція. 

 

Девіз уроку 

                               Те, що я чую, я забуваю. 

                                Те, що я бачу, я пам’таю. 

Конфуцій 

«Рефлексія» 

Що я тримаю в руках? 

Курине яйце ? Що це таке? 
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Будова яйця : 

1.Шкаралупа 

2, 3.Підшкаралупова оболонка 

4, 13.Канатик (халази) 

5, 6, 12.    Білок (різний по консистенції) 

7.             Жовткова оболонка 

8, 10, 11.  Жовток 

9.             Зародковий диск 

14.            Повітряна камера (пуга) 

15.            Кутикула  

 

Викладач 

 Питаннями педагог підводить учнів до вивчення нової теми. Учні самі роблять 

висновок, що курине яйце  - це яйцеклітина самки. 

Всі разом розглядають будову куриного яйця за допомогою натуральних об’єктів та 

малюнків. 

Використовуючи презентацію вивчають будову статевих клітин ссавців.  

                  Презентація -  виклад нових знань: пояснення, показ, ілюстрація, кожен крок           

обов’язково ілюструється прикладами. Додаток 1. 

              Статеві клітини або гамети – це спеціалізовані клітини тіла, функцією яких є  

передача спадкової інформації від батьків до потомства. Сперматозоїд людини вперше був 

описаний в 1667 р. винахідником мікроскопа А. Левенгуком. Його параметри: у 85 тис. разів 

менший за яйцеклітину, голівка довжиною 3-5 мкр, середня частина – 3-6 мкр, хвостик    

довжиною 30-50 мкр.  

 Яйцеклітини людини були описані в 1827 р. засновником ембріології академіком К. Бером. 

Параметри яйцеклітини людини: округла форма, чітко помітні цитоплазма та ядро, діаметр 1/7 

мм або 130 мкр, вага 0, 015 міліграма. 

             Викладач 
 Після того, як учні вивчили будову статевих клітин переглядаючи презентацію учні  

пригадують  мейоз та стадії гаметогенезу. Викладач демонструє відеоролик під час перегляду, 

якого учні закріплюють будову  статевих клітин та процес запліднення. 

           V. Керована практика  
Виконання лабораторної роботи «Будова статевих    

            клітин». 

           Керована практика проводиться під керівництвом викладача. Учні мають  можливість 

попрактикуватися в присутності викладача. 

 Робота учнів на цьому етапі дозволяє викладачу оцінити їхню здатність самостійно 

виконувати навчальні завдання . Викладач діє як індивідуальний   

           помічник, надаючи допомогу тим, хто її потребує (учні користуються інструкційними 

картками на яких роблять підписи органел яйцеклітини та  сперматозоїда. 

        Лабораторна  робота №1. 

         Тема: «Будова статевих клітин ссавців». 

         Мета: ознайомитися із особливостями будови статевих клітин ссавців. 

         Обладнання і матеріали: фото статевих чоловічих та жіночих клітин ссавців, 

роздатковий матеріал, презентація «Будова статевих клітин» та відео фрагмент. 

Хід роботи 

1. Розгляньте готовий малюнок сперматозоїда ссавців. Підпишіть малюнок   позначивши: 

1) головка, 2) шийка, 
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3) хвостик, 4) акросома 

       5) ядро, 6)центріоля, 7) мітохондрії. 

 

 
     2. Розгляньте готовий малюнок  яйцеклітин ссавців. Підпишіть малюнок  позначивши: 

    1) ядро          2) цитоплазма 

    3) клітина мембрана 

    4) вторинні оболонки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Зробіть висновки вказавши залежність 

розмірів статевих клітин ссавців від функцій, 

які вони виконують. 

VІ. Незалежна практика 

       Викладач 

     Для закріплення нового матеріалу  заповніть таблицю самостійно. 

    «Порівняльна характеристика яйцеклітини і сперматозоїда ссавців». 

Особливості будови Яйцеклітини Сперматозоони 

Набір хромосом     

Де утворюються?     

Розміри     

Форма     

Наявність поживних 

речовин 
    

Органели руху     

 

VІІ. Домашня практика 

1. Початковий рівень. Опрацювати матеріали підручника. §3.  

2. Середній рівень. Виконати  вправу - встав пропущені слова. 

 

1. Процес відтворення собі подібних - це … 

2. Види розмноження живих організмів є … 

3. Нестатеве розмноження відбувається за участю … 
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4. Спеціальна клітина для розмноження, що вкрита захисною оболонкою  … 

5. Спадкова інформація зберігається в … клітини. 

6. Особлива органела сперматозоїда, яка забезпечує їх проникнення в яйцеклітину … 

7. Поєднання в одній клітині генетичного матеріалу двох різних особин …. 

3. Достатній рівень. У чому полягає біологічне значення статевого розмноження.  

           4. Високий рівень. Творче завдання.  Які переваги та недоліки притаманні статевому 

розмноженню? 

Додаток 1 

Презентація до уроку «Будова і утворення статевих клітин ссавців» 

 

 

Будова й утворення статевих

клітин

 

 - Сперматозоїди

 людини вперше

 були описані в                              

1667 р.                                                                                      

винахідником

мікроскопа

 

 

Будова сперматозоїда

 

  

Сперматозоїди і яйцеклітина

в процессі запліднення
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