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Бондарівської гімназії

Реформа  української  освіти  ставить  до  вчителя  та  рівня  його
професійної майстерності  нові вимоги. В сучасних умовах сам вчитель
має постійно навчатися.

На  професійний  розвиток  вчителя  впливають  зовнішня  та
внутрішня  сфери.  Внутрішню  сферу  становить  самоосвіта  та
самоаналіз. 

Мотиви, що спонукають вчителя до самоосвіти:
 щоденна робота з інформацією, 
 бажання творчості, 
 стрімке зростання сучасної науки, 
 конкуренція, 
 громадська думка, 
 матеріальний стимул. 
Кожен вчитель   вдосконалюючи свою педагогічну  майстерність,

працює над обраною  проблемою згідно  особистого плану самоосвіти.
  
Зовнішню сферу складають психолого-педагогічні  семінари,  робота

творчих груп  та методичних об'єднань. 
 Шкільне  методоб’єднання  –  осередок  професійного  зростання

педагогічних кадрів. Наша сільська гімназія  невелика, зате кожна дитина
і  кожен  вчитель  має  можливість  проявити  себе.  Методоб'єднання
природничо-математичних  дисциплін  Бондарівської  гімназії  включає
вчителів  фізики,  математики,  інформатики,  хімії,  біології  та  географії.
Що ж об’єднує такі різні предмети? Всі вони вивчають природу, закони її
розвитку,  саме  на  цих  уроках  діти  пізнають  Всесвіт  і  вчаться  його
підкорювати.  Наскільки  цілісною  буде  картина  світу  залежить  від



вчителів даних дисциплін. Ідеально, коли в голові дитини  складаються
пазли:  нова  порція  знань  вбудовується   в   уже  привласнені  знання  і
досвід. Тоді дитячі очі світяться завзяттям. Діти радісно хапають новий
пазл  і  дивляться,  куди  б  його  прилаштувати,  ще  й  самі  вишукують
шматочки, яких не вистачає. 

Чому ми часто бачимо протилежне? Чим менше знає людина, тим
простіша  і  зрозуміліша  її  модель  світу,  тим  інертніша  вона
інтелектуально.  І вчитель має знайти  спосіб прилаштувати свій новий
пазлик. Треба пов’язати його з досвідом дитини в різних сферах життя.
Природничо-математичні  науки  це  та  площина,  на  якій  складаються
пазли  світобудови.  В  розпорядженні  вчителя  широкий  спектр
ефективних технологій...  Пазли мають складатися! 

Саме тому наше методоб’єднання працює над проблемою:     
Інтеграція знань  як інструмент формування  наукового  світогляду, 

загальнокультурної, технологічної, соціальної і комунікативної 
компетентності учнів.

Форми роботи методоб'єднання по підвищенню професійної 
майстерності вчителя:

 Творчі майстерні 

 Педагогічні читання

 Взамовідвідування уроків 

 Тренінги

 Вивчення системи роботи вчителя

 Вебінари 

Значна увага методоб'єднання  приділяється  ефективній 
організації  навчально-виховного процесу, урізноманітненню форм 
діяльності учнів на уроках, організації різнорівневої роботи обдарованих
дітей. На засіданнях методичного об’єднання розглядаються теоретичні 
проблеми та вирішуються  практичні питання, що стосуються організації
роботи з обдарованими учнями, позакласної роботи в гімназії, обміну 
досвідом, слухаються творчі звіти колег. 

Компетентнісний, діяльністний підхід до організації  навчального
процесу потребує принципової зміни позиції вчителя. Основним його
завданням  стає  мотивація  школярів  до  самостійної  навчальної
діяльності, формування на основі знань вміння вирішувати проблеми,



які  виникають  у  різних  сферах  діяльності.  Це  спонукало  наших
вчителів опанувати і активно застосовувати на своїх уроках інновації :

 Проектні технології 
 Елементи інтегрованого навчання
 ІКТ
 Інтерактивні технології

Проектні  технології  навчання  широко застосовується  вчителями
природничо-математичних  дисциплін,  оскільки  вони  стимулюють
творчу  самостійну  діяльність  учнів,  спрямовану  на  розв’язання
конкретної проблеми з використанням знань з різних галузей науки.
Проектний   метод  дає  змогу  самореалізуватися  кожному  учню,
обдарованим  виступити  в  ролі  керівників  проекту,  розвинути  свої
організаторські  здібності,  всім  разом  скласти  невеличку  мозаїчну
картинку, що стане фрагментом великого пазлу світобудови. 

Інтегроване навчання та його елементи
 Математика  тільки  на  перший  погляд  суха,  неемоційна  наука,

нецікава для творчої людини. Вона виникла із  життєвих, матеріальних
потреб. Але в процесі свого розвитку математика досягла вершин, коли
здатна задовольнити потреби духовні.

ЇЇ  цифрами закодовано  милозвучність  поетичної  лірики,  чаруючу
силу класичної  музики, захоплюючу красу живопису. Отож сприймаємо
її не тільки розумом, а й душею. Як навчити цьому своїх учнів? Вчителі
математики часто повторюють своїм учням, що математика - мати всіх
наук, помічниця і служниця. Кожна наука в тій чи іншій мірі застосовує
математичний апарат. Тому кожну тему намагаємося пов'язати з іншими
предметами, життєвим досвідом дітей. Щоразу спонукаємо самих учнів
знайти  зв'язки,  асоціації,  застосування  новим  знанням.  Урок  має
пробуджувати в учнів потребу пізнавати життя. 

Інтегровані  уроки  можуть  проводитись  як  кількома,  так  і  одним
учителем. Для успішного проведення інтегрованих уроків при підготовці
звертаємо увагу на створення атмосфери зацікавленості учнів, умов для
розвитку  творчості,  логічного  мислення,  поглиблення  знань  з  кількох
предметів одночасно, створення ситуації успіху.

Проводяться   такі  уроки  в  нестандартній  формі,  де  вчитель
виступає в ролі координатора, а учні - дослідників, журналістів, членів
експедиції, спеціалістів з розв'язання екологічних, економічних та інших
проблем  сучасності.  На  таких  уроках  обов'язково  виникають  ситуації
колективної, групової та індивідуальної роботи.



Такий  підхід  зацікавлює  дітей,  розвиває  їх  творчий  потенціал,
розширює й  поглиблює знання  з  ряду  предметів  шкільного курсу. На
нестандартних уроках учні виявляються психологічно більш готовими до
встановлення  міжпредметних  зв'язків,  що  не  завжди  вдається  на
звичайних.

Здавалося б, що спільного між математикою і літературою, поезією?
Щось невловиме, на рівні інтуїції… Але і цю невловиму спорідненість, і
явну протилежність можна використати в процесі вивчення як одного так
і  іншого  предмета.  До  багатьох  уроків  легко  підбираються  епіграфи,
вислови  відомих  людей.  Приказки,  крилаті  фрази,  віршовані  правила,
казки  та  оповідання,  повідомлення,  ілюстрації,  малюнки,  графіки,
діаграми,  схеми   -  все  це  допомагає  учням  краще засвоїти  матеріал,
підкреслити  головне,  перекинути  місточок  від  непростого  шкільного
предмета до реального життя. 

Не  секрет,  що   якість  навчання  значною  мірою  залежить  від
організації  розумової  діяльності  учнів.   Організація  роботи  учнів  у
парах,  малих  групах  сприяє  більш  глибокому  і  усвідомленому
сприйняттю  навчального  матеріалу,  підвищенню  пізнавальної
активності,  контролю  і  корекції  знань,  формуванню  навичок  само  -  і
взаємоперевірки,  формуванню   комунікативних  рис,  навичок  спільної
праці,  взаємодопомоги,   Інтерактивні  технології  вже  давно  і  надійно
увійшли  в  арсенал  кожного  вчителя  природничо-математичного
методоб'єднання та завоювали прихильність наших учнів.

Продумана  система  позакласної  роботи  є  одним  із  засобів
зацікавлення учнів  своїм предметом. І кожен вчитель  цього прагне, бо
це є запорукою успішного навчання.

Щороку  в  нашій  гімназії  проходять  предметні  декади,  в рамках
яких  методоб’єднання  планує  та  проводить  захоплюючі  позаурочні
заходи:

 «Географічний брей-ринг»
 «Фізичний мільйон»
 «Веселковий дивоцвіт»
 «Математика - на всі 100!»
 «З комп’ютером - на ти»
 "Чемпіонат ерудитів"

Ми на власному досвіді переконались, що після таких заходів в 
кожному класі з’являються учні, які вперше  проявляють інтерес до 



природничих наук.  І тут дуже важливо зуміти роздмухати цю іскорку 
зацікавлення, знайти їй поживу, що перетворить  іскру  у вогник.

 Робота з обдарованими учнями відіграє особливу роль в 
професійному зростанні кожного педагога. Всім відомо, що 
розв'язування олімпіадних задач, науково-дослідницька робота 
потребують від вчителя набагато більше знань, вміння і часу ніж 
підготовка уроку. 

Вчителі методоб'єднання велику увагу приділяють роботі з 
обдарованими учнями. як на уроках, індивідуальних заняттях, так і в  
позаурочній діяльності.

На уроках  добре працюють  проблемні завдання та створення 
проблемних ситуацій, мозковий штурм. Саме в таких ситуаціях 
обдаровані діти висувають цікаві ідеї. Ефективні  різні види 
випереджувальних завдань - складання кросвордів, ребусів, розробка 
тестів, створення презентацій,  рольові ігри. Особливої уваги 
заслуговують інтерактивні форми навчання, де обдаровані учні мають 
можливість очолити  роботу «малих»  чи  «великих груп», брати участь у
дискусіях,  розвивати  свої комунікативні здібності. 

Робота з обдарованими учнями має носити системний характер, щоб 
учні відчували постійну зацікавленість та значущість своїх досягнень. 
Одним з аспектів цієї діяльності є науково-дослідницька робота, що 
передбачає творчу самостійність учнів, як під час вибору методик, так і 
під час обробки зібраного матеріалу. Вчителі методоб'єднання виконують
роль консультантів і допомагають своїм вихованцям на різних етапах 
виконання роботи. Науково-дослідницька робота є підґрунтям  і 
стимулом для нових починань, формує характер, розширює кругозір. 
Щоразу юні дослідники  з районних днів науки привозять для гімназії 
перші місця.

Важливою формою роботи з обдарованими учнями є  підготовка та 
участь у предметних олімпіадах. Кращими формами роботи тут  є 
індивідуально-групові заняття. При підготовці до них вчителями  
підбираються завдання, які б не тільки виявляли і поглиблювали рівень 
знань з предмету, а й розвивали б мислення учнів, сприяли баченню 
природних процесів в цілому в усіх проявах, дозволяли б порівнювати, 
аналізувати і робити самостійні висновки. Як результат, наші вихованці  
щороку посідають гідні місця в ІІ турі предметних олімпіад і беруть 
участь ІІІ турі. А біологи кілька років поспіль виборювали перемогу в 
обласному турі.

Навчаючи інших, ми навчаємось самі. Спільна творчість учня і 
вчителя приносить успіх і зростання усім. 


