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знАмЕннlддти

Жсiвтешъ подарував cBiTy
багато видатЕпх )пIеrтих.

ось ix iмепа

r Апглiйський фiзик i xiMik
Уiльям Рамзаfi (02.10.1852 -23.07.1916), який вЦкрпв (спiльпо
з Д)rс. Релеем) благородяий гав ар-
гоЕ, а потiIfi (спiльво s М. Траверсош), - ЕеоЕ, крЕптоЕ i
ксеЕоЕ.

. Щатський фiзик ЕiJъс-Хецюпс-Ддвцл Бор (О7.10.1885 -18.11.1962), автор KBaEToBoi Teopii атома Гiдюгеку.

. Французький фiзикохiлtiк Апрi-Луi Ле-Шаiедье
(08.10.1850 - 17.09.1936), який Ее тiлькЕ сфорпiулював
вiдомиfi закоЕ змiщеЕЕя хiмiчвоi рiвЕовагЕ (прпвцпп Лg_
Шателье), а й випайшов мет&JIографiчвпй MiKpocKoE i TrTa-
тиЕово-родiеву термопару для вимiрюва8Ея вrсокЕх теIпе-
ратур, аапатеЕтував (у 1901 р.) спосiб сиЕтеоу alEiaty з
водЕю i азоту, вивчив властивостi та сцоеоби прЕгоцrваЕ-
Ея цементiв.

l Аяглiйський фiзлтк i xiмiк Гепрi I€авщщ (10.10.1?31 
-24.02.1810), один з творцiв пЕевIшатЕчЕоi (газовоi) viriт i

автор IIизки вiдкриттiв у гаJIузi фiзвкв, якi ста'лЕ вЦоri
Еауковому cBiтy лише через 70 рокЬ пiсля його cMepTi-

r фрягцвькd радiохirriк Маргерiт Переfi (19.1О.1909 
-1 3. 0 б._1 9 7б Ь rтк1 эrЕсрЕла радiоактввгrй erIeMeET Фращir.

_r шведський iпжeHep-xiliiк, зrrrятiJgттк i промислщ
Альфред_БерЕхард IIобедь (21.10.1833 - 10.12.1896),
вцомий Еасамfеред як творець дgЕаrilу i засвовgик ýrrr-
ролЕЕх побелiвськЕх пре!iй у гаJrуаi E JrTtя, лiтератпп i rr-
lrЕсIуцЕру.

r ФраЕцузькпй xiMiK iдер-
,кавЕrЙ дiяч IIьер-Елвеп-l[ар
cGlIeE Бертло (25.10.1827 -18.03.1907) - одпп з осЕо-
воподожЕЕкiв сивтетrчпого
ЕаIц)яшку в оргавiчвiй xiшii,
3цдя тiдвац калорЕхец)ЕtlЕоi
.оошоlr, дослlдЕЕЕ rсторu
тiцiт i автор декЬЕох тЕсятI"
Е8Jжових статей.
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cylAcН ], дидАктичн l зIАсоБи
,нАвчАння

Перше, про що слЦ домовптися, то це
Еро тдуL[8чеЕЕя IIоняття .Еавчальвий про-
цесr. Мп пIюпоЕу€мо пiд вавчальЕпlд проце-
сом роаумiти процес здобуття людцною
зIIаЕь, ушiнъ i вавпчок. IIрrчопсу для цього
поsяття Ее BafitJIиBa спрямоваЕiсть процесу:
меЕе Еавчають чи я сам вчуся, хоча цi два
варiавтп Еавч8льЕого процесу маютъ у
росiйськiй MoBi рiзвi Еазви: собучеrrпеr i
с:/чеЕие). Таким чпЕом, ши вв8fiс8еIцо, цIо
поЕяття .ЕавчаJIьЕпй пlюцесr mпI}rrle за по-
аяття спроцее Е8вчаЕяя} i спроцес учевЕя)
i вrсдючае ocTaнBix два. У педагогiчяiй дiте-
paTypi qасто бачвмо, що Ф.попяття або
змirпуються, або ототоrкЕюютьея. Отltgе,
процее, у реsулътатi якого людrrЕа вдобувае
або удосковаJIюе вIIаЕЕя, укiпвя i вавпчки,
ми ЕазЕватlмемо далi вавчальЕЕлl проце-
qoM, розумiючи, цо ЕавчаЕЕя i учевпя е
його коrцпоIIеЕтами.

fIочвепдо, авалiзуватп вавrrа.пьвrrй процес s
рiзяпх позифй i за рiввими овваками.

1. Споеiб павчапвя/5rчgЕrгя. Найпростirшр
ОЗЕаКа, 3а ЯКОЮ МОrКЕа ХаРаКТ!еРИВУВаТЕ,На-
вчальвиft процес - це.кiлькiсть людей, од-
Еоqасво рключеЕих у цеft Ероцес як таких,
що здобувають зв8аIIя, умiпвя i павцчкп. В
цrеi поапфi до ЕавчадьЕого Ероцесу Mofi(yтb
бути аапrучевi:

l оýЕ& людЕпа (прrкладош моrке бути ре-
петпторство);

r двi люж (щlчкладом llorкe бутп навчан-
Ея в trарах зrлiвrою сtGладу А.Г. PraBiHa i
В.К. Щьячевко);

. вИ тръох до семи чоловiк (прпкладопл
шоfi(е бутп групова робояЁв lrмoвax концеЕт-
роваЕого вавчаввя);

r оýЕ8 вавчаJIьЕа (акадеrriчва) група;
. декiлька ЕавчальвпЙ (академiчхих)

груп;
. 8Е8чýа хiлькiсть лrодей (прикладом

моЕtе бутЕ тrпова ЕрактЕка eeKTaBTiB пропо-
вiдуватп i вавчати ЕелЕtIеsЕII: rgйьвidтъ лю-
де* нв стадiоввх або у велпкпх коЕцертЕих
залах).

Ми BBa:rcaeMo, що ýавчМьвий щюцес мож-
ва rсласнфiкуватп за Фею овЕакою. Тодi одер-
жcaвi шляхом класифiкафТ компонеЕти: MoJlG-
Еа було б ЕазвагII способами Еавч&,IьIIого
процесу або сцособами Е&вчапая/учепвя. В
цьому випадку класифiвацiя вgдiв Еазчаль_
Еого процесу за кiлькiстю людей, цо эдобу-
ваютi зЕаЕЕя, умiввя i пввичкlt, е Еадзви-
чайво прост!ою:

. iвдивЦуальний спосiб (iвд.) (одва лю-
дцна);

r парЕпй спосiб (паря.) (дэi людr);
r груповий'(або екiпшrсви*) спосiб (гр.)

(вЦ трьох до семЕ чоловiк);
. акаде!дiчвпй спосiб (акад.) (одна акЕде-

мiчпа група);
. потоковЕfi сgосiб (пот.) (декiлъка ака-

деrсiчвпх ryуп);
r масовIIй спосiб (мас.) (звачвв кiлькiсть

людей).
Очевидно, що заЕРопоЕоваЕа класчфiка-

цiя цiлкоlл вЦповiдае висуЕутилд више вамо-
гаш Teopii MEo}Itиrr. Чп може вова бути
iцrrroro? Може. Напрпклад, парвuй спосiб
мо}кЕа включпти у груповий i т.д. A.Tre iвша
класифiкацiя повIIЕЕа sадовольняти тЕм са-
IliиM вЕмогам.

ВапропоrrоваЕу iдею зобравпмо графiчно
(дпв. рчс. 1).

А.А. остдпевко
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Рuс.1

2. Метод павчаппя/учеЕЕя. Друга oзEalca,
ва якою легко класифitсувати дидактичвi
Ьструrчевiи, - свiдврптiсть елемевтiв про-
цесу ЕавчаЕЕя дJIя учпяrЗ. Розкрпемо це п9-
лохсеЕЕя детальЕо, сцдраючись Еа дослi-
дrrtеЕЕя В.В. Гузеева, i ваведемо запропоЕо-
ваву пиu8 спрощеву модель Ероцесу ЕавчqЕ-
вя/учеввя для одЕого вав.lаJIьЕого перiоду
(див. рис. 2).

с ВiдпоrпевЕя!fi дJIя класпфiкацii методiв
ЕавчяIrЕя буде вiдкрптiсть елемевтiв цiеi
схемЕ для учЕя. Можва одерэrсатп таблпцю
КЛаСифiкячiТ плетодiв Еавч8lrrтя (див. табл. 1,
с. 16).

Видво, цо зверху ввпs у таблпцi мiпяеть-
ея позпфя гtЕя: вiд об'екта Е&вчаЕЕя, одер-
JIсувsча готовоi ЕавqальЕоi iв(фрrсацii, до
суб'екта tЕавч&ЕЕя, котрий caMocTifiBo добу-

вае iЕформацiю та коЕетрую€ веобхiднi спо_
собrr дift; Мiвяеться i позпцiя вчитедя: в
ц)аЕслятора BiE Ееретворюеться ва оlrгавiва-
тора комуЕiкqцttr i експертаr'.

Проапмiзуемо вавчапьgrй !Dоцес за озЕ8-
кою вiдсрrrтостi оrементЬ цроцесу Еавчаrтtтя
дJIя )пIЕя, враховуючI, цо ми шке аваlriзуваlrи
його ва овЕакою кiлькостi уsвiв (дпв. рис. 8).

Рчс. 3.

Очевидпо, що класшфiкацiя методiв, зап-
ропоЕоваЕа В.В. Гузеезим Еа пiдставi класп-
фiкацii В.А. ОгавесяЕа, такоЕс задовольЕяе

впмога!д Teopii
мЕохсиЕ, тiдькц
за iвшою озва-
кою. Прп цьо_
му, зровумiло,
будь-який спо-
сiб мопtе по-
едвуватЕся 3
будь-яким ме-
тодо!д. Так, iB_
дuвiдуальпе ва-
вчаЕЕя бевпе_
решкодЕо мо}ке
бутп проблем-
ВИм, ацDrпове _

еврястичЕим, оскiлькп спосiб i метод на-
вIаJIьЕого процесу ви8Еачаються эа приЕцц_
пово рiввими овнаками. ПЬретин лiпifi ва
cxeMi вкаsуе ва piaнoMaвiTпicTb BapiaBTiB ди-
дакт![чЕЕх пiдходiв з позццifi Ео€дваЕЕ8 спо-
еобiв i методiв ЕавqапЕя. Шiсть ,видiлеппх
способiв i п'ятъ IIозIIачеЕих методiв дають
тршдцять-lдо,Еiлпвих BapiaпTiB цього по-
едЕаяЕя (див, рис. 8).

Прмiхсвi залачi

-1б_
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Таблuця 1
Класифiкацiя методiв ЕавчаЕпя

Схема Назвr позпачення'

поясrповаlьно-
iлrострапrвний

пI

t _
поФвi

Уюш
Пргрrrований Iг

о о о ,Евристrтчний
Е

'Проблсrrний tБ

Молелiнговий[6] м

3. Резшпм ЕавчаJIьЕого цроцесу. Третьою
озЕакою, за якою доцiЛьво класифiкувати
iBcTpyMeHTE ЕавчаJIьЕого процесу, е (харак-
тер розподiлу iяформафйвих потокiвr2 або,
точвiше, ix спрямовавiсть. В.В. Гузеев вво-
дить2 поЕяття сiпформафйвих репсимiв ва-
вчавцяi та ix mдiл па iятраактпвпий, екст-
рааrстrrвпrrfi та iптераrстrrвшrй. Ми вже всту-
паJIц у дискусiю7 а В.В. Гузеевим, за-
зЕачаючи, цо така класифiкацiя, ма-
буть, пе е достатньо повЕою. Тому,
пробуючп ii доповпити, ми ввели рапi-
ше поЕятгя зовпiшпього i впутрiшпьо-
го педагогiwого щюцесу7. Вважаемо за
веобхiдве деталiзувати i уточнити цi
полоясеЕвя, цов'язавши ix э класифi-
кацiею В.В. Гузеева. Ка.жсучи про iHTpa-
активпий режЕrrt, вig цише про те, що
сlrчпi.виступають цrт як суб'екти на-
вчяЕЕя, тобто учнi>, а прЕ екстраак-
тивЕому рехсимi irвиступають у ролi
пLoao, lcoao л!.овц@юпLь > . В iятерактивЕо_
му режимi вffiуваеться чергуваЕЕя цих
ролей. Ira вашу думку, IIовЕота со-
цiапrьrrих ролей учЕя складаеться Ее з
двох скJIадовах (учень i mоil, rcоао на-
вчахrrпь), а з трьох (учень; fnoil,, Ео?о
новц@юпLь: fnota, xfno вчutпь а.бо на-
вчаеr. ВЦповiЙо, i весь iяiфрмацйrпй
режппi мае трЕ частиЕц. Ми вважаемо,
що е сеЕс говорити про три органi-
зяцiйgi компоЕеЕш педаюгiчвою цро-
Цесу (тrв. тбл. 2).

Таблuця 2

Ми вважаемо за шоrIgJIцве доцоRIтити зга-
дану класифiкацiю iпформацiйчих режимiв
внутрiшпiм (можна Едзвати його в логiцi
TepMiHiB В. В. Гузеева актЕвIIим) iяiфрматтi й-
яим -режимом, а термiп .екстраактивrтийl
замirrити щtостiшим словом <пасиввий_r. У
таблицi це може впглядати таким чиЕом
(див. табл. 3).

Повернiмося до rтяттrоi схемп рiвпомавiт-
HocTi дидактЕtIЕЕх iпструшевтiв, доповшлвшп
ii чотирма згадацgIЕЕ режпмакЕ ЕавчаJьЕого
процесу (див. рис 4 па с. 17).

Ми бачпмо, цо поqддапяя шести способiв,
п'ятu rдеюдiв i чотщlюх реrrtпrлiв дае мвоrки-
Еу в сто двадцять BapiaпTiB дидактиttвих
iBcTpyMeBTiB

Таблuця 3
Реэкнм Схема компонент

навчаJlьного
пDоllосч

Позна-
чення

зовнiшнiй
(пасивний)

Навчаlrня
мене ким_
небуль (чим-
небуль)

Пас

Вtтугрiшнiй
(акгивний)

Учення Акг

3овнiшнiй
(iнграакгивний)

Нав.iання
мною коFф
нсфль

IкгроА

Черryваrшя
зовнiшньоrю
пасивного l
зовнiшяього
irrrераrrивного

Взаtмне
навчання

IHTepA

СпряйовашiстБ процGсу Соцiальвi ршli

Зовнiшlrя.(ззовнi) Той, кого навчаютъ

Внугрiшвя Учеrrь

ЗЬвнiшяя (iз зовнiшнюго
боIсу)

Той, хто вчить (навчае)
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4-5. ЕдешеЕтtI та орrапiвацiйпi формlr
павчельirого щюцесу. Вiдомо, що у бiльшостi
пiдручвпкiв з пе,iагогiкп Еемае великих розб-
irкпостейу тому, що троцес засво€ЕЕя зцаЕъ,
yMiBb i вавпчок rшае певпi етапЕ (iводi ix па-
зивають елемеЕтами). Прпйнято видiляти
шiсть рiзвих етапiв: оргапiзацiйвпй (Орг),
вивчеЕЕя Еового матерiалу (ВНМ), повторен-
пя (П), закрiплеввя (В), контроль (Кон), ко-
риryваЕЕя (Кор)1. Очевпднам е те, що коrк-
ний з етадЬ моrке реалiвовуватися. у будь-
який спосiб, будь-якпlц мgгодом i в будь-яко-
му реrктмi. Ще поедваввя (перетив лiвiй) дае
ще бiльшу рiзвоманiтЕiсть дидактIIчЕих
iacTpyMeHTiB, якi, мабуть, i слiд Еазвати
о роан.idоцitittu lзч фор п,опll, lлавчольно2о про-
цесу (дпв. рис. 5).

При такому TTiлxo[i стае очевЕдЕпм, що
перелiк орrавiзацiйних форtш ЕавчальЕого
процееу може бути бiльшим за обсягом по-
рiвняво з попередЕiм TeKcTorrr. Почпемо пере-
лiчувати: розповiдь, бесЦа, деr,дiя, сеrriвар,
практикум, лабораторна робота, екск5рсiя,
залiк, колоквiум, iспит, дослiд, коЕтрольЕа
робота тощо" ВйповЦво, ко}кЕа оргяrтiзqцift-
яа форма моясе бути визвачеЕа чотирма
змiнними параметрамлс способом (С), мето-
дом (М), ре}кимом (Р) i елемеЕтом (Е) ва-
вчаJIьЕого процееу. Перелiк величезввй, але
чого в Еьому точЕо Ее повиЕЕо бути, так це
TepMiBa (урок}, оскiльки урок - це, Ее
органiзацiйва форма, а сшiвirкальний ва-
вчадьвцй перiод, що займае одЕу академiчву
годинуr3.

6. IIавчалъппй перiод. Наведемо визЕачеЕ-
rя: сНавчаlьпrпi перiод - щ>омiжок часу,
протягом якого досягаеться певЕа м€Iга Еа-
вчанЕя, виховаЕЕя i розвитку топо, кою Еа-
вчаютьrа. Далi Р.В. Гузеев якраз i вказуе ва
те, що мiнi.мальнuл, ЕавчаJIьЕим перiодом е
yPoкi а оснобlлuil ЕавчаJIьЕи!д перiодом у рай-
ках IIавчальЕого процесу е блок ypoKiB.
БЬше того, рамкЕ б.тrоку ypoKiB вiп glср€слrо€

рамками ( щодо аЬтовомgоi темЕ Еавtl&rtъЕопо
кц>суrа. BBarKaeMo за доцiльне скорЕтувати
визЕачеЕня ЕавчаJIьЕоIý перiоду, оЕустЕвшЕ
в Еьому згадку про цiлi, а, вЦповiдво, i про-
цеси виховаввя i розвIfгку. Iпакше цlеба вво-
дити поняття свиховЕий перiодr, сIюзвЕваю_
чий перiодr. Отхсе, ша,вчапьrлufi перЕо0 - це
промiжоtс навчальноео часу. Щей промiжок
може бути довгим, короткпм, мiнiмальвим
(урок), осЕовЕим (блок ypoKiB), оптимаJIь-
Еим, тривалим тощо.

На нашу думку, ЕавчаJьЕЕй перiод - це
поняття, яке пов'язаве iз зовпiшпьою скJIа-
довою часовоi оргавiзацii i часовоi структурц
навчаJIьЕого процесу i валеяспть Еасашперед
вЦ графiкiв (розкладiв) дзвiвкiв, Еерерв, ви-
хйпих,'кавiкул тощо. Тодi uавчалькi перiо-
ди моЕсЕа класифiкувати за ix трпвалiстю,
ЕаприкJIад:

r }POKi
r блок цloKiB;
r ЕавчаJIьЕий день;
l Е&вчдJIьЕпй тиждень;
. Е&вчальЕа чверть (триrшестр);
r €авчaJIьЕпй сепrестр (пЬрiччя);
. ЕавчальЕий piK;
r IIорм&тЕвний строк ЕавчаЕЕя.

7. IIавчальпа сlrтуацiп, Навчальций перi-
од складаеться з ЕавчаJIьЕЕх ситуячiй, 1цб
послiдовво змiвюються i вiдliзвяlогшя од&

-!7-
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вЦ одвоi i/або оргавЬацifiвпми формалсu
(Ф), i/або сцособаrчп (С), i/або методами (М),
i/або реrrсимаlди (Р), i/або елемеятамlr (Е).
Е вчопъпо сumу оцiя - це часIпuflо новчалu
ноао перiоOу зi cBo'iM iнOuвiOуольнuх набороп
пор@ilеlпрiв навчольrlоэо процесу, що
вiOрiвн.яеtпфя певною ороанiзоцiilною форпою
(С+М +Р+ Е-Ф). ТривалiстьЕавчмь-
впх ситуацiй та ix кiлькiсть усередпвi ва-
вчаJIьЕого перiоду Mortcyтb бутп рiзншпди. По-
слЦовва злдiяа ЕавчаJIьЕих ситуафfi склад8,
тилае ввlrцlilцЕю структ}фу ЕавчаJIъвого перi_
оду. Розумiввя ввутрiшпьоi структи)п sа-
вчаJIьЕого п9гiолч е зручrrIILд засобом аналiзу
дiяльвостi вчителя або викладача.

8. Методrrка павчапЕя/утехпя. Проведемо
уявниfi експеримевт. Уявiмо собi, що завуч
школЕ вирilпив здiйсвитu порiввяльвий
аяалiа yIroKiB, проведеЕпх з одвiеi i Tiei caMoi
теми рiзвпмп вчителями з параJIельЕих кла-
сах. Що BiB побачить? В великою ймовiрнiс-
тю мо}fiЕа скаgати, що рiзвi вчителi по-
рiзвому эчптимуть cBoix учнiв одЕим i тим
сампм зЕаЕЕя!fi. Що оэвачае спо-рiзпомуr?
Користуючиеь введевою професором В.В. Гу,
зеевим i доповнеяою Еамп термiнологiею,
моясЕа ск8затЕ, що завrI побачить принци-
rrово'рiзвi послiдоввостi зlчiпи ЕавчаJIьних
ситуаФй.

У виглядi дидактиtlЕоi сформулп} у8а,
гаJIьЕепа модель уроку як ЕавчаJIьного перiо-
ду виглядатиме так:

Тнв = НС, + НС, + НС, +...+ НС,, (1)

де Т"." - навчаJtьпий перiод, 8 Н" - Еа-
вчальяi сптупцii.

При цьому IIавчаJIьЕий перiод буде cBoepi-

двою сфункцiеюl чотирьох вмiвних (спосiб,
метод, резким, елемент), що визЕачають
оргqпiзацiйЕу (Ьорму:

тr.=I о(с;м;р;д),(2)
де ф - оргавiвафйва форма, С - спосiб,

М - 
метод, Р 

- реfitим, Е - 
елемевт. _

У розгорнеЕому виглядi сформулаr ва-
вчаJIьЕого перiоду виглядае так:

Г* = Ф, (С, + м, + рr+д,)+Фr(с, + мr+ рr+4)+
\-a-

lq ,rc1

+Ф, (с, + м, + рr+ дr) +...+ Ф, (С" *{" .Р,jДзt.
усз yq

Прп цьому, пам'ятаючи, що коЕtеЕ спосiб,
метод, реfiсим, елемеЕт мае свою рiзшо-
MaBiTBicTb зЕ8чеЕь, ввайти двi одваковi фор-
мули-послЦоввостi ЕавчшIьЕих ситуафfi , а,
отЕсе, оргавiзафйвих форм, у рiзвих учителiв
майrке Ее\доЕсливо. KorKeB у'rитель по-свое,

му, своерiдво вгрirпуе одцу i т,:r саму Еавчшь-
Еу звдачу. Такплд чЕволf,, мп постуЕово
пйifiшли до поЕяття .шетодцва).

Пi0 пепоOuмrю ltaBwtlllл/aчeпr.а tч р-
зухiело cBoepiOHy 0ля rозсноаа пеOаеоеа по-
с лiOовнiсtпь новчальнur сuлпу ацitl, необ хфну
0ля 0осмнення rniet чч iншоi новчольноi
леffъu. Рiзвi методиltп вЕмагають рiзяих ви-
трат, одяi мегодпкц лепсо тщ)ажовавi, iвtпi
увiквльвi fi веповторвi. ffKi lrс з,усiеi яе-
скiвчеввоi рiзвомЬвiтностi шетодЕIt повЕЕеЕ
рекомендуватr завуч своiлд колегам?

9. Техпологiя павqаппя/учепвя. Чи мохс-
Еа рекомеIrдуватд 8ciM дJIя вщювадясе!Ея !де-

тодпку левiнцrадською вчптеля лiтератури
€.Н. Iльiпа? Навряд qп, тому що Iльiв непов,
tnopHutt,, i це впзвають майже Bci, хто бачив
його уроки. Чи можва рекомевдуватп методу
офвювавпя зЕаЕь учителя В.Ф. ШaTalroBa,
який дозволяе cBoiM учЕям багато разiв пере-
здавати будь-яку офнку до сп'ятiркиr? На-
вряд чи, тому що ве коЕсев IrtIитель, маючи
велпке тижЕеве ваваЕта:}кеЕЕя, мо}ке дозво-
лити собi значвi часовi вutпропч на бага-
тократЕе вислуховуваЕЕя cBoix учвiв. Чп
моrкна рекомеЕд]rватII мgподЕку розвиваючо-
го ЕавчанЕя, якщо повсюдЕо в срозвпваючir
класи вчителi проводять спефальвий вiдбiр?
IIввряд чп, бо тиItf, самиш воЕи ствердЕtують,
що рвульпоmу в ycil учвiв буmч пе ilоже.
,fiк же вчlrгелю пе вагубптпся в тй рiзвомавiт-
BocTi методик, якi поЕавигадуlва.lrп дилактп?

Тут я солiдаризуюсь з колективЕою пови-
цiею спiвробiтникiв редакфi сНародна oeBi-
та}, яка, полягае в тому, що з yciei рiзвома-
BiTBocTi педагогiчвпх вЕЕаходiв пеобхiдво
вЦiбрати Ti, якиlс будуть свластивi певвi оз-
ЕаIсц:

1. Системвiеть i чiткий алгоритм дiй
(сроби раз, робп два, робп триl).

2. ВЦтворюваяiеть (як гаравтiя того, що
будь-який користувач, Еезале}кЕо вiд cBoix
якостей, професiйвого рЬвя може корцсIува-
тися вею).

3. Прогвозовавrй гараЕтоваЕпfi ревуль-
тат.

4. Вичерпва оптllмаJlьвiсть (як характе-
ристика веобхЦвого i достатпього).

Моэдсна ЕавватЕ ще одЕу якiсть, ЕластЕву
BciM автропологiчвим техпологiям: природо-
доцiдьвiстьrlО.

Такпм чиЕоlш, ми пЦiйшли до поЕяття
техвологii, вкаgJrючп Еа те, що вiдмisнiстю
техпоцогii вiд rчетодцвЕ е счслпем,пiсtпь
( олео рчm пiчtl,jсmъ ), вiOmво рюв онiсtпъ
( muр алсовоruiсmь ), zорошmiл р е зу пьmоfпу,
оплпutольнiслпъ i прчроOъо Oоцiпьнiсmь.
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Еайкряrrтгr Еа Еаш Еогляд, е впвЕачеЕЕя
техвоlrогii А_lfi . EylпBipa: сГIедаrюгiчвi тех-
вологii - це оIrтЕхадьвi способп д(юягЕеЕЕя
педагогirlш: iячдяt ъ у аадаввх 1пrовах16. Не
пршеЕггуDчЕ глпбпвц цьоIо вжrЕ8чеЕЕя, цо-
ВеРВiХОСп до воЕтексту Еsптях шiркувааъ i
тершiЕЬ У щошу KoBTerсcTi вtIвЕачаЕЕя пех-
вологii 6,удв TaBBrz пй аlдзсtюлоэiею паячоrэ-
шa/ywll цl пIюллонуепо розухimч упiвэу
с оrьну, rаrr!о Bil mворювану о пл?лцrа{мьllу му
с ai.Oовцblltb lщ.аcл.ьrruх culny ацй, ttесiб хй ну
0ля евралOurваноraо, прuроOоOоцiльноао Оо-
ся2неlt lл пiеi цц itotlloi навчольltо'i х.еrnl.u.

Ввворrсповуеrо врпfiок П.М. Ердвiева
8дж}еЕого (цlагвою) вallncy д.пя зручпостi
порiввяльвою авалiry визЕачеЕь Irrетодrrка i
техвологý:

пiд rиrryидэtt*/ущзrэаtх цIDоцо-

Еуецо DoзTriTr ООСРiшrУдЕrошоrопqдrrога
- lrЁtaрсa!нtlr| ]дтlор|Фa{у, опrfrrý.ry

посдiдоrпiсlъ rellllлъЕхх эптуацiй, riеобхiд-
rУ Длr' lFЕсоJЁйФйi;- дОsfiгýОаХrl
тiс-iчr iEoE rешадъвоi ш€тЕ..

€.Н. Ьтт - Еецовторяпй (а от:Ёэ, та-
впй, якою Ее хоrýЕа вiдтворити), В.(D. Ша-
тмов - Ее евовочвий у часi (а отхсэ, ве
оптrшальвпl), В.В. ýавпдов - розвЕза€ чо-
чусь Ее Bcix (а от*а, Еемае гаравтii реsулъ-
т8ту). Тахrх чЕgош, yci пере.пiтеЕi Ееда-
югiчвi вЕЕаходх е !r9тодЕкакЕ, а ве т,ехЕо-
логiяхЕ.

I юrrу шя цiлrсоr поподпDдосЕ 8 TErr, trцо
счае щrЕватвЕI шетодпв мияув, i вiяке уаs-
гальЕеЕЕя досвiду кр4чЕх педатэгiв {якщо
эзагатri чожЕа говорIrтЕ про узагаJIъЕепЕя
уЕiкальЕrх явЕц) Ее да€ !лоJкJIrвоеri е!еreш-
во i цiлеспряшоваЕо будуватп ефектлrвве ва-
вqaЕЕяl'. А сааriотъ ссвободir впборуl з
бешiтi хетодЕк EalrKoвa, прцрододоdдъва
седалогiва цютовуе 5rсзiдожлеве проёятуlаЕ-
!ля оптг{lлъпrrI споообiв дiiдля аадакgх або
ЕаявЕtх !rшов Еа ocBoBi точЕuх зЕаЕь пtю
шдввlrr6.

Введецо вшсладепi эпце полояiевпя у таб-
лщtо (ч-". табл. 4).

8а мехахц валдоI класифiваqý валдgпLrrо-
ся бемis дЕда8тgчЕих iвстlrуаrевтiзп яrti
пряЙвятФ Ел}rватп педагогiчквхя щlяЁожа,
хп або ждавтицяшitr аЕflхiдкалrц. }fu $лхоаr
аrэдвi а II.Н. Тцlасезтчен, цо ця qаgrrrЕв
дЕдаатIах tалэяtЕть до сферп педаrюгiчвоrо
чugЕецвва" Прв*оrrя mавозJIять спепiдтъrу
rа7I}вь дцдаIrтЕIiЁ, що Еаахвааться trэдагоriч-
вор тех**ою або пэдвrэгiчвою xB*cTepBic-
тю. сЕедаюгiчяа техпiка ; ц9 эо.iодiввя
Е{rtilIлеýаоI пряйохЬ; лвтfi допоэlалая зш-
телю гяgбrде, ясrсравirпеп тапа*овштiшэ щю-
яввтв себе i досягтЕ успiхiв у роботirr.

Пряiока ýоэкза оЕIIсуватЕ, EaKorrEtIyBаTи,
колевфовув8тЕ, tле сgсfэхатяв5rэатв ix
аадввтчаfiво с8ладiо, то це таха овреллоi
cTaTTi.

Мн яе Ерg$еЕдI€!tо ва заверrпепiсть цю-
позоэадэi власrфiВач;i, а защюшуеrо до дiа_
лФrу у*rgх,дддавтiв i зlrвтэдiв-gраrЕýsir.
Метадiалогу проета i зрозунiлr - доцовцтп-
ея цю тврхiап, Еаэеgпtr ,ял у яашiй Ецддrв-
тrчri* rалlвi, ц)цвеегg яrятi попяптя *до
стiяъяqв дxaxsxggrtar. Itrэ пфзшть заз вiд
шrсiдяrвою тершiво:rогiчтого _тmра.dвху i
до:rзолgть rrатя зровуrr{аd сучясвзЁ iBctpy-
rrеяврfi дяя эшрiцеявя осзiЕЙi лачЕлrгъ дg,
вою покrrлiввя. IIоlядок',у дпвах уiIэпЕх-
дхдактЬ е веобхiжою уцоюю порлдtqу в дiях
заз]rчiв i зжтаяь-щлlктпкiпп в8 чяi пдетi й
яяае цlоблЭха 1юзв'язаяяя цъоло зацдsшя.
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Брейн-ринг

життя l дlяльнlсть д.l. мЕндЕпеевА

Сергiй БlрЕць, учитель xiMii, засryпникдирекгора з,навчально-виховноi роботи Михай-
лiвськоi загальноосвiтньоi школи 1-1ll сryпенiв, Олександрiвський р-н, Кiровоградська обл.

Hi rапiпалу, Hi эРубiй сuлi, Hi
с8оепу 0оепапку

. я пРuцъопу не служuВ,а
ttliлoKu шамаzабся...

0 аtпа плi 0 ну, пР олоuс ао б у,
РеаЛОНl1;!",fr|"J!!j!!;

Перiодичний закон i перiо-
дична система хiмiчних елементiв
Д.l. Менделеева е фундаменталь-
ною темою у вивченнi неорганiч-
ноТ хiмп. У Kypci шкiльноТ програми
вона викJIалаеться у 9 класi. l-{iЙ
TeMi учитель повинен придiлИти
наЙпильнiшу увагу, а саме по-
слiдовно, доступно, цiкаво озно:
йомити учнiв iз властивостями
хiмiчних речовинl якi вони прояв-
ляють залежно вiд ix мiсця у перi-

одичнiй системi та будови атома..3розумiло, що, викладаючи цю тему, не можна залишити
по3а увагою яскраву постать ученого-хiмiка.Щ,.l. Менделеева - титана науковоТдумки, опти-
Micтa, ент}rзiаста.

уроки хiмгiзавжди будуrь обмеженi в часi, тому вчителю необхiдно використовувати у своiй
роботi рiзноманiтнi позакласнi 3аходи, зокрема Tи>KHI чи декади з хiмгf. Якщо piBeHb навчаль-
них досягнень учнiв та доступнiсть матерiалу дозволяють, то в межах декад еФективно про-
водити iнтелекryальнi iгри.

неабиякот популярностi набули в нашiй tлколi iгри за правилами вiдомот телегри (Брейн-
РИнгр. Чому саме ця гра? Тому-що вона проста в органiзацГi проведення (технiчний аспекг).
щя форма позакласнот роботи qикликае iHTepec до предмета, сприяе кращому засвоенню
УЧНЯМИ ПРОГРаМОвОгО MaтepiaJly, спонукае до опрацювання ними додатковоТ довhниковот
лiтераryри, виховуе почугтя колективiзму i разом з тим розвивае учня як особистiсть.

С.М. Бiрець

_20_


