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Методична тема: Інтегровані уроки  як засіб активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти.  

Мета педагогічної діяльності: 
 Формування високо освіченої, інтелектуально 

розвиненої особистості з цілісним уявленням картини 

світу; 

  Розвиток образного мислення та творчої активності 

здобувачів освіти, можливість  залучати відомості з 

різних галузей науки, культури, мистецтва, 

звертаючись до явищ і подій навколишнього життя. 

Наш обмежений розум для зручності 

поділяє цей світ на частини: фізику, 

біологію, геологію, астрономію, психологію 

тощо, але ж природа насправді ніякого 

поділу не знає! 

                                                      Р.Фейман 

Основні напрямки: 
 Формування інтегрованої якості мислення учнів, вміння робити висновки, 

узагальнювати, аналізувати, порівнювати, використовувати знання на практиці 

на стику наук та переносити раніше засвоєні знання для усвідомлення нових 

фактів та явищ; 

 Формувати науковий світогляд, інтерес до вивчення природничих наук. 

 
 



Тема вебінару: Підвищення 

продуктивності знань учнів в період 

ранньої юності 
1.Загальна характеристика 

віку. 

2.Особливості сучасних 

здобувачів освіти. 

3.Основні психічні 

новоутворення у ранньому 

юнацькому віці. 

4.  Самооцінка учнів. 
 



До нас приходять 

навчатися вже майже 

повністю сформовані 

особистості 



Підлітковий – вік 

великих 

провокацій  



У підлітковому віці рівень мислення 

стає іншим. Це один із найбільших 

ривків у розвитку мозку.  



Юність – завершальний етап 

формування особистості.  

 
ЇЇ вікові межі 14,5-15 – 17 років. 

 

Здобувач освіти  стоїть на порозі виходу 

у самостійне життя.  

Це вік безпосередньої підготовки  

особистості, яка ще формується,  до 

життя дорослої людини. 

 

 



Поява відчуття дорослості  - 

це нова життєва позиція 

 в ставленні до себе,  

людей і світу в цілому.  



Індивідуальні 

особливості  

мислення 

Усвідомленість 

Гнучкість 

Глибина 

Широта 
Чутливість до 

допомоги 

Самостійність 

Активність 

Критичність 



 Їм важко вставати зранку; 

 Їм важко робити уроки; 

 Вони часто розсіяні; 

 Вони часто приходять до 

закладів освіти ображені 

та роздратовані. 



 

 

Ці діти не ставлять 

зайвих запитань —  вони 

«гуглять».  

Вони не запитують дорогу 

у перехожих — вони 

шукають потрібне місце 

за допомогою навігатора.  

Вони роблять покупки в 

інтернеті, причому не 

завжди в тій країні, у якій 

живуть. 

 
 



Теорії поколінь Вільяма Штрауса і Ніла Хоува вже 26 років.  
 
 

Викладачі 

(покоління Х)  

Здобувачі освіти 

(покоління Z)  

Повага до 

індивідуалізму 

Відповідальність 

Книжкове мислення 

Інфантильність 

Орієнтованість на 

думку однолітків 

Кліпове мислення 

Конфлікт поколінь 



Дітей, що  народилися після 2000 року, називають 

поколінням "Z", зумер або просто цифровими 

людьми. 

 

Вони чудово знаходять інформацію в мережі, з 

пелюшок уміють вмикати смартфони 📱 і 

зберігають в голові сотні хештегів #.  

І все б нічого, якби ця їхня особливість дуже часто 

не переходила в залежність, а разом із нею і в купу 

таких проблем, як:  

• Погана зосереджуваність у дитини  

• Відсутність інтересу до навчання  

• Невміння спілкуватися з реальними людьми  

• Погіршення фізичного здоров'я і 

психоемоційного стану  

• Страх, залишитися без засобів зв'язку і випасти 

з віртуального соціуму  

І це все не може не 

 хвилювати  

батьків та педагогів!  

Згодні? 





Інтернет-серфінг 

Ці діти виросли серед новинних стрічок і 

клацання телевізійним пультом. Вибір — їх 

головна цінність. Пошук — те, що вони 

вміють найкраще. Для них завжди існує 

цікавіший сайт, свіжіша інформація — треба 

лише знайти.  

Що робити: 
Говорити з ними «твітами», тобто коротко і з 

перервами. А завдання розсилати на гаджети. Будь-

яке завдання краще розбивати на десяток дрібних. 

Розписувати кожен крок і не сподіватися на 

допитливість. Шаблони не обмежують, а навпаки, 

заспокоюють покоління Z. А креативність 

вмикається, коли вони знаходять недоліки в 

шаблонах або шукають нові версії. 



Інфантильність 

У підлітковому віці «цифрові» діти не такі 

«колючі», як були попередні покоління. Зате і 

спроб відокремитися, досягти незалежності не 

роблять. На Заході це перше покоління, яке не 

йде з дому, щоб будувати життя самостійно. 

Прогнозують, що діти покоління Z будуть жити 

з батьками в середньому до 35 років. Але це не 

послух, а радше практичність: поруч повинен 

бути той, хто «розрулить» справи в реалі, 

обслужить у побутовому сенсі. 
Що робити: 

Викладачам необхідно тісно спілкуватися з 

батьками — вони і «домашку» роблять, і 

інтереси старшокласників представляють. 
 
 



Лайф-серфінг 

Покоління Z уникає  всього, що викликає 

дискомфорт. Якщо їм цікаво і вони самі 

цього хочуть — готові гарувати. Як тільки 

з’являється «треба» — активність 

знижується. 

Що робити: 

Подача матеріалу на уроці, цікавість, елемент 

гри ще ніколи не були настільки важливі. А 

ще — зручність. 

Використовуйте оригінальні роздруківки та 

нестандартне оформлення кабінету. 



Мережеве спілкування 

Сучасні діти збиваються у віртуальні «зграї». 

На будь-яке запитання збирають у соцмережах 

 десятки чи навіть сотні думок, а потім 

узагальнюють  

і роблять так само, як усі. 

Їхні почуття — це смайли та статуси. А текст, 

фото і відео — головні враження. 

Що робити: 

Викладачу варто давати час на уроці для 

зворотнього зв’язку від однолітків, обміну 

досвідом, групових завдань. Сучасних дітей 

треба вчити розуміти власні та чужі почуття, 

звертати увагу на складність та унікальність 

особистості. 



Публічність 

Особистий простір — незрозуміле поняття 

для цього покоління.  

Як і субординація. 

У навчальному закладі вони зненацька 

звертаються на ім’я до викладачів, ставлять 

нетактовні запитання, телефонують на 

мобільний пізно ввечері, щоб уточнити 

завдання.  

Що робити: 

У навчанні варто спиратися на любов до 

публічності. Запропонуйте учням зняти 

відео про виконання досліду. Вони зроблять 

це охочіше, ніж записуватимуть результати в 

зошит. 



Через Вашу особистість дитина буде проявляти  

більшу зацікавленість у предметі. 

 

Підлітки люблять тих викладачів, з якими їм цікаво, і тих, хто до них 

ставиться з повагою, як до дорослих. 

Добре, коли в житті підлітка є викладач, майстер, який розуміє і може з ним 

поговорити. 

 Але викладач не повинен перейти межу, тобто втратити свою ієрархічну 

цінність. 

Викладачі повинні бути більше менторами, ніж моралізаторами. 

Вони мають тримати певні межі, не засуджувати, але встановлювати 

правила. Якщо викладач не протиставляє себе підліткам, а готовий говорити 

з ними, то, як правило, підлітки до таких викладачів прихильні. 

Які я зробила інсайти у роботі з такими 

учнями? 



2. Подавати матеріал в оптимістичному тоні. 

 
  Вітайте дітей посмішкою, адже позитивний настрій: 

o викликає емоційний підйом; 

o впливає на мислення дитини; 

o допомогає засвоїти програмний матеріал. 

 

 Спілкуйтеся з дітьми у «Я повідомленні» 

 

Не «Ти повинен працювати на уроці, а «Я хочу, щоб ми з тобою сьогодні 

дізнались багато цікавого» 

 

Кожен урок для мене – це відкриття. Я постійно спонукаю учнів до 

висловлення  думок. Кожна смілива думка – це невеличка перемога, у якій я 

вбачаю сенс своєї роботи.  Головне, щоб на уроці не було байдужих.  

 

Позитивізм сприяє розумовій активності. 

 



Гормональні зміни й 

особливості розвитку дитини 

призводять до того, що часто 

змінюється настрій, дитина 

стає дратівлива і відчуває 

труднощі з контролем емоцій.  

Здобувач освіти в поганому 

настрої  вчитися не буде! 

Сварки та прочуханки лише 

погіршать самопочуття 

підлітка. 



3. Створюйте на уроці ситуацію успіху 
 

 Стимулюйте дитину працювати біля дошки; 

 Оцінюйте не підлітка, а знання ним предмету; 

 Дайте додатковий час на коригування низької оцінки; 

 Оцініть дитину за будь яку активність. 

Розробіть своєрідний візуальний лічильник балів, 

щоб здобувачі освіти могли бачити миттєві 

позитивні або негативні зміни залежно від 

докладених або недокладених зусиль; правила гри 

не потрібно змінювати протягом усього 

навчального року; варто дотримуватися 

встановлених вимог, щоб не втратити довіру 

підлітків. 



4. Створюємо пізнавальний 

інтерес 





Зважаючи на особливості, можливості та 

проблеми, пропоную Вам прості правила 

поведінки та спілкування із дітьми 

покоління Z. 



1.Ставте завдання коротко, адже сучасні діти приділяють 

мінімум часу для нової інформації. 

 

2.Якщо завдання велике, розподіліть його на 

максимально короткі пункти. 

 

3.Прописуйте ці завдання — діти не звикли все 

запам’ятовувати. 

 

4.Обов’язково хваліть підлітка, бо він залежний від 

ваших «лайків». 



5. Ставте перед здобувачами освіти не 

тільки чіткі завдання, але й терміни. 

 

6. Робіть пояснення за допомогою малюнків 

або схем, бо вони краще розуміють 

візуальні образи, ніж слова. 

 

7. Головний фактор руху — зацікавленість, 

тому навчайте дітей через гру, що по-

справжньому зацікавить. 

 
 



Гра 



Назва білка Місцезнаходження 

Альбумін 

Кератин 

Колаген 

Гемоглобін 

Фібрин 

Фібриноген 

Пепсин 

Трипсин 

Міозин 

Глобулін 

Родопсин 

Лізоцим 

Інсулін 

Підшлункова залоза 

Роги, шерсть 

Кров 

Шкіра 

Підшлунковий сік 

М’язи 

Слина 

Зоровий пурпур 

Вакцина 

Шлунковий сік 

Яєчний білок 

  

Вправа «Знайди пару» 
 



Шифрограма. Виділіть у рядах літери, що не повторюються. 

Прочитайте назви захворювань, що передаються статевим шляхом. 

Що ви знаєте про них?  

  

ФТСГОМГИФОТМ 

ФЛЇЄМІОМОЇЛЄ       (сифіліс) 

ФЄМЛОМІМФЄОС 

  

ЄФПСГЄЕСПСФР 

ЄЛПОФСЕОЄФСЛ     (герпес) 

ЄОПФЕЄФЕПОЄС 

  

ГСОЯРНТРСЯНТ 

ГТСЄЯНСОГТЄЯ      (гонорея) 

ГВРЄОЄЕЄОЯВГ 

  

ВБХРШЛШЛХБРШ 

ВБФЛШІЛШФРВЛ     (ВІЛ) 

ВПХРБВПХЛВРБ  



Хімічний диктант «Так чи ні» 

1. Амінокислоти містять групу –NH2. (Так) 

2. Молекули амінокислот містять три функціональні групи. 

(Ні) 

3. Амінооцтова кислота(гліцин)-найпростіша амінокислота. 

(Так) 

4. Амінокислоти мають кислотні властивості. (Ні) 

5. Амінокислоти є амфотерними сполуками. (Так) 

6. У природі існують родовища амінокислот. (Ні) 

7. Індикатор у розчинах амінокислот виявляє нейтральну 

реакцію. (Так) 

8. У результаті реакції поліконденсації амінокислоти 

утворюють пептиди. (Так) 

9. Пептидний зв’язок утворюється між карбоксильною 

групою однієї кислоти і аміногрупою іншої кислоти. (Так) 

10. В розчинах амінокислот утворюється біполярний іон. 

(Так) 

11. Амінокислоти містяться тільки в людському організмі 

.(Ні) 

  







Чому суху волосину можна розтягти на 20-
30%, а змочену водою на 100%? 
 

Чому косметологи у разі 

випадання волосся 

рекомендують вживати 

очищену сірку? 

 



Контроль знань  

за допомогою  комп`ютерної програми для 

тестування 

«MyTest” 



Позакласні заходи 

Інтелектуально-розважальна гра 

«Чоловік і жінка: два різні мозки, два різні світи» 



Проєкт  

із збирання батарейок  

в нашому центрі 



Екологічна конференція   

«Запоріжжя без сміття» 



8. Не перевантажувати інформацією. 

Покоління Z хоче отримувати 

«сконцентровані» знання. Крім того, ці 

діти свідомо ігнорують етапи уроку, 

спрямовані на «закріплення» матеріалу 

за допомогою його багаторазового 

повторення: як тільки суть навчального 

матеріалу їм стає зрозумілою, подальше 

повторення того ж матеріалу стає 

«недоречним». 

 

9. Використовувати ефективно час. 

Представники покоління Z не здатні 

утримувати увагу на будь-чому понад 

15-20 хв. Поділіть навчальний час на 

певні інтервали, протягом яких у 

здобувачів освіти буде змінюватися вид 

діяльності. 

 



10. Керувати мудро. Підлітки не будуть 

зневажати викладача, якщо вони відчувають, що 

їхні знання в деяких питаннях більш глибокі, 

ніж його. Однак вони безумовно бажають, щоб 

наставник надав їм можливість 

продемонструвати ці знання, і будуть дуже 

вдячні, якщо він проявить щирий 

інтерес.  Представники цього покоління хочуть, 

щоб викладач був здібним і мудрим керівником, 

а не "все знав". 

 
11. Скоротити та візуалізувати інформацію. 

Текстові матеріали повинні бути простими для 

розуміння, структура тексту має відповідати 

його змісту, а ключові моменти – виділені 

візуально. Крім того, для цього покоління дуже 

важливим є підбиття підсумків за кожним 

етапом навчання  і майже негайна постановка 

завдань до наступного етапу. 

 

      Зробити навчальний матеріал 

             «яскравим і візуальним».  

             Покоління Z найкраще сприймає  

візуальну інформацію. 



12. Задоволення інтелектуальних потреб здобувачів освіти, 

розширення пізнавального горизонту в системі природничих 

наук; 

 

13. Вибір темпу і ритму уроку (темп уроку залежить від 

інтенсивності розумової працездатності підлітків, чергування 

напруження й відпочинку);  

 

Регламентація тривалості основних видів навчальної діяльності;  

зміна видів діяльності під час уроку;  

 

14. Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності 

та стимулювання пізнавального інтересу (пробудження  

бажання);  



15. Залучення більшої кількості органів чуття 

здобувачів освіти: слуху, зору, нюху, дотику 

(багатоканальність доступу інформації забезпечує 

кращу активність мозку); 

 

16. Створення умов для творчості в навчальній 

діяльності (творчість є одним із факторів збереження 

здоров’я, бо це є спосіб задоволення базових 

здібностей підлітків);  

 

17. Включення в процес пізнання емоційно-чуттєвої 

сфери (інформація, змальована емоціями, краще 

запам’ятовується);  

 

18. Психологічна атмосфера уроку, стиль спілкування 

викладача (підтримка позитивної психологічної 

атмосфери уроку, вибір демократичного стилю 

педагогічної взаємодії).  



1 березня 2021 року 
Виховна година 

 «Усе починається з мами або 
як стати справжнім 

чоловіком» 



У ваших освітніх закладах є здобувачі освіти, 

які, попри старанність та наполегливість -  не відмінники. 

 

Чому розумна дитина погано навчається? 

Самооцінка

Успішність людини та її 

самореалізація залежать від 

самооцінки. 



Від ставлення викладача і 

здобувача освіти одне до одного 

залежить і сприйняття предмету, а 

це відбивається й на оцінках.  

Скажіть дитині, що вона розумна і 

талановита – і побачите, як 

покращаться її оцінки. 

Частіше хваліть своїх учнів навіть 

за  незначні досягнення.  



Похвала надихає дитину повірити у власні сили, 

а  невеличкі перемоги – на значні досягнення. 

Психологи пропонують техніку  Flow 

List, завдяки якій маленькими 

кроками можна дійти до великих 

успіхів.  

Технологія привчає мозок бути 

успішним. 

 Що для цього необхідно?  

 Слід скласти перелік завдань від 

найлегшого до досить складного.  

 Виконувати їх  за наростанням 

складності.  

 Не підвищувати рівень дуже 

швидко. 



Що може зробити викладач, щоб поліпшити 

самооцінку здобувачів освіти: 

•  називати підлітків на ім’я, виявляти шанобливе 

ставлення до кожного; 

• не критикувати зовнішність дитини, соціальне 

становище сім'ї, не принижувати гідність; 

• роблячи зауваження, не зачіпати особистість підлітка, 

а висловлюватися тільки з приводу його поведінки або 

вчинків; 

• демонструвати однакові вимоги й однакове ставлення 

до всіх; 

• відзначати позитивні досягнення, результати роботи 

кожного здобувача освіти і звертати на це увагу всієї 

групи; 

• уникати порівнянь успіхів одного підлітка з успіхами 

інших; 

• перетворювати невдачі здобувачів освіти в 

позитивний навчальний і життєвий досвід; 

• уникати надмірної опіки, цікавитися думкою підлітків 

та поважати її, заохочувати взаємодопомогу і 

взаємовиручку в групі. 

  



Середній вчитель розповідає. 

 Хороший вчитель пояснює. 

 Дуже хороший вчитель демонструє.  

Великий вчитель надихає.  

                       Уилльям Артут Ворд  



Дякую за увагу! 


