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Цісик, емоційна, сильна, вольова. Ця сила духу передається всім, і її голос 
неможливо не слухати. Якась космічна скорбота і туга, яка так властива 
українському народу, розлита у її піснях. 

Ведуча. Нехай цей вечір буде нев’янучим вінком від поціновувачів не-
перевершеного таланту дивовижної Квітки Цісик – перлини українського 
фолку, геніальної співачки із безмежно щирим, незрівнянним, чистим і теп-
лим голосом, у який неможливо не закохатися.  

Глядачі стоячи вшановують пам’ять Квітки Цісик  
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Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас,  
вам ніколи не запалити його в інших. 

Василь Сухомлинський  
У статті розглянуто проблему розвитку мовної особистості обдарованої учнівсь-

кої молоді у процесі їх літературної творчості та шляхи її розв’язання в системі укра-
їномовної освіти. На основі наукового осмислення порушеної проблеми окреслено зміст 
понять «творчість», «мовна особистість», «обдарованість». Шляхом аналізу науко-
во-методичної літератури й синтезу теоретичних ідей визначено принципи побудови й 
реалізації методичної системи, спрямованої на формування творчої мовної особисто-
сті, розглянуто ефективні методи організації творчої мовленнєвої діяльності школя-
рів. 

Ключові слова: творча мовна особистість, обдарованість, творчість, науково-
дослідна робота.  
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Be yourselves the seekers and researchers. If there is no spark in your inside, 
you will never light it in others. 

Vasyl Sukhomlynsky 
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The article examines the problem of development of linguistic identity of gifted students in 

the process of literary creation and ways to its solution in the system of Ukrainian education. 
Based on the scientific understanding of the problems the meaning of «work», «linguistic iden-
tity», «talent» is raised. By analyzing the scientific and technical literature and synthesis of 
theoretical ideas the principles of construction and implementation of methodological system 
aimed at forming of a creative linguistic identity are defined; effective methods of creative 
speech activity of students are considered 

Keywords: creative language identity; talent; creativity; research work. 
 
Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку національної осо-

бистісно орієнтованої загальної середньої освіти одним із актуальних за-
вдань постає формування в учнів готовності до творчої діяльності впро-
довж життя. Значний потенціал у розв’язанні цього проблемного завдання 
має шкільний курс української мови, який передбачає формування духовно 
багатої креативної мовної особистості, здатної володіти кількома компе-
тентностями, пропонувати творчі ідеї, створювати креативні мовленнєві 
продукти. У лінгвометодичній проекції проблема формування мовної осо-
бистості тісно пов’язана, по-перше, з науковим завданням з розкриття тео-
ретичних засад творчого розвитку носія мови в контексті шкільної мовної 
освіти та розробленням на їх основі відповідної навчально-методичної сис-
теми, по-друге, з практичним завданням сформувати в учнів у процесі на-
вчання української мови креативний стиль мовомислення, необхідний для 
креативної мовленнєвої поведінки в соціумі.  

Гуманітарна сфера, до якої належить і освіта, відіграє провідну роль у 
сучасному процесі державотворення, адже найбільшою цінністю кожного 
цивілізованого суспільства є людина. Літературна освіта є важливим чин-
ником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої осо-
бистості, виховання громадянина-патріота України, а її зміст базується на 
засадах загальнолюдських і національних цінностей, принципах гуманізму 
й демократії.  

Українська література також є потужним носієм ідентичності нації, її 
генетичного коду. Тому в контексті світових процесів глобалізації, індиві-
дуальному національному самоусвідомленні, самозбереженні й самоствер-
дженні її роль незаперечна й важлива. Виховання свідомого українця має 
базуватися на історичних і культурних знаннях, традиціях, на переосмис-
ленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну базу досвіду 
становлять положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої 
особистості та її розвитку (Моляко В., Лейтес Н., Грабовська Р., Понома-
рьов Я.). Особливої уваги заслуговує доробок С. Сисоєвої «Основи педаго-
гічної творчості». У працях В. Сухомлинського обґрунтовано модель твор-
чої особистості вчителя й учня, розглянуто специфіку формування її 
креативності. 

Сучасних методистів цікавлять різні аспекти цієї проблеми, про що сві-
дчать праці лінгводидактів (Вашуленко М., Кучерук О., Скуратівський Л., 
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Шелехова Г. та ін.). Саме на рівні мовленнєвої особистості з’являється на-
ціонально-культурна специфіка мовної особистості [1, с. 262].  

Дослідженнями у галузі обдарованості та креативності доведено, що під 
час розроблення нових технологій розвитку обдарованої особистості слід 
враховувати: природні обдарування дитини; роль педагогів у навчанні та-
ких дітей; вимоги до їх знань і потреба суспільства у творчості [2, с. 87]. 

Спираючись на концепції навчальних методів І. Лангера і М. Скаткіна, в 
основі яких лежить пізнавальна діяльність дітей, важливу роль у розвитку 
творчої самостійної діяльності школярів відіграє дослідницький метод, що 
є основоположним у методиці творчого навчання. Тобто навчання як твор-
чого процесу відкриття дитиною світу. 

Мета статті – зосередити увагу на пріоритетних завданнях навчально-
виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі, зокрема на творчому 
потенціалі особистості, яка могла б гідно представляти себе, свій народ, 
мову у світовій цивілізації. 

Виклад основного матеріалу. Завдання щодо виховання особистості із 
високим творчим потенціалом постає не тільки як актуальна проблема су-
часної педагогічної науки та практики, але й як соціальна необхідність. 
Життя доводить, що за складних швидкозмінюваних умов найкраще орієн-
тується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здат-
на до генерування і використання нових ідей, задумів, підходів та рішень. 
Це людина, якій притаманні рішучість, умінням не зупинятися на досягну-
тому, сміливість мислення. Відтак, головна мета школи – дати можливість 
виявити й розвинути творчі сили учня, який у майбутньому буде успішним. 
Нова школа – школа творчості та життєвого успіху. Завдання вчителя – 
створити умови для утвердження атмосфери творчості, допомогти учневі 
знайти свій шлях у житті, а навчально-виховну діяльність спрямовувати на 
створення педагогічної системи співпраці, головна мета якої – максималь-
ний розвиток творчих здібностей дитини. 

Актуальність і перспективність нашого педагогічного досвіду як учите-
ля української мови та літератури полягає у: забезпеченні умов для розвит-
ку творчої особистості дитини; позитивній мотивації учнів до пізнавальної 
діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; 
сприянні досягненню певного стандарту освіти; забезпеченні особистісно 
орієнтованої моделі навчання; реалізації оригінального підходу до побудо-
ви структури сучасного уроку української мови та літератури. 

Мета досвіду – створення оптимальних умов для розвитку творчого по-
тенціалу дитини на уроках словесності; створення атмосфери співпраці, 
взаємодії вчителя та учня; розвиток соціальної та громадянської компетен-
тності дитини. Провідна ідея досвіду полягає в ефективному застосуванні 
певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприя-
ють розвиткові творчого потенціалу школярів. 

Результативність досвіду. Підвищується інтерес учнів до вивчення 
української мови та літератури, збільшується кількість учнів, які бажають 
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узяти участь у різних конкурсах і змаганнях, стабільне зростання успішнос-
ті та якості знань стає тенденцією. Задля цього ми застосовуємо оптимальні 
педагогічні технології, які проектують креативні (творчі) якості особистості 
учня: гнучкість розуму; фантазію; натхнення; нестандартність; наявність 
власної точки зору.  

Визначаємо етапи уроку з використанням методів інтерактивного на-
вчання на уроках рідної мови. Оголошення уроку проходить у вигляді роз-
повіді вчителя (застосовується «спіймай помилку»). Бесіди, «мозковий 
штурм», «вилучи зайве», «мікрофон» мотивують учнів до навчання.  

Для вивчення нового матеріалу та підсумків уроку застосовуємо «мік-
рофон», роботу в групах, асоціативний кущ, «хвилинку-цікавинку», про-
блемну ситуацію; «мозкову атаку». Використання технологій інтерактивно-
го навчання – не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й 
порозуміння, зняття з душі дитини відчуття страху, навіювання впевненості 
у власних силах, налаштування на успіх, виявлення хисту. 

У ході педагогічної діяльності дійшла висновку, що формування твор-
чих здібностей учнів є важливим завданням школи. Ефективність такої 
діяльності – запорука виховання самовідданих ініціативних громадян нашої 
країни. Відповідно до вимог часу і програми я обумовлюю застосування на 
уроках української мови та літератури практики мовленнєвого спілкування, 
формування образного мислення і сприйняття художнього слова. Щоб учні 
працювали на уроці творчо, обґрунтовую умови, потребу в цьому, створюю 
певні ситуації, спонукаю до мислення. 

Методичні прийоми й засоби, проаналізовані в темі, передбачають удо-
сконалення культури мовлення гімназистів, розвиток творчих умінь і нави-
чок роботи колективно і самостійно. 

Прагну, аби мої учні досягли високого рівня освіченості й вихованості, 
тому дбаю про постійне поповнення власних знань, про самоосвіту. Пере-
конана, що ані комп’ютер, ані будь-який інший засіб не може замінити вчи-
теля, живе слово, безпосереднє особисте спілкування, хоча розумію, що без 
інноваційних технологій неможливо реалізувати дидактичні цілі відповідно 
до вимог освітнього стандарту. 

Отже, у процесі своєї роботи дійшла висновку, що лише вдала інтегра-
ція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-
орієнтованого навчання на основі постійного розвитку критичного мислен-
ня учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а означає, і формувати тво-
рчу особистість учня. 

Вивчення у школі предмета «Українська література» забезпечує реаліза-
цію: соціальних компетентностей (активна участь у суспільному житті; 
здатність знайти, зберегти й розвинути себе як особистість; розвиток кому-
нікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світо-
глядних (і загальнолюдських ціннісних орієнтирів)); мотиваційних компе-
тентностей (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, само-
стійності мислення); функціональних компетентностей (естетична, культу-
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рологічна, мовна, комунікативна (вміння оперувати здобутими знаннями, 
сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті) [4, 
с. 47–49]. А завдання цього предмета ґрунтуються на емоційно-ціннісній, 
літературознавчій, загальнокультурній, компаративній змістових лініях. 

Загальний результат програми з української літератури стосується: учня 
(освіченої і розвиненої особистості, спроможної повноцінно реалізуватися в 
майбутньому дорослому житті); учителя (для якого передбачається підви-
щення фахових вимог); української літератури (змінюється її імідж, зрос-
тає престиж). 

За сучасних умов розвитку суспільства інтелектуальні та дослідницькі 
здібності особистості набувають усе більшого значення. Відтак, цьому має 
увідповіднюватись організація науково-дослідної роботи учнів. 

Система навчання та стимулювання розвитку обдарованих учнів у Київ-
ській гімназії східних мов №1 пов’язана з організацією та реалізацією нау-
ково-дослідної роботи учнів і формування в них науково-дослідних умінь і 
навичок. 

Науково-дослідну роботу учнів у гімназії розглядають як: невід’ємну 
складову навчально-виховного процесу; логічне продовження науково-
орієнтованої навчальної праці; найефективніший спосіб формування нау-
ково-орієнтованого мислення; специфічний вид діяльності, у процесі якої 
учень, використовуючи теоретичні та практичні знання, уміння й навички, 
розв’язує певну наукову (теоретичну або прикладну) проблему, а також 
оригінально застосовує відомий науковий метод розв’язання будь-якої про-
блеми, аналізуючи схожі на неї. 

Науково-дослідна робота учнів водночас є складовою навчального про-
цесу (написання доповідей, рефератів, виконання інших проектів), допо-
міжним елементом (навчання на спецкурсах, факультативах) і здійснюється 
паралельно до навчального процесу (олімпіади, турніри). 

У гімназії визначено три основні підходи до організації науково-до-
слідної роботи учнів у навчально-виховному процесі, орієнтовані на розви-
ток діяльності сфери особистості, тобто оволодіння учнями різноманітними 
способами творчої, науково-дослідної діяльності. Це такі підходи: проблем-
но-пошуковий; ситуативного моделювання; стратегічний. 

Створення проблемних ситуацій під час навчально-виховного процесу 
стимулює розумову діяльність учнів, спонукаючи їх до пошуку істини, осо-
бистого погляду на проблему, шляхів їх розв’язання. 

Ситуативне моделювання – створення особливого простору навчаль-
ної діяльності, у якому учень готується до розв’язання життєво важливих 
проблем, беручи участь у різноманітних експериментах та дослідженнях. 
Підхід ситуативного моделювання передбачає формування моделі реаль-
ної ситуації, групову, командну взаємодію, створення позитивного емо-
ційного клімату, позитивної мотивації. Знання, які учні здобувають у ре-
зультаті самостійних досліджень і експериментів, стають їх особистими 
цінними надбаннями. 
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Ситуативне моделювання забезпечує учням рефлексію власної діяль-
ності, оволодіння узагальненим способом розв’язання проблем, сприяє ви-
робленню вміння захищати власні переконання, проектувати вихід із ситуа-
ції, оцінювати його ефективність. 

Стратегічний підхід сприяє створенню такого простору навчальної дія-
льності, у якому учень навчиться самостійно визначати власне місце в жит-
ті, висловлювати переконання, підготується до свідомого вибору професії, 
оволодіє стратегіями науково-дослідної роботи. Основними завданнями 
стратегічного підходу є самовизначення, самоорганізація, саморозвиток і 
самореалізація особистості учня та педагога. Реалізація цього підходу пе-
редбачає активне використання педагогами інноваційних технологій [3, 
с. 20–24]. 

У Київській гімназії східних мов №1 сформована педагогічна система з 
виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання талановитої, здібної учнів-
ської молоді, забезпечення умов для творчості. 

У навчальному закладі діє наукове товариство гімназистів – колектив-
ний член Київської Малої академії наук учнівської молоді. Участь учнів у 
науково-дослідницькій діяльності розглядається як цілеспрямований про-
цес вироблення навичок навчання впродовж усього життя, аналітичного, 
критичного мислення, комунікації, глибокого засвоєння суті знань, поглиб-
лення інтересу до науки, засвоєння практичної соціальної значущості окре-
мих результатів конкретних досліджень, застосування знань із теорії різних 
наукових галузей, розроблення стратегій самовдосконалення. 

Переможці II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції української лі-
тератури у 2016 році Марина Лежавська, учениця 11-Б класу (1-ше місце), 
та в секції літературної творчості Марина Конончук, учениця 11-А класу (1-
ше місце), гідно представили свої наукові доробки, столицю на III (держав-
ному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких ро-
біт учнів-членів МАН України у відділенні літературознавства, фольклори-
стики та мистецтвознавства. 

Марина Лежавська посіла 2-ге місце на III (державному) етапі (педаго-
гічний керівник – учитель-методист української мови та літератури Тихо-
ненко Н. М., відмінник освіти України). Тема дослідження Марини – «Ма-
ндрівність як спосіб самопізнання та поетичного осмислення буття людини 
у творах Григорія Сковороди та китайських поетів доби Тан Лі Б й Ду Фу». 
Марина Конончук із власним поетичним доробком «Душа світу говорить 
багатьма мовами» посіла 3-тє місце в секції літературної творчості (педаго-
гічний керівник – учитель-методист української мови та літератури Мас-
ловська Л. Г., відмінник освіти України). Це – гідний подарунок гімназис-
тів до 80-річчя навчального закладу та 35-річчя наукового товариства 
гімназистів. 

Адже сучасні вимоги до освіти впродовж життя орієнтовані на реаліза-
цію провідних принципів освіти ХХІ століття: навчитися пізнавати, навчи-
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тися діяти, навчитися не залишати незатребуваними жодного із талантів, 
схованих, ніби скарб, у кожній людині. А такі талановиті діти є в Київській 
гімназії східних мов №1, які неодноразово беруть участь у конкурсах: 
«Об’єднаймося ж, брати мої», «Поетична весна», «Київ – місто надій», «Ро-
зкрилля душі» та пишуть роботи в МАН (секція – українська література, 
літературна творчість). Це такі учні: Ганна Побережна, яка продовжила до-
сліджувати тему Віталія Курносова «Східні стежини у творчості Лесі Укра-
їнки» та Марина Конончук із власною творчістю «Поезія – голос душі люд-
ської». Можна сказати, що вона є продовжувачем справи Вікторії 
Одинецької, Анастасії Шейко, Наталії Ювченко – випускників нашої гімна-
зії. Щороку ці діти були переможцями як районного, так і міського етапів. 

Три роки поспіль Марина Конончук працювала над дослідницькими ро-
ботами «Поезія – голос душі людської», «Поезія – справжня таїна, вище 
покликання», «Душа світу говорить багатьма мовами» і проявила себе здіб-
ною, талановитою. Хоча зовсім юна, вона розглядала досить серйозні акту-
альні питання, а саме: людяності, щирості, відвертості; вірності, самовідда-
ності; чесності, справедливості; неповторності, індивідуальності людської 
душі; самовдосконалення, постійного пошуку кращого в житті. 

Саме ці чесноти, на думку гімназистки, мають стати ідеалом людяності 
для кожного українця. Марина вважає, що тільки маючи чисту душу і праг-
нення, можна принести якнайбільше користі своїй землі, залишити по собі 
світлу дорогу, якою піде наступне покоління. 

У 2014 році Марина була учасницею конкурсу «Кращий читець творів 
Шевченка» (районний етап), ІІ Київської конференції асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка (отри-
мала сертифікат), Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля ду-
ші», приуроченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (посіла 
2-ге місце й нагороджена грамотою), брала участь у конкурсі авторської пі-
сні, оскільки пише не лише поезії, а й пісні та створює музику до них, ХІ 
Регіональному конкурсі учнівської творчості «Славні нащадки Тараса»). 
Марина Конончук, учениця 11-А класу, – призер ІІІ, ІV Всеукраїнських на-
уково-практичних конференцій «Українська та світова література в сучас-
ному контексті» (2014 і 2015 рр.; на базі Ніжинського обласного педагогіч-
ного ліцею Чернігівської обласної ради), диплом 1 ступеня в номінації 
«Краща презентація», «Перші проби пера» ( її вірші надруковані у збірці 
цих конференцій та у збірці «У пошуках слова» науково-дослідницьких ро-
біт учнів-членів МАН України, секція: літературна творчість). За результа-
тами науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (секція: лі-
тературна творчість) посіла перші місця у І (районному), ІІ (міському) 
етапах, 3-тє місце на ІІІ Всеукраїнському етапі у 2015, 2016 рр. У 2016 році 
Марина була учасником ХІ Регіонального конкурсу учнівської творчості, 
присвяченому Шевченківським дням у м. Ніжині (на базі Ніжинського об-
ласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради), де серед 32 учас-
ників посіла 1-ше місце. Нагороджена дипломом, її поезії надруковані у 
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збірці юних філологів «Стежка до Шевченка». 27 лютого 2016 р. брала 
участь у фестивалі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО «На крилах надії», наго-
роджена дипломом. 

Українська народна поезія своїм багатством є засобом національно-
культурного виховання для українців, нормами поведінки, морально-
етнічними цінностями.  

Згадую рядки з пісні Марини «Гімн Свободі!»: На перехресті життєвої 
тривоги, / На небосхилі людської доброти / Жила людина, прокладаючи до-
роги / До ще нових, незвіданих світів. 

Учениця у вірші «Не забути тебе, Тарасе!» присвячує Кобзареві такі ряд-
ки [5, с. 163]: В старезній книзі – лист осінній, / Пожовклий, майже кіновар. 
/ Як в храмі, під склепінням синім, / Ізнов читаю я “Кобзар”. Немов видіння 
фантазійне, / Я бачу все, що ти творив. / В моїх очах палають війни, / Йдуть 
гайдамаки, лине спів... / З людьми проходять крізь століття / Твої ожившії 
думки. / Шевченку, сонячним суцвіттям / Орнамент твій несуть віки... 

Висновки. Для нинішнього покоління українців освіта, загальна куль-
тура, духовність, національна самосвідомість – сфери надзвичайно важливі. 
І це закономірно, адже подальший розвиток нашої держави безпосередньо 
залежить від морально-психологічного стану підростаючого покоління. 
Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) та Концепція 
неперервної системи національного виховання спрямовують педагогічну 
спільноту на формування національної свідомості й самосвідомості 
підростаючого покоління, виховання громадянина-патріота своєї Батьків-
щини, здатного бути їй корисним, забезпечити власну життєдіяльність, 
гармонійний зв’язок із народом своєї держави, рідною природою. 

Отже, педагогіка, за справедливим визначенням К. Ушинського, не 
тільки наука, а й мистецтво. Нині поняття творчість є категорією низки на-
ук: філософії, психології, педагогіки та ін. У філософському словнику да-
ється означення творчості як процесу людської діяльності, що створює якіс-
но нові матеріальні і духовні цінності [6, с. 496]. Тож випливає, що завдяки 
творчій діяльності людей можливий розвиток науки, техніки, мистецтва, 
освіти, державності й всього іншого.  Саме завдяки творчості можливий 
будь-який прогрес. 

Творчість – це неодмінна складова портрета успішної, сучасної людини. 
І саме школа має розвивати творчі здібності майбутніх успішних людей. А 
завдання вчителя полягає в тому, щоб вчасно помітити творчі задатки своїх 
учнів і допомогти їм розвинути їх. Успішно розвиває творчі здібності учнів 
той словесник, який сам є творчою індивідуальністю. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ФІЗИКИ ЯК ВАЖЛИВА ДИДАКТИЧНА УМОВА   
Сергій НЕГУЛЯЙ,  
учитель фізики,  

гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови, м. Київ  
У статті приділяється увага проблемі реалізації компетентнісного підходу в на-

вчанні фізики. Визначено умови, необхідні для забезпечення ефективності процесу фор-
мування предметних компетенцій і ключових компетентностей учнів основної та 
старшої школи у процесі вивчення фізики. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, навчальний процес, 
знання, уміння, навички.  

COMPETENT APPROACH IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS AS AN IMPORTANT 
DIDACTIC CONDITION. Serhiy NEGULIAY, Teacher of physics, The gymnazium of International Rela-
tions with intensive learning of English Language №323, Kyiv.  

In this article a great attention is paid to the problem of realization of competent approach 
in teaching physics. Determined conditions necessary for providing effectiveness in process of 
formation objects and keys competence of pupils of the basic and senior school in the process 
of studying physics. 

Keywords: competent approach, competence, educational process, knowledge, skills, ex-
perience.  

Постановка проблеми. Перехід освіти на новий зміст навчання потре-
бує запровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес, 
що сприятиме здобуттю молоддю знань, набуттю вмінь і навичок, спрямо-
ваних на вдосконалення їхньої компетентності, на інтелектуальний і куль-
турний розвиток особистості, на формування здатності швидко реагувати 
на запити часу. Саме тому важливим є усвідомлення самого поняття компе-
тентність та сутності процесу її формування.  

Аналіз досліджень і публікацій. Оскільки методологічною основою 
викладання фізики у загальній середній освіті є пріоритет загально люд-
ських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного про-
цесу на особистість дитини, то введення компетенцій у нормативну і прак-
тичну складову освіти дасть змогу розв’язувати типові для української 
школи проблеми, коли учні, навіть добре володіючи теоретичними знан-
нями, відчувають утруднення під час самостійного використання цих знань 
для розв’язання конкретних життєвих завдань чи проблемних ситуацій. 
У «Проекті порядку оцінювання навчальних досягнень учнів основної та 
старшої школи в системі загальної середньої освіти» від 17.03.2011 р., під-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


