
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Тема семінару 
 

 

 



 

№                                                 Зміст  роботи                      

                                

Дата   Відповідаль

ні 

І заняття 

1 1. Інновації в освіті та 

впровадження їх в закладі 

освіті. 

2. Метод проекту як освітня 

технологія. 

 

 

жовтень 

  

 

Степюк О.П. 

 

Чижевська Г.В. 

ІІ заняття 

 

 

2 

 

1. Інтерактивні технології в освіті 

та їх  класифікація. 

1. Педагогічний ринг 

«Співтворчість учителів і учнів» 
(гра «Щасливий випадок») 
 

 

січень 

 

 

 

 

 

Степюк О.П. 

 

Степюк О.П. 



 

 

 

 

 

 

                                        ІІІ заняття           

               

 

 

3 

 

1. Використання Google сервісів 

у роботі вчителя. 

2. Удосконалення сучасного 

уроку шляхом  використання 

інформаційних технологій. 

 

березень 

 

 

 

    

Степюк О.П. 

 

Герман Т.В. 

 

 

ІУ заняття 

 

 

 

4 

 

1. Творча дискусії «Як зробити 

школу джерелом радості для 

дітей, спокою – для батьків, 

творчої наснаги – для 

вчителів?». 

 

2. Підсумки роботи теоретичного 

      семінару над проблемою.   

                                  

 

травень 

 

 

Степюк О.П. 



 

 

 

 

 

Педагогічний ринг  

 

«Співтворчість 

учителів і учнів» 

 

(гра«Щасливий 
випадок») 

 



 

 

 

 

Шановні друзі! 

Вітаю всіх Вас, в чудовий день, в прекрасний час! 

Ми сьогодні Вам свято подаруємо – незвичайний «Щасливий випадок» 

Вашій увазі пропонуємо! 

У нашому «Щасливому випадку» берутть участь дві команди.  

Я запрошую на сцену команду вчителів «АЛЬФА», яку очолює вчитель 

історії Семенюк Богдан Анатолійович. /називаються члени команди/ 

Запрошую зайняти свої місця команду «ОМЕГА». Капітан учнівської 

команди Лисак Валентина /називаються члени команди учнів/ 

Розпочинаємо гру! 

 

І ГЕЙМ. Далі… далі… далі… (за 1 хв. дати якомога більше відповідей, 

питання можна пропускати). 

Запитання команді «АЛЬФА»: 

1. Що означає слово «Фізика»?   /наука про природу/ 

2. Чому дорівнює число ПІ?      /3,14…/ 

3. Автор романа «93 рік»?      /В.Гюго/ 

4. День народження В.О.Сухомлинського   /28 вересня/ 

5. Автор поезії «Думи мої…»  /Т.Г.Шевченко/    



6. Рідина, а утворюється з газів     /вода/ 

7. Які птахи пасуть стада в Африці?    /страуси/ 

8. Зменшене зображення земної поверхні на площині? /карта/ 

9. Сосновий ліс        /бір/ 

10. Кого з укр. поетів називають «Каменярем»?  /Франка/ 

11. Ім’я Пантери у «Мауглі»?     /Багіра/ 

12. Скільки часу триває раунд у боксі?    /3 хв./ 

13. Найбільша змія       /Анаконда/ 

14. Керівник повстання на крейсері «Очаків»?   /Шмідт/ 

15. Богиня щастя, удачі      /Фортуна/ 

16. На якому материку немає рік?     /Антарктида/ 

17. Хто автор пам’ятника Мініну і Пожарському у Москві? /Мартос/ 

18. Місце зберігання зброї?      /Арсенал/ 

19. Судно для перевезення рідких вантажів   /Танкер/ 

20. Хто такий шурин?     /рідний брат дружини/ 

21. Тимчасове циркове приміщення    /шапіто/ 

22. Човен у індіанців       /пірога/ 

23. Скільки містить у собі золотий?    /15 копійок/ 

24. Що таке екслібрис?      /книжковий знак/ 

25. Звечора вмирає, вранці оживає?    /день/ 

26. Хто відкрив Закон всесвітнього тяжіння?   /Ньютон/ 

27. Третина розгорнутого кута     /60%/ 

28. Який груз тягне мурашка?    /в 3 р. більше її ваги/ 

 

 

Запитання команді «ОМЕГА» 

1. Що таке 1 кілограм?      /одиниця маси/ 

2. Хто визначив число ПІ?    /Архімед, 2 ст. до н.е.)/ 



3. Автор твору «Посмішка»?     /Рей Бредбері/ 

4. Рік народження В.О.Сухомлинського    /1918/ 

5. Автор українського національного гімну?  /Павло Чубинський/ 

6. Хто відкрив динаміт?      /Нобель/ 

7. Який птах співає перед грозою?    /Іволга/ 

8. Метал, який виплавляється у мартенівських печах? /сталь/ 

9. Хто відкрив Америку?      /Колумб/ 

10. Як звали чоловіка Язикатої Феськи?    /Петро/ 

11. Як звати удава у «Мауглі»?     /Каа/ 

12. Яка дистанція марафонського бігу?    /42 км, 195 м/ 

13. Найбільша акула       /китова акула/ 

14. Ім’я першого київського князя     /Кий/ 

15. Богиня правосуддя       /Феміда/ 

16. Найповноводніша річка у світі     /Амазонка/ 

17. Автор пісні «В лесу родилась Елочка?»   /Кудашева/ 

18. Що в перекладі з німецької означає слово «шланг»? /Змія/ 

19. Країна ранкової свіжості?     /Корея/ 

20. Хто така своячка?      /Сестра дружини/ 

21. Де знаходиться Колізей?      /в Римі/ 

22. Зустріч кораблів       /рандеву/ 

23. Природна жовта фарба      /охра/ 

24. Що таке дебаркадер?     /плавуча пристань/ 

25. Увесь світ вдягає, а сама гола?     /голка/ 

26. Хто відкрив виштовхувальну силу, що діє на тіло в рідині? /Архімед/ 

27. Половина прямого кута      /45%/ 

28. Де у риб знаходиться головний орган дотику?  /у шкірі/ 

 

ІІ ГЕЙМ «ЗАМОРОЧКИ ІЗ БОЧКИ» 



(команди почергово витягують з бочки номери завдань, готуються 30 

секунд. Якщо відповідь відсутня – допомагають глядачі). 

№ 1. Хто автор слів «Славних прадідів великих правнуки погані»? 

/Т.Г.Шевченко/ 

№ 2. Назвіть ім’я української поетеси, яка увінчала в своїй творчості 

образ легендарної Марусі Чурай? 

/Ліна Костенко/ 

№ 3. Яка основна професія Льюїса Керолла, автора повісті-казки «Аліса в 

країні чудес»? 

/Математик/ 

№ 4. Яке справжнє ім’я мушкетера, з яким д’Артаньян повинен був 

першим зустрітися на дуелі? 

/Граф де Лафер/ 

№ 5. Хто з вчених здійснив першу штучну ядерну реакцію? 

/Резерфорд, 1919 р./ 

№ 6. Чому мухи не падають зі стелі і легко повзають по склі? 

/на лапках мух під кігтиками є присоски/ 

№ 7. Із якого твору ці слова: 

«Мешки на корабле, прощай сестра, 

Пообещай не упускать оказий». 

/«Гамлет»/ 

№ 8. Про кого із своїх героїнь великий Пушкін сказав: 



«Кругла, красна лицом она, 

Как эта глупая луна»? 

/Ольга, «Євгеній Онєгін»/ 

№ 9. Ким доводиться Юрій Долгорукий Володимиру Мономаху? 

/Син/ 

№ 10. Міні –гейм: «Ти – мені. я – тобі» 

/команди задають питання один одному/ 

№ 11. «Щасливий випадок» (подарунок команді, яка витягла цей номер). 

 

ІІІ ГЕЙМ «ТЕМНА КОНЯЧКА»  

Характеристика гостеві, по якій команди повинні взнати, хто цей гість: 

Він добрий вчитель в нашій школі, 

Здається, він не сердиться ніколи. 

Завжди усміхнений, привітний, 

І школу нашу любить більш за все на світі. 

Ну а ще, в уяві він подорожує країнами і материками, 

Морями й океанами мандрує він по карті разом з вами. 

Паралелі, меридіани, континенти – його предмет. 

Ну, а хто ж він – для вас це більше не секрет. 

(гість –, вчитель географії – Герман Т.В. – задає почергово командам по 2 

запитання) 



Ведуча: Спасибі за зустріч, за хороші запитання. Нехай у вашому житті 

буде якомога більше щасливих випадків. А на згадку про нашу зустріч – приз. 

 

IV ГЕЙМ «ГОНКА ЗА ЛІДЕРОМ» 

(за 2 хвилини даються питання командам почергово) 

1. Процес перетворення твердого тіла в рідину називається 

/ПЛАВЛЕННЯ/. 

1. Коли одне тіло рухається відносно іншого в часі, то це 

/МЕХАНІЧНИЙ РУХ/. 

2. Дважди два /ЧОТИРИ/. 

2. П’ять у п’ять /25/. 

3. Дівчина ростом 2,5 см /ДЮЙМОВОЧКА/. 

3. Зріст коника-горбунка /ТРИ ВЕРШКА/. 

4. Старий друг краще /НОВИХ ДВУХ/ 

4. Кінь на чотирьох ногах і той /СПОТИКАЄТЬСЯ/. 

5. Довгий язик, але /КОРОТКІ ДУМКИ/. 

5. Багатий не той, хто багато заробляє, а той /ХТО МАЛО ТРАТИТЬ/ 

6. Хороший учитель не той, хто багато знає, а той /ХТО МОЖЕ 

НАВЧИТИ ІНШИХ/. 

6. За двома зайцями погонишся /НІ ОДНОГО НЕ СПІЙМАЄШ/. 

7. Яка найдовша річка в світі? /НІЛ/. 

7. Вітер, який удень дме з моря на сушу, вночі – з суші на море 

/БРИЗ/. 

8. Найбільший острів /ГРЕНЛАНДІЯ/. 



8. Найбільший материк /ЄВРАЗІЯ/. 

9. Хто раніше за всіх встає? /ПІВЕНЬ/ 

9. Зубів не має, а кусає /КРОПИВА/. 

10. Автор роману «Вершник без голови»? /МАЙН РІД/ 

10. Автор трилогії про Незнайку /НОСОВ/. 

11. Хто вигадав Чиполіно? (ДЖАНІ РОДАРІ/ 

11. Хто вигадав Стецька? /КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО/ 

12. Ім’я найбільш відомого героя Конан-Дойля? /ШЕРЛОК ХОЛМС/ 

12. Головний герой роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» /ЧІПКА/ 

13. Як раніше називалась річка Урал? /ЯЇК/ 

13.  Як називалося місто Пушкін до 1918 року? /ЦАРСЬКЕ СЕЛО/ 

14. Судно запорізьких козаків /ЧАЙКА/. 

14. Як звали коня Олександра Македонського? /БУЦЕФАЛ/ 

15. Де народився Меценат? /У СТАРОД. РИМІ/ 

15. У якому місті народився Архімед? /СИРАКУЗИ/ 

16. Коли відмінили кріпосне право в Росії? /19 ЛЮТОГО 1861 року/ 

16. При виверженні якого вулкана загинули міста Помпея і Геркуланум? 

/ВЕЗУВІЙ/ 

17. Коли була битва під Полтавою? /1709 р./ 

17. Дата початку другої світової війни /1 ВЕРЕСНЯ 1939 року/. 

18. В’ялена на сонці риба /ЮКОЛА/. 



18. Зацукрований плід /ЦУКАТ/. 

19. Військове відомство США /ПЕНТАГОН/. 

19. Розпізнавальний знак парламентерства /БІЛИЙ ПРАПОР/ … 

 

Слово журі. 

Нагородження команд 

Ведуча: Дякую командам за приємні хвилини спілкування. Кожна людина 

про щось мріє, але, на жаль, не завжди наші мрії здійснюються. Здійснюється 

наша мрія лише на грі «Щасливий випадок». Так нехай так буде завжди! 

Звучить пісня «Мы желаем счастья вам». 

 

 

 

 

 

 


