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5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

встановили для себе. Ці правила збереглися. Я про-
поную ще раз прочитати їх, підтверджуючи, цим що 
вони є для нас визначальними.

Учні зачитують «Правила роботи в групі», ко-
ментують їх.

2. Робота над епіграфом. Бесіда.
– Прочитайте епіграф сьогоднішнього заняття. Як 

ви його розумієте?
3. Висновок учителя.
Отже, всі згодні з тим, що навчити людину мож-

на тільки тому, що вона розуміє та готова сприйняти. 
Наше сьогоднішнє заняття також буде базуватися на 
ваших власних знаннях, що допоможуть розв’язати 
певні проблеми, які постали перед вами.

ІІ. Оголошення теми та девізу заняття
ІІІ. Основний зміст діяльності на занятті

1. Слово вчителя.
У минулому навчальному році ми зверталися до 

теми самоорганізації, а саме: малювати «коло життя» 
та «коло навчання» (див. додаток). Пропоную поду-
мати, що змінилося у вашому житті з того часу. За-
значте, на якому рівні за п’ятибальною шкалою зна-
ходиться той чи інший аспект вашого життя. Якщо ви 
вважаєте, що у «колесі» будь-чого не вистачає, може-
те додати ще одну лінію шкали. 

2. Індивідуальна робота учнів з таблицею «коло 
життя».

3. Підведення підсумків діяльності на занятті. 
Слово вчителя.

Олександра Михайлівна Подольська,
учитель української мови та літератури 
Одеського НВК № 13 «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – гімназія» 
Одеської міської ради,
м. Одеса, Україна

Метою цієї роботи було сформувати в учнів навич- 
ки самоорганізації, вміння планувати та раціональ-
но використовувати вільний час. Щодня кожен із нас 
сприймає великий об’єм інформації, яку необхідно 
обробити, класифікувати і використати за призначен-
ням. Тому проблема самоорганізації та планування 
власного часу є актуальною для більшості сучасних 
людей, а не лише підлітків. Матеріали нижче поданої 
роботи є нестандартними, цікавими, їх можна вико-
ристати як на годинах спілкування у середній та стар-
шій школі, так і на психологічних тренінгах із дорос-
лою аудиторією (зробивши відповідні зміни). 

Обладнання: правила роботи у групі, картки зі 
схемами («колесо життя», «колесо навчання»), зо-
браження великої жаби на дошці, аркуші на клейкій 
основі у вигляді жабок.

хІД ЗАНЯТТЯ
Ви не можете навчити людину

 чогось такого, чого б вона не знала досі;
 ви можете лише довести те, що вона знає,

 до її свідомості.
Галілео Галілей

І. Мотиваційний етап
1. Слово вчителя.
Сьогодні ми знову повертаємося до циклу занять, 

що розпочали у минулому році. За цей час нам до-
велося багато чого дізнатися про себе та товаришів. 
Ми починали нашу діяльність з переліку правил, що  

САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОГО УЧНЯ
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– Отже, хотілося б дізнатися, хто з вас має «коле-
со життя», що хоча б трохи нагадувало, власне, коло? 
Якщо є, можу вас привітати: ваше життя плине більш-
менш гармонійно. 

– Чи можете ви сказати, де саме криється пробле-
ма вашого власного колеса?

Учні відповідають, виявляється, що більшість з 
них бачать проблему у навчанні.

4. Слово вчителя.
– Як бачимо, більшість із вас мають певні проб-

леми з навчанням. Тому пропоную звернутися до ін-
шої, також знайомої вам таблиці – «Колеса навчання». 
Зверніть увагу, ви маєте право довільно вписувати  
назви предметів за власним бажанням.

5. Робота учнів з таблицею.
6. Слово вчителя.
– Ми належимо до більшості сучасних людей, які 

перебувають у ситуації, коли зробити необхідно бага-
то, а часу недостатньо. Ви витрачаєте чимало сил, але 
справи продовжують накопичуватися. І одного разу 
ви розумієте, що заплановане неможливо виконати 
ніколи, справи вас поглинули.

Саме тому з маси справ необхідно виділяти най-
важливішу, щоб одразу ж чітко почати її розв’язання.

Людина середніх здібностей, яка вміє правильно 
організувати власний вільний час, дасть «сто балів на-
перед» будь-якому генієві, який говорить багато, а діє 
повільно.

Відомою є така фраза: «Якщо щоранку вам до-
водиться з’їдати живу жабу, цілий день, після цього, 
ви можете бути щасливі від розуміння того, що нічого 
гіршого з вами сьогодні уже не трапиться».

Ваша «жаба» – це те завдання, що ви не схильні 
виконувати якнайшвидше, незважаючи на те, що воно 
у вашому житті є важливим на цей момент.

Друга приказка звучить так: «Якщо вам доведеть-
ся з’їсти двох жаб, першою з’їдайте наймерзеннішу». 
Це означає: якщо перед вами поставлено два важливих 
завдання, то починайте з більш важливого. Привчайте 
себе розпочинати роботу над його розв’язанням швид-
ше і не покидайте, доки не закінчите. Лише після цього 
дозволяйте собі починати діяльність з інших проблем.

Звісно, спочатку це буде важко, але не забувайте, 
що наш інтелект нагадує м’яз, що міцнішає від по-
стійних тренувань. Мине небагато часу і цей тип по-
ведінки стане для вас нормою.

7. Завдання учням.
На клейких аркушах у вигляді жабок написати 

проблему, що є для вас визначальною, приклеїти свою 
жабку на зображення великої жаби на дошці. За ба-
жанням прокоментувати власний запис.

8. Слово вчителя.
Отже, як досягти успіху, як перебороти власну 

«жабу»?

1. Спочатку необхідно визначитися з тим, що вам 
потрібно зробити.

2. Викладіть власні думки на папері.
3. Визначте терміни виконання визначених завдань.
4. Складіть перелік дій, що потрібно буде зробити 

для виконання завдання.
5. Перетворіть власний перелік у план дій, запи-

савши справи у хронологічному порядку.
6. Не зволікаючи, починайте виконувати завдання, 

що входять до вашого плану (Робіть хоч що-небудь! 
Навіть, невдалий, але реалізований план буде набага-
то кращим, аніж геніальний, але незавершений).

7. Визначте певну діяльність на кожний день, 
щоб її виконання наближало вас до певної заплано-
ваної мети.

Таких планів повинно бути декілька:
1) генеральний (записується все, пов’язане з пла-

нами на майбутнє);
2) план на місяць (складається наприкінці кожно-

го місяця на наступний);
3) план на тиждень (складається упродовж по-

точного тижня на наступний);
4) план на кожний день (розпис дня).
9. Практичне завдання.
– Запишіть за 3 хвилини план діяльності на сьо-

годнішній вечір, враховуючи зауваження, що подано 
вище.

ІV. Рефлексія
Проведення інтерактивної вправи «Мікрофон».
«На сьогоднішньому занятті мені найбільше спо-

добалося…».
V. Підсумки

Завершальне слово вчителя.
– Американський дослідник Джеймс Маккей ска-

зав: «Яким би не був рівень… ваших здібностей, ваш 
потенціал… завжди вищий». Цими словами хотілося 
б закінчити сьогоднішню бесіду.

Висновки: Учні повинні були пригадати основні 
правила спілкування; зрозуміти важливість самоорга-
нізації у повсякденному житті та навчанні; виявити 
можливі проблеми у навчанні та інших проявах жит-
тя; зрозуміти, яким чином можна подолати проблеми, 
що виникають; розвивати здатність до самоаналізу та 
самоорганізації; намагатися бути більш зібраними, 
критично ставитися до власних вчинків.

У процесі діяльності за обраною проблемою учні 
мають: 

•• отримали основи знань зі самоорганізації та 
планування власного часу;

•• навчилися виявляти та долати проблеми, що 
можуть виникнути у процесі навчання та відпочинку;

•• навчилися використовувати за потреби отри-
ману інформацію зі сфер життя.
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