
З Новим роком! 
2016 

НауковоНауковоНауково---методичний журналметодичний журналметодичний журнал   

Деснянська гімназія.  Грудень,  №4 

 

     Весела мавпочка вітає  працьовитий, твор-

чий, дружний і успішний колектив Деснянсь-

кої гімназії з Новим роком! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вас з Новим роком! Добра вашій хаті! 

Будьте здорові, щасливі, багаті. 

Хай завжди пахне теплом паляниця, 

А у господарів сяють щастям обличчя. 

 

Хай новорічне мале Мавпенятко 

Злата дарує велике горнятко, 

А голуб миру в блакить хай злітає, 

Пісеньку гарну усім заспіває! 

 

Рік червоної         

вогняної мавпи 

Мавпи відрізняють-

ся від інших звірів. 

Вони артистичні і 

непередбачувані, 

примхливі, інколи ве-

редливі. Мавпи ма-

ють дуже розвинене 

почуття інтуїції. 

Інколи у них зміню-

ється настрій, вони 

можуть бути як ве-

селими і добрими, 

так і сердитими 

та агресивними.  

У пошуках У пошуках У пошуках    

педагогічної істинипедагогічної істинипедагогічної істини   



Колектив учителів Деснянської гімназії про-

довжує натхненно працювати над науково-

методичною проблемою  “Підвищення якості 

навчання учнів та фахового рівня вчителів 

через самооцінювання шляхом застосування 

інноваційних технологій” 

Педрада :Самооцінка — важливий 

чинник формування особистості 

Вітаємо переможців       

ІІ  етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

  Важливе місце у процесі 

розвитку і формування осо-

бистості посідає її безпосере-

дня діяльність та самооцінка. 

Вона є внутрішнім психофі-

зичним рушієм активності 

особистості, а відтак суттє-

вим чинником фізичного, 

психічного і соціального роз-

витку.  

За адекватної самооцінки людина правильно співвідносить свої мож-

ливості і здібності, досить критично ставиться до себе, прагне реально 

дивитися на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою 

реальні цілі, які можна досягти реально. До оцінки досягнутого він 

підходить не тільки зі своїми мірками, але й намагається передбачати, 

як до цього поставляться інші люди: товариші по роботі і близькі. Ін-

шими словами, адекватна самооцінка є підсумком постійного пошуку 

реального бачення себе, тобто без занадто великої переоцінки, але і без 

зайвої критичності до свого спілкування, поведінки, діяльності, пере-

живань.  

1.Антоненка Владислава  

2.Сорокіну Олександру 

3.Богомолову Анастасію 

4.Голуба Владислава 

5.Цимбала Олександра 

6.Свідницьку Вікторію 

7.Однодворця Іллю 

8.Слюсаренка Максима 

9.Строя Ігоря 

10.Заклюку Ігоря 

11.Крикун Катерину 

12.Білецького Дениса 

13.Чурікову Ольгу 

14. Воробей Анну 

15. Марченко Тетяну 

16. Дяченко Єлизавету 

18.Новик Альону 

19. Ягоду Олександра 

20. Андріянову Тетяну 

21. Косяка Ігоря 

22. Білецького Дениса 

23. Трубенок Дарину 

24. Логвиненко Вероніку 

25. Починок Юрія 

26. Крачковську Діану 

27. Титок Анастасію 

28. Дворник Катерину 

29. Руденко Діану  

та їх наставників: Половець-

ку С.М. ,Тарабан Л.І., Ка-

нарську О.М., Колінько А.П., 

Паньок В.І., Логвін Г.В., 

Анікієнко В.І., Половецького 

О.Є., Федорову Г.І., Римарєва 

К.Є., Полякову Л.М., Коваль 

Н.П., Костюкевич В.К., Саму-

севич О.Б., Кучеренко О.В., 

Лісогор Л.І., Удянську О.А., 

Баяк Є.А., Римарєву Н.П. 



 

Проблемний семінар 

 Таємниці сучасного уроку 

 

   Урок- це дзеркало зага-

льної і педагогічної куль-

тури вчителя, мірило його 

інтелектуального багатст-

ва, показник його світо-

гляду, ерудиції.                                    
В.Сухомлинський  

Урок повинен бути 
ПРОДУКТИВНИМ 

3 кити сучасного про-

дуктивного навчання 

 

 

 

OПсихологізація і валеоло-

гізація навчального се-
редовища з безперерв-
ним інтелектуально-
емоційним розвитком 
учня 

OГлибока технологізація 

всього навчального 

процесу 

OПерехід до неформаль-
ної освіти, виховання і 

розвитку 



 
Поради психолога 

Оціночна шкала 

Перевір свою самооцінку 

Тест  “Самооцінка особистості” 
1. Якості особистості поділити на дві ко-

лонки. В першу колонку виписити якості, які 

притаманні Вашому ідеалу (перелік “Мій іде-

ал”). Решту якостей виписати в колонку 

(перелік “Неідеал”). 

1. Аку-

ратність 

2. Без-

турботність 

3. Боя-

гузливість 

4. Вере-

дливість 

5. Ви-

шуканість 

6. Гор-

дість 

7. Гру-

бість 

8. Жа-

лісливість 

9. Жва-

вість 

10. 

Життєра- 

дісність 

11. За-

здрість 

12. За-

хопленість 

13. Зло-

пам’ятство 

14. Лег-

ковір’я 

15. 

Мрійливість 

16. На-

полегливість 

17. Ні-

жність 

18. Не-

вимушеність 

19. Не-

рвовість 

20. Не-

рішучість 

21. Не-

стриманість 

22. Обра-

зливість 

23. Обе-

режність 

24. Педа-

нтичність 

25. Пові-

льність 

26. Помі-

ркованість 

27. Пос-

тупливість 

28. Рішу-

чість 

29. Роз-

в’язність 

30. Са-

мозабуття 

31. Соро-

м’язливість 

32. Стри-

маність 

33. Тер-

пимість 

34. Тур-

ботливість 

35. Упер-

тість 

36. Холо-

дність 

37. Чарі-

вність 

38. Чуй-

ність 

39. Щи-

рість 

40. Енту-

зіазм 

Якщо Ви одержите 

коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – 

значить, самооцінка адек-

ватна, Ви самокритичні і 

не переоцінюєте себе. 

Якщо одержите кое-

фіцієнт від 0 до 0,4, це сві-

дчить про недооцінку сво-

єї особистості, про підви-

щену критичність. 

Якщо коефіцієнт від 

0,6 до 1, це говорить про 

переоцінку своєї особисто-

сті, некритичне ставлення 

до себе. 

В переліку “Мій ідеал” відмітити позначкою якості, які у Вас є реально 

за принципом “так – ні”, незалежно від рівня розвиненості якості. В переліку “Неідеал” відмітити 

будь-якою позначкою якості, яких у Вас немає, теж за принципом “так – ні”. 

Підрахувати загальну кількість відмічених якостей як у першому, так і в другому переліку (Р). 

Визначити коефіцієнт самооцінки, поділивши одержану суму (Р) на загальну кількість якос-

тей (40) (дивись набір якостей особистості): 

Кс= Р / 40, 

де Кс – коефіцієнт самооцінки. 

Результати порівняти з оціночною шкалою. 


