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Методична робота в закладі освіти 
для потреб учителя нової української школи

Щоб бути сучасним, заклад освіти 
має не лише враховувати сучасні освітні 
тренди, але й працювати на виперед-
ження, і головний ресурс тут – учитель.

Як домогтись успіху в учителюванні, 
зберігши кращі традиції викладання, 
самобутність учителя, креативність, 
готовність до змін? Це питання сьогодні 
хвилює багатьох.

Перехід на нові Держстандарти – це 
не косметичні правки, а у багатьох аспек-
тах  - докорінні зміни освітнього простору 
і освітнього процесу! І вчителю потрібно 
«вписатись» в модель сучасної школи. 
Відтак зростає значення цілеспрямовано-
го професійного розвитку педагога.

У Законі України "Про освіту" (ст. 53, 
54, 59) [2] утверджено право вчителя на 
навчання упродовж життя та академічну 
мобільність, вибір видів і форм профе-
сійного зростання, суб’єктів освітньої 
діяльності. Зазначимо, що законодавець 
розглядає педагогічного працівника як 
здобувача (а не отримувача) освіти. 
Тобто педагогічний працівник має  право 
на індивідуальну освітню траєкторію (ст. 
53).  - «…персональний шлях реалізації 
освітнього потенціалу здобувача освіти, 
що формується з урахуванням його зді-
бностей, можливостей і досвіду, ґрунту-
ється на виборі здобувачем освіти видів, 
форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів 
освітньої діяльності та запропонованих 
ними освітніх програм, навчання дис-
циплін і рівня їх складності, методів і 
засобів навчання» (ст.1) [2]. 

Аналіз нормативних документів 
(Закону України "Про освіту", Концепції 
Нової української школи тощо) та су-
часних умов діяльності закладів освіти 
свідчить про необхідність оновлення 
системи методичної роботи усіх рівнів 
(шкільного, регіонального, обласного, 
всеукраїнського) щодо концептуальної 
основи, мети, функцій, змісту, структур-
них складників, форм організації діяль-
ності та її результатів. 

Що може зробити заклад освіти для 
ефективної організації професійного 
зростання учителя? Індивідуалізувати  
модель професійного розвитку! 

На нашу думку, провідною ідеєю 
організації методичної роботи в закладі 
освіти має стати задоволення профе-

сійного інтересу вчителя. Тобто в основі 
методичного супроводу педагогічного 
працівника має бути професійний інтер-
ес учителя, який виявляється на основі 
особистого професійного запиту. 

За таких умов першочерговим за-
вданням організаторів шкільної методич-
ної роботи є отримання від учителя про-
фесійного запиту як потреби, свідчення 
необхідності надання йому інформації 
або певної освітньої послуги.

Саме на основі професійного інтер-
есу та запиту кожним учителем має 
формуватись індивідуальна освітня 
траєкторія, розроблятися індивідуальний 
план професійного розвитку. Актуаль-
ність цього обумовлена також потребою 
у нових компетенціях учителя для реалі-
зації Концепції Нової української школи 
(компетентісна освіта, індивідуалізація 
освітнього процесу,  ролі тютора, менто-
ра, коуча тощо), є втіленням принципу 
«навчання впродовж життя». 

Основою формування індивідуальної 
освітньої траєкторії є визначення змісту 
власних освітніх потреб, що пов’язано із 
вимогами Держстандартів та аналізом 
освітніх запитів і потреб здобувачів 
освіти. 

За визначенням А.Хуторського, 
індивідуальна освітня траєкторія – це 
персональний шлях реалізації особис-
тісного потенціалу в освіті. Просування 
за індивідуальною траєкторією можливе 
за умов:

- визначення змісту з урахуванням 
власних потреб;

- постановки власних цілей у вивчен-
ні конкретної теми;

- вибору оптимальної форми, темпу 
навчання, що найповніше відповідають 
індивідуальним особливостям суб’єкта 
навчання; 

- рефлексивного усвідомлення отри-
маних результатів; 

- оцінювання та корегування своєї 
діяльності [1].

Професійне зростання за індивіду-
альною траєкторією дозволяє вчителю: 

- усвідомити ступінь власної під-
готовленості до реалізації намічених 
цілей; 

- самостійно здійснити вибір змісту і 
стратегії власного навчання; 

- виявити самостійність думки, неза-
лежність, здатність до вибору власної 
позиції; 

- визначити, розвиток яких компо-
нентів професійної діяльності (моти-
ваційного, змістовно-операційного чи 
оцінювально-рефлексивного) потребує 
найбільшої уваги.

Практика свідчить, що готовність 
учителя до проектування індивідуальної 
освітньої траєкторії можлива за умов:

- наявності стійких і сильних мотивів 
до самоосвіти (мотиваційно-орієнтацій-
ний вектор), критеріїв оцінки самоосвіт-
ньої діяльності;

- достатнього рівня готовності до 
впровадження самоосвітніх технологій 
(змістовно-операційний вектор);

- спрямованості самоосвіти на фор-
мування інноваційної культури, особис-
тісний розвиток;

- здатності до рефлексії – вироблен-
ня навичок самоконтролю, об’єктивного 
оцінювання рівня розвитку індивідуаль-
них особистісних якостей, що забезпечу-
ють готовність педагога до індивідуалі-
зації навчання як особистого, так і учнів 
(оцінювально-рефлексивний вектор) [1].

Тобто успішність формування інди-
відуальної освітньої траєкторії зале-
жатиме від рівня сформованості реф-
лексивної культури учителя та навичок 
проектування власного розвитку.

Запропоновану таблицю «Індивіду-
альна освітня траєкторія професійного 
розвитку педагога» можна розглядати як 
інформаційний та методичний навігатор, 
який дозволяє вчителю побудувати влас-
ний освітній маршрут, змістовно наповнив-
ши його, працюючи на випередження. Її 
особливістю є умовний поділ ресурсів на 
«зовнішні», «внутрішні», «самоосвіту», 
«взаємонавчання». При цьому  «самоосві-
та» і «взаємонавчання» передбачають ак-
тивну діяльність педагога. Він сам вибирає 
і доповнює запропонований набір освітніх 
ресурсів. Це активізує діяльність вчителя, 
формує у нього професійну вибірковість.

Велике розвивальне значення має 
«взаємонавчання», спрямоване на 
реалізацію діяльнісного підходу у під-
вищенні кваліфікації. Вчитель не лише 
навчається, але і готовий презентувати 
результати педагогічної діяльності.
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Індивідуальна освітня траєкторія 
професійного розвитку педагога

№ Освітні ресурси
Навчальні роки

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

Зовнішні ресурси
Атестація
Курси підвищення кваліфікації
Дистанційне навчання (курси, тренінги, тощо)
Участь у професійних, творчих конкурсах, фестивалях, 
проектах 
Районні методичні об‘єднання вчителів
Методичні заходи (семінари, вебінари, відео уроки)
Мережева взаємодія з вчителями
Участь в експертних комісіях
Участь у журі конкурсів
Стажування
Експериментальна діяльність
Відкритий (додатковий ресурс)

Внутрішні ресурси
Педагогічні ради
Методичні заходи (семінари, консультації)
Участь у роботі шкільних методичних формувань
Уроки, заходи (відвідування, взаємовідвідування)
Відкритий (додатковий) ресурс

Самоосвіта
Методична проблема
Вивчення педагогічних технологій
Інтернет-ресурс
Електронне портфоліо
Відкритий (додатковий) ресурс

Взаємонавчання
Відкриті уроки, заходи (проведення)
Майстер-класи, авторські творчі майстерні
Дисемінація досвіду
Публікації
Відкритий (додатковий) ресурс

До індивідуальної програми розвитку 
педагога обов‘язково має входити зміс-
товно-процесуальний блок. Він вміщує 
інформацію про зміст освіти, програми 
навчальних модулів, які необхідно опа-
нувати вчителю, і тим самим забезпечити 
потребу у професійних знаннях та умін-
нях. Змістовно-процесуальний блок може 
включати не тільки елементи формальної 
освіти, але і напрями неформальної або 
інформальної освіти. Таким чином, вибу-
довується освітня траєкторія - цілеспрямо-
ваних рух учителя з метою професійного 
зростання. 

Проаналізувавши наявний досвід, 
нами спроектовано алгоритм діяльності 
заступника директора щодо здійснення 
організаційно-методичного супроводу 
формування індивідуальної освітньої 
траєкторії професійного розвитку пед-
працівника. Він  включає діагностику 

професійних потреб учителя, форму-
вання освітнього замовлення, визна-
чення ресурсів підвищення кваліфікації 
(внутрішні, зовнішні, самоосвіта учителя, 
взаємонавчання), консультування роз-
робки учителем індивідуальної освітньої 
таєкторії професійного розвитку.

Організатору методичної роботи важ-
ливо врахувати наступні об’єктивні обста-
вини та ситуації: 

- наявність різних професійних інтер-
есів та професійних запитів учителів за-
кладу освіти; 

- професійні інтереси групи вчителів 
можуть бути спорідненими. У таких ви-
падках створюються цільові динамічні 
групи вчителів, зорієнтовані на конкретну 
проблему (наприклад технологію пере-
вернутого навчання, критичного мислення, 
методику вирішення конфлікту тощо);

- професійний інтерес учителя - кате-

горія не стала, а  динамічна, тож постійно 
змінюється, розвивається, уточнюється. 

Такі обставини породжують супер-
ечності між традиційними підходами до 
організації методичної роботи в закладі 
освіти та сучасними викликами.

На думку учасників обласної Школи 
професійної майстерності керівників 
методичних об’єднань заступників дирек-
торів закладів освіти, методичну роботу в 
сучасних умовах слід розглядати з таких 
позицій:  

- провідна ідея – задоволення профе-
сійного інтересу вчителя;

- місія – стимулювання професійного 
інтересу, сприяння формуванню осо-
бистісного професійного запиту вчителя 
та його задоволення для вдосконалення 
педагогічної практики (особистісного про-
фесійного розвитку);

- мета – створення умов для задо-
волення професійного інтересу вчителя;

- ефективні форми роботи – індивіду-
альні, групові;

- результат – задоволення професій-
ного інтересу кожного вчителя, високий 
рівень його особистісного професійного 
розвитку, що виявляється в удосконаленні 
педагогічної практики.

Реалізації мети методичної роботи у 
закладі освіти сприятиме: 

– створення у закладі інформаційно-
освітнього середовища професійного роз-
витку вчителя у тому числі з використан-
ням хмарних технологій, соціальних ме-
реж тощо. Напрямами опосередкованого 
інформування можуть бути сучасні тренди 
в освіті, успішні практики, альтернативні 
підходи, дискусії, анонси методичних за-
ходів, навчань, платформи для самосвіти;

- формування методичної інфра-
структури, залучення зовнішніх ресурсів 
для участі у шкільній методичній роботі, 
активізація внутрішніх ресурсів для задо-
волення професійного інтересу вчителів 
та вдосконалення педагогічної практики;

- забезпечення підтримки вчителя у 
розробці індивідуальної освітньої траєк-
торії професійного розвитку;

- проектування особистісно орієнто-
ваної адаптивної організаційної структури 
методичної роботи, спрямованої на задо-
волення запитів кожного вчителя закладу 
освіти. Перевага за індивідуальними та 
груповими формами методичної роботи, 
постійними та тимчасовими угрупуван-
нями.

Отже методична робота у закладі осві-
ти для потреб учителя нової української 
школи має сприяти визначенню кожним 
педагогом власної освітньої траєкторії 
в системі неперервної (формальної, 
неформальної, інформальної) освіти, 
яка б поєднувала якісне оволодіння 
обов’язковими навчально-нормативними 
знаннями, вдосконалення, розширення, 
поглиблення фахових знань та набуття 
нових компетентностей на основі власних 
професійних інтересів.

Оксана КОШКА, 
завідувачка НМЦ координації роботи 

методичних та загальноосвітніх 
установ і закладів освіти ХОІППО.
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Профільне навчання 
в закладах загальної середньої освіти
З квітня 2018 року на офіційному сай-

ті МОН України з’явилися Типові освітні 
програми для закладів загальної серед-
ньої освіти ІІІ ступеня (накази МОН Укра-
їни від 20.04.2018 р. №406 та №408), які 
наберуть чинності з 1 вересня 2018 року. 

Новий навчальний план для 10-х 
класів розроблений відповідно до Дер-
жавного стандарту затвердженого по-
становою КМУ від 23.11.2011 р. №1392. 
Він містить загальний обсяг навчального 
навантаження і тижневі години на ви-
вчення базових предметів, вибірково-
обов’язкових предметів, профільних 
предметів і спеціальних курсів, а також 
передбачає години на факультативи, 
індивідуальні заняття тощо.

Закладам загальної середньої освіти 
для складання власного навчального 
плану пропонується два варіанти органі-
зації освітнього процесу:

- Перший варіант – містить пере-
лік базових предметів з експерименталь-
ними інтегрованими курсами( «Історія: 
України і світу», «Природничі науки»);

- Другий варіант – містить перелік 
базових предметів, який включає окремі 
предмети суспільно-гуманітарного та 
математично-природничого циклів.

В обох варіантах зазначено мінімаль-
ну кількість тижневих годин на вивчення 
базових предметів, що має забезпечити 
досягнення рівня очікуваних результатів 
навчання учнів.

Реалізація змісту освіти, визначеного 
Державним стандартом, також забезпе-
чується вибірково-обов’язковими пред-
метами («Інформатика», «Технології», 
«Мистецтво»), що вивчаються на рівні 
стандарту. Із запропонованого переліку 
учень має обрати два предмети – один 
в 10 класі, інший в 11-му, або одночасно 
два предмети в 10 і 11 класах (у такому 
разі години, передбачені на вибірково-
обов’язкові предмети, діляться між двома 
обраними предметами).

Рішення про розподіл годин для фор-
мування відповідного профілю навчання 
приймає заклад освіти, враховуючи освіт-
ні потреби учнів, регіональні особливості, 
кадрове забезпечення, матеріально-тех-
нічну базу тощо.

У 2018/2019 н.р. в 10-х класах вво-
диться новий базовий предмет у форматі 
інтегрованого курсу – «Громадянська 
освіта». Теоретичні основи курсу складає 
сукупність філософських, психолого-пе-
дагогічних знань та практичних навичок і 
вмінь, необхідних для системного вивчен-
ня і вирішення суспільно-педагогічних 
проблем.

З нового навчального року на Всеу-
країнському рівні в режимі експерименту 
заплановано впровадження інтегровано-
го курсу «Природничі науки» (підготовле-
но 4-ри авторських проекти). Долучитись 
до експерименту виявили бажання такі 

заклади освіти області: 
- Кадиєвецька загальноосвітня шко-

ла І-ІІІ ступенів Кам’янець-Подільської 
районної ради;

- Приворотська загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів Кам’янець-Подільської 
районної ради;

- Орининська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Кам’янець-Подільської ра-
йонної ради;

- Слобідо-Рихтівська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів Кам’янець-
Подільської районної ради;

- Хмельницька середня загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів № 20;

- Хмельницька середня загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів № 21.

Навчальний план для 11-х класів роз-
роблений відповідно до Державного стан-
дарту затвердженого постановою КМУ 
від 14.01.2004 р. №24 та не передбачає 
суттєвих змін у самому змісті навчання. 

Відповідно до чинної нормативної 
бази (наказ МОН України від 25.04.2013 
№ 466 «Про затвердження Положення 
про дистанційне навчання», наказ МОН 
України від 12.01.2016 № 8 «Про затвер-
дження Положення про індивідуальну 
форму навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» та наказ МОН 
України від 13.03.2017 № 369 «Про за-
твердження Положення про екстернат у 
загальноосвітніх навчальних закладах») 
профільне навчання може реалізовувати-
ся за індивідуальними планами і програ-
мами, дистанційною формою навчання 
чи у формі екстернату.

У 2017/2018 н.р. за статистичними 
даними з районів, міст, ОТГ, 81% (8743) 
учнів старшої школи навчалися у про-
фільних класах, решта (2105) учнів – за 
універсальним профілем.

Аналіз наявних профілів у закладах 
освіти свідчить про:

- домінування філологічного на-
пряму;

- часткове поширення природ-
ничо-математичного, технологічного, 
суспільно-гуманітарного напрямів.

Обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти вивчалася громадська 
думка педагогічної, учнівської та бать-
ківської громадськості щодо стану про-
фільного навчання у старшій школі в ході 
проведення моніторингового дослідження 
«Стану профільного навчання в старшій 
школі» (наказ Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти № 153-но від 17.11.2017 р. 

Дослідження здійснювалось методом 
анкетування керівників, учителів, батьків 
та учнів 11-х класів закладів загальної се-
редньої освіти міської та сільської місце-
вості, за допомогою хмарних технологій. 
Всього в опитуванні взяло участь 1790 
осіб, з них 1219 проживають у міській, 
571 – у сільській місцевості. 

Респондентами моніторингу були 
81 керівник ЗЗСО, 117 вчителів ЗЗСО, 
які здійснюють навчання у профільних 
класах, 871 одинадцятикласник та батьки 
учнів профільних класів – 721. З матеріа-
лами аналітичної довідки можна ознайо-
митись за посиланням https://drive.google.
com/file/d/1xu3Kz5Y1u6LH9lCdu6BkF8_
PyKF-zJq3/view

Вчителі, які взяли участь у моніторин-
гу, здійснюють навчання у профільних 
класах за наступними напрямами:

- природничо-математичним – 
18,40%;

- суспільно-гуманітарним – 23,50 %;
- філологічним – 40,00 %;
- художньо-естетичним – 1,70 %;
- технологічним – 15,70 %.
Грунтуючись на підсумках моніто-

рингового дослідження, констатуємо, що 
керівники, вчителі, учні та батьки позитив-
но ставляться до профільного навчання 
і вважають, що воно сприяє набуттю 
навичок самостійної науково-практичної, 
дослідницько-пошукової, творчої діяль-
ності, саморозвитку та самоосвіти. 

Водночас виявлено низку проблем:
- 40,70% навчальних закладів лише 

частково забезпечені необхідною мате-
ріально-технічною базою для реалізації 
профільного навчання в старшій школі;

- 43,20% керівників та 55,20% учите-
лів наголошують на тому, що їх навчальні 
заклади лише частково забезпечені під-
ручниками з профільних предметів;

- 64,10% вчителів/батьків акцентують 
увагу на низькій вмотивованості учнів до 
навчання як одній з проблем, що гальмує 
розвиток профільного навчання у старшій 
школі;

- 46,60% педагогів потребують допо-
моги у процесі здійснення профільного 
навчання в навчальних закладах. 

- 18,80 % керівників/вчителів та 29% 
батьків вважають, що є низка проблем, 
які гальмують упровадження інтегрова-
них курсів.

У майбутньому на старшу профіль-
ну школу чекають як організаційні так і 
змістові зміни. Відповідно до Концепції 
реалізації державної політики у сфері ре-
формування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» (розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 13 груд-
ня 2017 р. № 903-р) до II кварталу 2020 
р. заплановано підготувати проект дер-
жавного стандарту профільної середньої 
освіти, у грудні 2020 р. – типові освітні 
програми відповідно до нових державних 
стандартів. У 2022 р. передбачено прове-
дення моніторингових досліджень якості 
профільної середньої освіти.

Наталія РАТУШНЯК, 
методист НМЦ координації роботи 

методичних та загальноосвітніх 
установ і закладів освіти ХОІППО.



4

до 2018/2019 навчального року

МАйбУТТЯ. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2018,  №№ 13-16 (590-593)

Рекомендації щодо підвищення ефективності 
науково-методичного забезпечення 

виховної діяльності педагогічних колективів 
закладів освіти у 2018-2019 н.р.

Інваріантними орієнтирами, які ви-
значають вектор динаміки освіти і ви-
ховання, є Закон України «Про освіту» 
і Концепція «Нова українська школа». 
Технологічні інтеграли, означені цими 
документами, вимагають суттєвої пере-
орієнтації діяльності методичних служб 
на забезпечення розвитку педагога нової 
формації, який має академічну свободу 
й професійно розвивається впродовж 
життя, організовує дитиноцентричний 
освітній процес з оптимальним набли-
женням виховання  дитини до її сен-
ситивних періодів розвитку. Сучасний 
педагог не тільки має виконувати функції 
трансформатора знань чи організатора 

навчальної, позаурочної та позашкіль-
ної діяльності, а, передовсім, він пови-
нен бути готовий здійснювати психоло-
го-педагогічний супровід самоактуалі-
зації, самовиховання, самореалізації 
учня, корекцію соціальних впливів на 
нього. Саме це актуалізує потребу но-
вого підходу до технологічної реалізації 
концепції формування вільного грома-
дянина, здатного самоствердитись на 
основі набутих компетентностей, спо-
собів мислення, ціннісних ставлень і ви-
рішувати особисті та суспільнозначимі 
завдання. Враховуючи концептуальне 
твердження, що найдоцільніше фаси-
літувати розвиток компетентностей, 

комунікативних умінь учня, на засадах 
інтегрованого підходу, цьогоріч варто 
зосередити увагу на основних аспектах 
моделювання наскрізного виховного 
процесу. Він має бути спрямований на 
формування компетентностей, системи 
цінностей у школярів, їх особистісної 
життєвої позиції як громадянина і патрі-
ота своєї держави.

 На прикладі освітніх галузей «При-
родознавство» та «Суспільствознав-
ство» презентуємо виховний потенціал 
навчальних предметів з урахуванням 
ключових компетентностей, як визна-
чальний компонент для створення сис-
теми наскрізного виховання.

Компетентності Природознавство Суспільствознавство

Спілкування дер-
жавною 
мовою

Формулювання оціночних суджень та висновків щодо себе як 
соціальної складової частини живої природи, щодо взаємоза-
лежності фізичних явищ.
Прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення 
та систематичного вживання української природничо-наукової 
термінологічної лексики.
Обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь у 
дискусії.
Зосередження уваги на правильності вживання власних назв ге-
ографічних об’єктів, топонімів (столиця, рідне місто, село тощо).

Повага до української як державної мови, зацікавлення її роз-
витком.
Реагувати мовними засобами на соціальні й культурні явища; 
розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти техніки пере-
конування та маніпуляції; вести аргументовану дискусію на від-
повідну тематику; творити українською мовою (усно і письмово) 
тексти історичного та соціального змісту.
Розвиток комунікативної культури спілкування і взаєморозуміння.

Соціальна та грома-
дянська
компетентності

Знайомство з видатними вченими, життя, діяльність та наукові 
здобутки яких, пов’язані з Україною.
Фізика: О.Смакула, І.Тамм, М.Авенаріус, І.Земанчик, Г.Харпак, 
І.Пулюй, Г.Лангемак, Б.Грабовський, З.-В.Храпливий, І.Фещенко-
Чопівський, М.Пильчиков.
Хімія: Е.Чаргафф, Є.-З.Стахів, Л.Романків.
Біологія: М.Амосов, М.Філатов, О.Богомолець, Б.Раєвський, 
В.Радзимовська.
Географія: А.Синявський, С.Рудницький, О.Маринич, М.Миклухо-
Маклай, П.Чубинський, В.Кубійович, М.Туган-Барановський, 
І.Бабанський.
Формування вмінь орієнтуватися у просторі. 
Аналіз інформації щодо зв’язків з іншими країнами, толерантне 
ставлення до культурних надбань народів світу.
Формування споживчої поведінки, орієнтованої на національного 
виробника; раціональне природокористування.
Збереження заповідних територій та біологічного різноманіття.
Громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої гро-
мади, країни.

Ідентифікування себе як особистості і громадянина України.
Усвідомлення основних державотворчих подій становлення 
незалежної України, історії створення Державного Прапора, 
Гімну, Гербу України.
Виховання гордості за Україну, її історію та видатних людей, 
які зробили вагомий внесок у розвиток світової та європейської 
спільноти.
Усвідомлення спільних цінностей української нації: державного 
суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й демокра-
тичних засад державного устрою.
Виховання шанобливого ставлення до державної символіки, 
культурного та історичного минулого України.
Усвідомлення духовної єдності населення всіх регіонів України, 
спільності культурної спадщини та майбутнього своєї держави.
Формування правової культури, правосвідомості учнів, їх поваги 
до Конституції України, Законів України, усвідомлення своїх 
прав, свобод та обов’язків.
Виявляти активну життєву позицію, підтримувати ініціативи та 
проекти соціально-громадського спрямування, волонтерську 
діяльність, прагнути до самореалізації в Україні.
Толерантне ставлення до різних поглядів та переконань.
Усвідомлення цінностей: людське життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека.
Виховання людяності, гідності, справедливості, толерантності, 
відповідальності – основних моральних цінностей, що визнача-
ють ставлення до людей і сприяють єдності країни, стабільності, 
миру і злагоді в Україні.
Негативне ставлення до проявів дискримінації, жорстокості та 
насильства, засудження військової агресії.
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Ініціативність
і підприємливість

Географія: виконання досліджень, проектів з утилізації побуто-
вих відходів.
Планувати та розробляти заходи щодо утилізації побутових від-
ходів у своєму населеному пункті та інші проекти, що сприяють 
оздоровленню середовища.
Уміння генерувати ідеї, ініціативи, об’єднуватися в команди щодо 
проектної, конструкторської та винахідницької діяльності для ви-
рішення проблем, пов’язаних  з економічними, матеріальними й 
енергетичними ресурсами; раціональне використання природних 
ресурсів; прогнозування впливу наук на розвиток технологій та 
нових напрямів підприємництва.

Оперувати цифровими даними, математичними поняттями для 
пізнання і пояснення минулого й сучасних суспільних подій, явищ 
і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми 
в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо).

Спілкування
іноземними
мовами

Використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні 
джерела для отримання інформації природничого змісту, само-
освіти та саморозвитку.
Походження назв географічних об’єктів, топонімів (річок, озер, 
гір, міст, сіл тощо).

Формувати інтереси до досліджень історії культурного, еконо-
мічного й суспільно-політичного життя регіону, країни, Європи і 
світу (залучення дітей до проектної діяльності).

Математична
компетентність

Порівнюють площі, економічні та демографічні показники країн 
світу, областей України тощо. Аналіз діаграм, схем, картосхем, 
таблиць, у яких закладено статистичну інформацію.
Порівнюють ціни аналогічної продукції різних виробників, по-
яснюють їх відмінності з урахуванням вартості сировини, об-
ладнання, курсу валют.
Розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та 
опису біологічних, фізичних, хімічних моделей реальних явищ 
і процесів.

Інформаційно-
цифрова
компетентність

Використовувати ІКТ для проведення обчислень, гра-
фічного аналізу, пошуку та представлення результатів  
досліджень, створювати інформаційні продукти, спрямовані на 
поширення та розв’язання актуальних питань з природничих 
наук.
Ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією 
(авторське право, мережевий етикет тощо), сучасною цифровою 
технікою.

Використовувати цифрові технології для пошуку потрібної іс-
торичної та соціальної інформації, її нагромадження, перевірки 
і впорядкування; створювати вербальні й візуальні (графіки, 
діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації.
Дотримання визначених норм поведінки і моральних правил у 
роботі з соціальною інформацією, зокрема дотримання автор-
ського права.

Уміння вчитися
впродовж життя

Ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну 
траєкторію розвитку впродовж життя; аналізувати діяльність; 
позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання 
задоволення від пізнавальної та  інтелектуальної діяльності; 
готовність до інновацій; оцінка власних здібностей щодо вибору 
майбутньої професії.
Ціннісне ставлення до власної діяльності та прагнення досягти 
певного соціального статусу для розвитку держави.
Розуміння соціальної ролі освіти.

Генерувати нові ідеї проектів для розвитку громади, оцінювати їх 
переваги і ризики; планувати чи організовувати індивідуальні чи 
командні проекти (зокрема дослідницько-пошукового характеру), 
представляти їх результати.

Обізнаність та
самовираження
у сфері культури

Організація та проведення екскурсій, ознайомлення учнів з 
унікальними природними об’єктами регіонального та державного 
значення.
Обізнаність щодо використання природних, синтетичних мате-
ріалів при створенні художніх виробів. 

Розвивати власну національно-культурну ідентичність.
Осмислювати твори мистецтва, досягнення української культури 
з іншими культурами.
Відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки української і 
світової культури, відкритість до міжкультурного діалогу.

Екологічна 
грамотність 
і здорове життя

Географія: готовність до оцінки наслідків діяльності людини на 
навколишнє середовище, підготовка повідомлень про антропо-
генні ландшафти.
Біологія, екологія: участь у заходах з охорони довкілля; оцінка 
значення впливу природних компонентів на життя та діяльність 
людини.
Навички безпечної поведінки  в умовах несприятливих фізико-
географічних явищ та процесів.
Дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в природі.
Формування навичок на здорове, раціональне харчування.
Розуміння значення для здоров’я людини мінерально-лікуваль-
них та столових вод.
Усвідомлення, оцінка змін природних умов внаслідок інтенсив-
ного природокористування.
Оцінка використання генетично модифікованих організмів на 
природні екосистеми та здоров'я людини.
Визначити ознаки та причини здоров'я або патології.
Аналізувати проблеми довкілля, визначати способи їх вирішен-
ня, брати участь у практичній реалізації цих проектів.

Усвідомлення важливості бережливого природокористування, 
відповідальність за власну діяльність у природі; усвідомлення 
значення здоров’я для самовираження та соціальної взаємодії.
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Формула Нової школи складаєть-
ся із 10 ключових компетентностей і 
означується  як наскрізний процес ви-
ховання, що ґрунтується на цінностях: 
морально-етичних (гідність, чесність, 
справедливість, турбота, повага до жит-
тя, повага до себе й інших людей) і соці-
ально-політичних (свобода, демократія, 
культурне різноманіття, повага до рідної 
мови та культури, патріотизм, бережливе 
ставлення до довкілля, повага до закону, 
солідарність, відповідальність).

У ході серпневих секційних методич-
них занять важливо наголосити на ак-
тивній співпраці учителів-предметників і 
класних керівників у процесі наскрізного 
виховання, що має суттєво забезпечити 
сформованість в учнів умінь, компетент-
ностей і ціннісних ставлень. 

Виховний процес маємо організувати 
так, щоб забезпечити  набуття дитиною 
компетентностей і розвитку таких умінь, як:

- уміння адаптуватись в реальних 
умовах, критично мислити, формулю-
вати гіпотези, нести відповідальність за 
власні дії;

- виявляти активність у пізнанні на-
вколишнього світу, навчитись здобувати 
знання з різних джерел, аналізувати та 
вміти узагальнювати інформацію, аргу-
ментувати висновки;

- уміти застосовувати знання на 
практиці;

- володіти навичками спілкування, 
вміти відстоювати власну думку, бути 
толерантним;

- самостійно працювати над розви-
тком фізичних і духовних потреб.

Лише на основі набутих компетент-
нісних знань і умінь формуються ціннісні 
ставлення, переведення цінностей у 
план особистісного сенсу учня.

У контексті цих завдань, задля орга-
нізації такої конвергенційної діяльності 
педагогів щодо наскрізного виховання, 
методичним службам у 2018-2019 н.р. 
необхідно забезпечити компетентну 
готовність учителів, класних керівників 
до створення інноваційного виховного 
простору, який сприятиме формуванню 
в учнів  таких рис характеру як: само-
регуляція, наполегливість, старанність, 
енергійність, соціальний та емоційний 
інтелект, вдячність, оптимізм, допитли-
вість, позитивність, толерантність.

Методична робота з класними керів-
никами має стати більш персоніфікова-
ною, надаючи кожному педагогу кращі 
можливості для розвитку своєї профе-
сійної компетентності в прийнятний для 
нього спосіб. Для цього методистам з ви-
ховної роботи РМК, ММК, ОТГ необхідно 
добирати інтерактивні форми і методи, 
котрі сприятимуть розвитку в класного 
керівника базових компетентностей, зо-
крема таких виховних  умінь, як: діагнос-
тування, проектування, бути здатним 
не лише працювати в умовах постійних 
змін, а й стати суб'єктом цих змін, їх 
ініціатором й активним учасником; ор-
ганізовувати виховання як взаємодію, 
як процес створення оптимальних 
умов для реалізації вихованцем свого 
природного потенціалу, формування 

системи ціннісних ставлень до світу та 
самого себе, формування оптимістич-
ної моделі власного розвитку впродовж 
усього життя. 

Акценти в  методичному забезпе-
ченні педагогів-організаторів, класних 
керівників мають бути перенесені на 
практичне долучення їх до перспектив-
них виховних моделей та систем, на 
оволодіння сучасними технологіями, 
зокрема:

- особистісно орієнтованою, проек-
тною, колективною творчою діяльністю;

- кейс-технологією, технологією мо-
делювання виховної системи класу;

- технологією портфоліо;
- технологією соціального проекту-

вання;
- технологією колективного плану-

вання життєдіяльності класу;
- технологією педагогічної діагнос-

тики;
- ігровими, тренінговими, сторітелін-

говими, комунікативними;
- технологіями   партнерської вза-

ємодії;
- інформаційно-комунікаційними 

технологіями. 
В сучасному методичному просторі 

актуальною стає технологія інтерактив-
ного, науково-методичного супроводу 
реалізації  таких функцій класного ке-
рівника, як:

- технологічно-емпатійне забезпечен-
ня розвитку життєвих компетентностей 
і життєтворчості, виховання вольових 
якостей, рис характеру учнів; 

- захист і підтримка інтересів, прав; 
захист дітей від негативних впливів, 
сприяння патріотичному та соціальному 
становленню учнів, вирішенню їхніх со-
ціальних проблем, розвиток соціальної 
активності, соціальної мобільності;

- організація дитячого колективу, 
його згуртування, активізація, розвиток 
самоврядування, підтримка ініціатив 
учнів, надання їм допомоги у саморе-
алізації;

- здійснення досліджень організації 
виховного процесу, розвитку дитячого 
колективу, особистості учня, розвитку 
учнівського самоврядування, вивчення 
соціальних, життєвих проблем учнів, 
проблем сімей учнів тощо;

- аналіз стану і тенденцій виховного 
процесу, визначення мети та завдань, 
способів і засобів його оптимізації, 
проектування, програмування та плану-
вання заходів розвитку учнів, дитячого 
колективу;

- запобігання виникненню та поширен-
ню в класі негативних соціальних явищ 
(негативна підліткова субкультура, кібер-
булінг, алкоголізм, наркоманія), запобіган-
ня життєвим кризам в учнів групи ризику;

- корегування та виправлення в учнів 
негативних якостей та рис, асоціальних 
патернів поведінки.

Враховуючи те, що пріоритетом у 
системі освіти є національно-патріо-
тичне виховання, з метою підвищення 
ефективності інноваційної  діяльності 
щодо реалізації задач національно-
патріотичного виховання учнів радимо:

- посилити системну реалізацію 
інформаційно-цільової, соціально-педа-
гогічної функції виховної діяльності щодо 
створення оптимальних умов особистіс-
ного становлення учнів, формування в 
них почуття  патріотизму, громадянської 
відповідальності;

- створити і поповнювати базу даних 
та анотований каталог інноваційної ді-
яльності з питань національно-патріо-
тичного виховання;

- облаштувати та систематично онов-
лювати у навчальних закладах інфор-
маційно-меморіальні стенди про Героїв 
України – учасників антитерористичної 
операції та їхні подвиги як захисників 
України;

- поширювати та презентувати кращу 
практику роботи класних керівників із 
питань формування морально-етичних 
якостей дитини на прикладах життя 
українських патріотів;

- забезпечити поширення та презен-
тацію досвіду роботи класних керівників 
з питань патріотичного виховання, ство-
рення комфортних, толерантних  умов 
для дітей із сімей, де  батьки були чи є 
учасниками бойових дій на сході Украї-
ни, родин  переселенців;

- сприяти організації комісій з питань 
волонтерської діяльності у  структурі 
учнівського самоврядування.

Враховуючи ситуацію з поширенням 
булінгу в дитячому та молодіжному 
середовищі,  важливо  організувати ме-
тодичну діяльність щодо оптимального 
використання можливостей сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
системи медіації для забезпечення про-
грамної превенції булінгу, кібербулінгу, 
суїцидальних проявів серед дітей.

Продовжувати реалізовувати заходи 
Всеукраїнського правопросвітницького 
проекту «Я маю право», обласного про-
екту «Розвиток національно-орієнтова-
ної системи громадянської комунікації», 
забезпечити створення правозахисної 
платформи у виховному просторі за-
кладів освіти, особливо, у частині право-
вого захисту дитини від будь-яких форм 
насилля.

Оптимально використовувати потен-
ціал сертифікованих класних керівників-
тренерів щодо реалізації превентивних 
програм та проектів.

Спрямувати методичну діяльність на 
оптимальне використання можливостей 
сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, створення аналітичних веб-
сторінок про моделі виховних систем 
закладів загальної середньої освіти 
району та області, організацію методич-
ного супроводу інтегративної діяльності 
закладів освіти. 

Особливу увагу необхідно також 
звернути на організацію методичного су-
проводу інтегрованої діяльності класних 
керівників, школи, сім´ї і громадськості, 
позашкільних навчальних закладів. 
Систематично вивчати диференційовані 
потреби педагогів і на  цій основі  ство-
рювати систему науково-методичного 
сервісу, з використанням електронного 
ресурсу. 
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Впродовж 2017-2018 н.р. методис-
тами  НМЦ виховної роботи і центром 
моніторингових досліджень та наукової 
роботи ОІППО проводилось досліджен-
ня стану національного виховання у 
загальноосвітніх закладах області. На 
питання «Хто є для Вас авторитетом 
у ставленні до батьківщини?» 40% 
опитаних відповіли, що це – борці за 
незалежність України, 32%  – сім’я, 20% 
– учителі, 7% – волонтери, 2% – полі-
тики. На питання «Що на твою думку , 
спонукає учнівську  молодь до скоєння 
протиправних дій?»  із 150  опитаних 
учнів  9-11 класі, 37 учнів (64%)  відпо-
віли, що це – нудьга у школі і відсутність 
інтересів, 27 учнів (47%)  вважають, 
що причиною  є потреба в  грошах.  На 
питання «Чи граєш ти у комп’ютерні 
ігри, де є елементи жорстокості?» 
ствердну відповідь дали 16 учнів, або 
28% опитаних. На питання  «З ким тобі 
комфортно і легко поділитись своїми 
проблемами і переживаннями?» 60% 
учнів відповіли, що з класним керівни-
ком, проте 12 учнів, а це 19% опитаних 
відповіли, що ні з ким з педагогів не 
хочуть ділитись своїми проблемами, 
так, як вони нічим не допоможуть. На 
питання «Чого б ви хотіли добитись у 
житті передусім?» 50% учнів  хотіли б 
цікавої роботи, 83% - сімейного благо-

получчя, 12% – багато грошей,  але 
ніхто з опитаних не прагне досягти  
моральної досконалості. З опитування 
можна зробити висновок, що якраз це і  
стає причинами протиправних дій, які 
трапляються все частіше в дитячому 
та молодіжному середовищі. Але на 
питання «Чи дають у школі інформацію 
про наслідки скоєння протиправних 
дій?» 100%  старшокласників ствердно 
відповіли. Це ще раз потверджує,  що 
однієї інформації замало, у системі 
виховної роботи мають бути враховані 
всі чинники і фактори, які впливають на 
ставлення учня до себе і до світу.

Враховуючи виклики у сфері ви-
ховання, пропонуємо долучитись до 
дискусій і запропонувати своє бачення 
вирішення проблем.

З цією метою, на секційних засідан-
нях радимо розглянути такі дискусійні 
теми:

1. Виховання в сучасній школі: яким 
йому бути?

2. Чи відповідає шкільне виховання 
викликам сьогодення?

3. Ефективне виховання дітей та 
учнівської молоді – міф чи реальність?

4. Проблеми виховання в контексті 
сучасних викликів.

5. Програма наскрізного виховання 
учнів: якою їй бути?

6. Компетентнісний підхід до вихо-
вання: у чому необхідність?

7. Класний керівник у сучасній школі 
– хто він?

8. Який класний керівник потрібен 
сьогодні школі?

9. Компетентний класний керівник - 
запорука ефективності виховання.

10. Професійний кодекс класного 
керівника – яким він повинен бути?

11. батьки – споживачі освітніх по-
слуг чи соціальні партнери?

12. Класна година: якою їй бути у 
системі наскрізного виховання?

13. Як допомогти підліткам у вирі-
шенні поведінкових проблем?

14. Девіантна поведінка підлітків і 
булінг: що за цим стоїть?

15. Інтернет: друг чи ворог дитини?
16.  Компетентність і вихованість: у 

чому різниця?
17. Наскрізне виховання: у чому кое-

фіцієнт корисної дії?
18. Педагог-організатор у системі 

наскрізного виховання.

Ігор ГІДЖЕЛИЦЬКИЙ,
завідувач НМЦ виховної роботи 

та позашкільної освіти 
Хмельницького ОІППО,

Валентина ІОВА,
методист НМЦ.

Особливості громадсько-державного 
управління закладами освіти

Громадсько-державне управління 
слід розглядати як управління, в якому 
оптимально поєднується діяльність 
суб’єктів управління державної та 
суспільної природи з поступовою 
перевагою останніх. Таке управління 
освітою передбачає в першу чергу 
узгоджену взаємодію між державою 
та суспільством у вирішенні різно-
манітних питань освіти, пов’язаних з 
можливістю відповідально та резуль-
тативно впливати на освітню політику, 
прийняті управлінських рішень, участі 
у виконанні ресурсно–забезпечуваль-
них функцій, створенні здорового со-
ціального середовища для суб’єктів 
навчання. В умовах розвитку демокра-
тії та прогресуючого поступу  практики 
співуправління, система освіти все 
більше спирається на громадські 
організації, що в свою чергу визначає 
виникнення громадсько–державного 
управління освітою, необхідність якого 
обумовлена низкою факторів. Серед 
яких: посилення відкритості освітніх 
систем, зменшення рівня централі-
зації управління освітою, підвищення 
ролі функцій забезпечення інновацій в 
системі освіти, перехід до договірних 
відносин, зростаючі потреби суспіль-
ства в управлінні системою освіти 

та розвитку громадських ініціатив в 
сфері освіти, створенні системи «гори-
зонтальних» управлінських структур, 
необхідності формування «суспільно-
го замовлення» на якість освіти.

Громадська складова управління 
має свої переваги, які містяться в неза-
лежності дій органів самоуправління та 
співуправління участі громадськості в 
організації освітнього процесу, де при-
йняття рішень здійснюється в процесі 
публічних обговорень та враховується 
думка меншості, заохочується ініціа-
тива. Очевидно до функцій громад-
ських органів управління відносяться: 
включення  громадськості в процес 
розробки, прийняття та реалізації рі-
шень на всіх рівнях управління освіти, 
забезпечення громадського контролю 
за дотриманням чинного законодав-
ства, прав здобувача та його батьків 
(законних представників), педагогів, 
створення умов доступності якісної 
освіти, внесення пропозицій відносно 
правового статусу громадських орга-
нів управління освітою, залучення та 
використання фінансових і матеріаль-
них ресурсів; проведення експертизи 
освітніх проектів, розширення спектру 
активної взаємодії всіх суб’єктів у ви-
рішенні наявних проблем.

Таким чином, в громадсько–дер-
жавному управлінні освітою почина-
ють розрізняти нові, демократичні від-
носини, погодження взаємодії між дер-
жавою та громадянським суспільством 
в області освіти, власне управлінські 
аспекти їх взаємодії. Ціннісно–цільо-
вою цариною громадсько–державно-
го управління освітніми системами 
виступає задоволення існуючих та 
формування нових актуальних освіт-
ніх запитів та потреб територіальних 
громад в освіті.

Формування структур громад -
сько–державного управління на рівні 
закладу загальної середньої освіти, 
як показує наявний досвід дозволяє 
забезпечити реалізацію державної 
політики в галузі освіти  з урахуван-
ням потреб місцевої територіальної 
громади, формувати систему громад-
ського контролю щодо стану освіти та  
реалізації програми її розвитку, спо-
стерігати за дотриманням прав учнів, 
батьків, та педагогічних працівників.

Продуктивність громадсько–дер-
жавного управління залежить від 
реалізації наступних принципів: не-
залежність і партнерство органів дер-
жавного і громадського управління, 
законність, що передбачає неухильне 
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дотримання чинного законодавства, 
цільова спрямованість діяльності 
суб’єктів громадсько–державного 
управління освітою на реалізацію по-
треб та інтересів учасників навчаль-
ного процесу, суспільства та держави, 
відкритість, гласність, у відповідності з 
якою діяльність суб’єктів громадсько–
державного управління системою 
освіти відкрита для всіх учасників 
освітнього процесу, свобода само-
діяльності, що означає можливість 
кожного суб’єкта управління вільно 
обирати методи і засоби реалізації 
управлінської діяльності, узгодження 
розподілу повноважень і сфер від-
повідальності між державними і гро-
мадськими органами управління на 
кожному рівні, етапі формування та 
розвитку, цивілізоване вирішення кон-
фліктів та протиріч між державними та 
громадськими органами управління на 
кожному рівні освіти через загально-
прийнятні узгоджувальні механізми та 
процедури.

Ефективність системи зміни та 
інноваційних процесів в освіті може 
бути досягнута в процесі конструк-
тивної співпраці державних органів 
управління навчальними закладами 
та взаємодіючих з ними громадськими 
неурядовими інститутами. Громад-
сько–державне управління виступає 
як інноваційний чинник  та передбачає 
розвиток гармонійних соціальних від-
носин суб’єктів управління освітою 
на основі їх згоди та самоуправління, 
забезпечення необхідних умов для 
самореалізаці ї  кожного учасника 
навчального процесу, створення та 
функціонування колегіальних органів 
управління. Громадське управління 
системою освіти – продуктивна діяль-
ність суспільства, що містить в собі 
активний прояв громадянської позиції, 
суспільної ініціативи і соціальної від-
повідальності.

Особливістю управління закла-
дами загальної середньої освіти 
сьогодні є необхідність залучення до 
вирішення шкільних проблем різних 
соціальних інститутів, переважно 
підприємств, громадськості, сім’ї. 
Розширення громадських основ в 
управлінні, надання більшої самостій-
ності безпосереднім суб’єктам управ-
ління  (закладам загальної середньої  
освіти) сприяє об’єктивному й усе- 
б і ч н о м у  в и з н а ч е н н ю  р і з н и х  і  
специфічних освітніх послуг відпо-
відно до вимог ринкових методів  
господарювання, адекватному реагу-
ванню на прискорені соціально-еко-
номічні та науково-технічні зміни в 
суспільстві.

Необхідність посилення участі 
громадськості в управлінні освітою 
обумовлена низкою обставин. Сер-
йозно відстає від потреб практики 
регулювання відносин суспільства 

й держави в системі освіти. багато 
проблем поодинці не вирішити. Необ-
хідна взаємодія, підтримка, спільна 
діяльність різних державних і муні-
ципальних структур нашого суспіль-
ства. Об’єднання та координація їхніх 
організаційно-управлінських функцій 
на всіх рівнях управління можуть 
здійснювати громадські органи. Саме 
такі органи інтегрують педагогічний 
потенціал суспільства.

Система управління, як відомо, 
має кілька підсистем. Кожна підсисте-
ма діє на певному рівні: державному, 
регіональному, місцевому та інститу-
ціональному. На перших трьох рівнях 
управління будується на принципах 
взаємодії державних і громадських 
органів управління. За визначенням 
Н.Малахова, «система управління 
освітою являє собою сукупність ін-
ститутів управління, пов’язаних один 
з одним відносинами субординації 
(підпорядкування) або координації».

На місцевому р івн і  державне 
управління виражається в діяльності 
місцевого органу управління, гро-
мадське управління представляють 
конференції  громадськості ,  ради 
керівників, ради спонсорів, асоціацій 
педагогів, батьків тощо.

багато чого залежить від ініціативи 
та діяльності безпосередньо керівни-
ків місцевих органів управління. Фор-
мування та забезпечення діяльності 
громадських органів управління є 
важливим завданням усієї управлін-
ської системи. У положенні про раду 
говориться, що вона є державно-
громадським органом, що забезпечує 
погоджені дії зацікавлених галузей 
державної влади, наукової та педа-
гогічної спільноти в рішенні проблем 
загальної освіти.

Модель шкільного самоврядуван-
ня містить у собі чотири підсистеми: 
учнівську, педагогічну, батьківську 
й систему співуправління (спільну). 
Якщо поряд із загальношкільними 
органами самоврядування будуть ді-
яти подібні органи самоврядування в 
первинних колективах (класах,групах 
на першому, другому, третьому рівні 
школи), самоврядування в цілому 
буде більш представницьким, чітким, 
оперативним, а як підсумок – більш 
результативним.

У педагогічній науці самоуправлін-
ня освітньою установою розглядаєть-
ся як необхідна  й важлива ланка в 
системі громадсько-державно управ-
ління освітою. У школі, побудованій за 
демократичними принципами, кожний 
із колективів та об’єднань дорослих 
і дітей повинен мати право на само-
врядування, самостійне рішення своїх 
питань, задоволення потреб та інтер-
есів у освітньому процесі.

Цьому можуть служити різні органи 
самоврядування:

- Педагогічного колективу - збо-
ри трудового колективу, педагогічна 
рада, методична рада, методичні 
об’єднання вчителів, класних керів-
ників, вихователів, малі педради, 
психолого-педагогічні консиліуми, 
профспілковий комітет тощо;

- Учнівського колективу – збори 
(конференції) учнів, учком, рада кла-
су, різні учнівські комісії, штаби тощо;

- Асоціація батьків школи – шкільні 
та класні батьківські збори (конферен-
ції), комісії, секції, ради тощо.

Наділяючи повноваженнями той 
чи інший орган колективу, насам-
перед необхідно визначити їхню 
спрямованість. Часто-густо дорослі, 
успадковуючи погляди авторитарної 
системи, насамперед думають про те, 
які рішення цей орган буде приймати, 
за що відповідати, які санкції накла-
дати на порушників. Однак ідеалом 
і  головною функцією громадських 
інститутів у дійсно демократичному 
суспільстві є захист прав і свобод 
особи, і саме момент створення того 
чи іншого органу, коли обговорюються 
його майбутні повноваження, і дає 
нам добру можливість набути досвід 
справді демократичного підходу до 
рішення найбільш насущних проблем. 
В умовах школи, що створює діючу 
модель демократичного суспільства, 
важливо насамперед забезпечити 
можливість кожного відчувати без-
посередньо причетність до рішення 
загальних питань, до дотримання та 
захисту прав людини.

Органи самоврядування педа-
гогів, учнів, батьків не можуть діяти 
ізольовано один від одного, потрібна 
координація, взаємодія. Для цього 
необхідні органи співуправління, тобто 
спільного управління. Таким органом 
є збори педагогів, учнів, батьків, кон-
ференція їхніх представників, рада 
школи, спільні комісії з різних питань  
шкільного життя.

Органи самоврядування керуються 
такими соціально-педагогічними прин-
ципами: рівноправності, виборності, 
оновлення, наступності, відкритості 
та гласності, демократії, законності, 
педагогічної доцільності, представ-
ництва, гуманності, колегіальності у 
прийнятті рішень і персональної від-
повідальності, свободи та самодіяль-
ності, розподілу повноважень, критики 
та самокритики тощо.

При організації діяльності органів 
самоврядування доцільно керуватись 
такими правилами:

- Усе, що можуть вирішувати орга-
ни самоврядування, має передаватись 
їм з умовою, що прийняті  ними рішен-
ня та здійснювані дії не будуть зачіпа-
ти інтереси та права інших учасників 
шкільного життя. Кожний орган само-
врядування наділяється реальними 
повноваженнями;
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- Жоден колектив чи об’єднання у 
школі не мають права диктувати свою 
волю іншим колективам;

- Пріоритетом користуються орга-
ни самоврядування безпосередньої 
демократії перед органами представ-
ницької демократії;

- У школі діє прийнята відповід-
но до її статуту поєднальна система 
вирішення конфліктів і протиріч між 
органами самоврядування, а також 
між органами самоврядування й адмі-
ністративних органів управління шко-
лою. Рішення того чи іншого органу 
самоврядування може бути скасоване 
або вищим органом, або самим ор-
ганом самоврядування, що прийняв 
рішення, за поданням сторони, що 
оскаржує таке рішення.

Самоврядування постійно вимагає 
пошуків нових ресурсів і партнерів. 
будь-яка справа вимагає ресурсів. 
йдеться не про одне ресурсне джере-
ло, а про їх сукупність.

батьки, які мають такий важливий 
ресурс, як зв’язки, самі є людським 
і фінансовим ресурсом, являють со-
бою універсальне джерело ресурсного 
забезпечення діяльності шкільної 
установи.

Кадрові ресурси – це фахівці, про-
фесіонали, керівники, волонтери, які 
колись навчались у школі.

Матеріально-технічні ресурси – 
спеціальне обладнання, оргтехніка, 
засоби зв’язку тощо.

Інтелектуальні ресурси – це різні 
технології, методичні розробки, досвід 
роботи інших організацій, узагальнен-
ня свого досвіду роботи.

Відповідно до законодавства ( За-
кон України «Про освіту» Стаття 24) 
управління закладом освіти в межах 
повноважень, визначених законами 
та установчими документами цього 
закладу, здійснюють: засновник (за-
сновники); керівник закладу освіти; 
колегіальний орган управління закла-
ду освіти; колегіальний орган громад-
ського самоврядування; інші органи, 
передбачені спеціальними законами 
та/або установчими документами за-
кладу освіти.

Управління державною освітньою 
установою здійснюється за принципа-
ми єдиновладдя та самоврядування. 
Єдиновладдя здійснює керівник уста-
нови. Керівник закладу освіти здій-
снює безпосереднє управління закла-
дом і несе відповідальність за освіт-
ню, фінансово-господарську та іншу 
діяльність закладу освіти. , (Стаття 26 
Закону України «Про освіту»)

Повноваження (права і обов’язки) 
та відповідальність керівника закладу 
освіти визначаються законом та уста-
новчими документами закладу освіти.

Колегіальним органом управління 
закладу освіти є вчена або педаго-
гічна рада (Стаття 27 Закону України 
«Про Освіту». Основні повноваження, 
відповідальність, порядок формуван-
ня і діяльності колегіальних органів 
управління закладу освіти визнача-
ються законодавством та установчими 
документами закладу освіти.

Громадське самоврядування в 
закладі освіти - це право учасників 
освітнього процесу як безпосередньо, 
так і через органи громадського само-
врядування колективно вирішувати 
питання організації та забезпечення 
освітнього процесу в закладі освіти, 
захисту їхніх прав та інтересів, органі-
зації дозвілля та оздоровлення, брати 
участь у громадському нагляді (контр-
олі) та в управлінні закладом освіти 
у межах повноважень, визначених 
законом та установчими документами 
закладу освіти.( Стаття 28. Закону 
України «Про освіту»).

Громадське самоврядування в 
закладі освіти здійснюється на прин-
ципах, визначених частиною восьмою 
статті 70 цього Закону. У закладі 
освіти можуть діяти: органи самовря-
дування працівників закладу освіти; 
органи самоврядування здобувачів 
освіти; органи батьківського само-
врядування; інші органи громадського 
самоврядування учасників освітнього 
процесу.

Вищим колегіальним органом гро-
мадського самоврядування закладу 
освіти є загальні збори (конференція) 
колективу закладу освіти.

Принципи єдиновладдя та само-
врядування є вихідною підставою для 
формування моделі управління су-
часною освітньою установою – моделі 
громадсько - державного управління.

Основними формами самовряду-
вання є загальні збори (конференція), 
педагогічна рада, рада навчального 
закладу, піклувальна рада та інші 
форми передбачені статутом закладу 
загальної середньої освіти. У статуті 
закладу освіти повинен бути прописа-
ний порядок управління, у тому числі 
структура органів управління, їхня 
компетенція та порядок організації 
діяльності. Крім названих вище форм 
самоврядування у статутах освітніх 
установ називаються конференції 
трудового колективу, методичні та 
науково-методичні комісії, експертні 
ради, методичні об’єднання, комітети, 
професійні спілки, комісії з розгляду 
трудових спорів, організаційні коміте-
ти з підготовки різних масових заходів 
(оглядів, конкурсів) та ін..

Вони можуть бути постійними та 
тимчасовими, такими, що обираються 
та призначаються, такими, що пред-

ставляють усіх учасників освітнього 
простору або одну зі сторін (педагогів, 
учнів, батьків).

Ознайомлення з досвідом органі-
зації самоврядування показує,що крім 
перерахування форм самоврядування 
доцільно вказати у статуті їхнє при-
значення, функції, права, обов’язки, 
відповідальність, організаційні форми 
роботи тощо.

Діяльність органів управління  за-
кладом освіти, передбачена у статуті , 
має відповідати таким вимогам:

- Не суперечити освітянським за-
конам «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту»;

- Приймати рішення тільки у відпо-
відності зі своєю компетенцією.

Самоврядування у навчальних за-
кладах повинне розвиватись не шля-
хом збільшення кількості та створення 
яких-небудь нових органів управління, 
а шляхом розширення їхніх повно-
важень, підвищення відповідальності 
за результати навчання та виховання 
дітей і молоді.

Самоврядування має потребу в 
постійному відновленні й удосконалю-
ванні. При формуванні органів само-
врядування у школі треба виходити 
насамперед із потреби в них самої 
школи. В установі приживається лише 
те, що абсолютно необхідно для ви-
живання та функціонування установи 
відповідно до її реальної мети, а не 
такої, що лише декларується. Усе 
інше,що вигадує місцеве чи вище ке-
рівництво або самі вчителі, існує або 
формально, або як засіб реалізації 
особистих інтересів безпосередніх 
виконавців.

Створення школи майбутнього 
буде більш успішним, по-перше, при 
активній участі всіх працівників шко-
ли в управлінні освітнім процесом 
відповідно до відведеної їм ролі; по-
друге, при безпосередній діяльності 
в органах управління закладу освіти 
батьків, при активній допомозі  та під-
тримці освітніх установ спонсорами та 
меценатами, благодійними організаці-
ями, громадськими рухами, засобами 
масової інформації тощо; по-третє, 
при вмілій кооперації та координації 
державних структур, що мають мож-
ливість сприяти поліпшенню навчання 
та виховання підростаючого поко-
ління. Це важливе завдання можуть 
вирішувати на рівні школи органи її 
самоврядування.

Леонід БУЙМІСТЕР, 
методист НМЦ координації роботи 

методичних та загальноосвітніх 
установ і закладів освіти 

Хмельницького ОІППО.



10

до 2018/2019 навчального року

МАйбУТТЯ. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2018,  №№ 13-16 (590-593)

Дослідно-експериментальна робота 
в закладах освіти як основна форма 

реалізації інноваційної діяльності
В умовах модернізації освіти України 

інновації суттєво змінюють педагогічний 
процес в закладах загальної середньої 
освіти різного типу. Дослідно-експеримен-
тальна робота та інноваційна діяльність в 
закладах дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти є найважливішими 
формами модернізації освітнього просто-
ру, впровадження в освітній процес нової 
методології, методики та методичних при-
йомів. Інноваційна діяльність допомагає 
педагогічним колективам розробляти опти-
мальні шляхи вирішення освітніх проблем, 
сприяє створенню умов, які забезпечують 
повноцінний розвиток соціально-активної, 
спроможної самостійно вирішувати освітні 
та життєві задачі особистості.

Відповідно до Положення про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяль-
ності (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.11.2000 р № 522 зі змінами 
та доповненнями, затвердженими нака-
зом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 30.11.2012 р. № 1352, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18.12.2012 р. за № 2111/22423) 
та Положення про експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад (на-
каз Міністерства освіти і науки України 
20.02.2002 № 114; у редакції наказу МОН 
України 23.11.2009 № 1054, зареєстро-
ваного Міністерством юстиції України 16 
грудня 2009 р. № 1217/17233) освітніми ін-
новаціями є вперше створені, вдосконалені 
освітні, навчальні, виховні, управлінські 
системи, їх компоненти, що мають істотно 
поліпшити результати освітньої діяльності.

Цілеспрямовані інноваційні зміни в 
освітній галузі, згідно з вимогами норма-
тивно-правової бази, можливо забезпечити 
за допомогою педагогічних експериментів, 
які дозволяють глибше, ніж інші методи, пе-
ревірити ефективність тих чи інших ново-
введень, виявити належні умови реалізації 
певних педагогічних завдань.

З погляду на це, забезпечення відпо-
відного науково-методичного супроводу 
експериментальної роботи в закладі освіти 
стає особливо важливим завданням. 

Виконання його, насамперед, вима-
гає налагодження професійної взаємодії 
суб‘єктів педагогічної діяльності щодо 
спільного бачення методології дослідно-
експериментальної діяльності, створення 
умов для розкриття потенціалу кожного 
учасника інноваційного процесу, надання 
практичної допомоги педагогічним колек-
тивам у розробці та проведенні дослідно-
експериментальної роботи.

Інноваційний пошук освітян Хмельнич-
чини має широкий спектр.

У 2018 році дослідно-експеримен-
тальна робота всеукраїнського рівня про-

водиться 54 закладами освіти області із 17 
тем, регіонального рівня – 14 закладами  
із 8 тем.

Серед закладів-учасників дослідно-екс-
периментальної роботи всеукраїнського 
рівня: 

35 – заклади сільської місцевості, а 
саме Гуківська ЗОШ І-ІІІ  ступенів, Свірш-
ковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Чемеровець-
кого району, Новоселицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Полонської міської ради 
об‘єднаної територіальної громади, Лен-
ковецька загальноосвітня середня школа 
І-ІІІ ст. Шепетівської РДА, Пасічнянський 
НВК «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ 
ступенів – технологічний ліцей» Старо-
синявської селищної ради, 30 – заклади 
Шепетівського району.

19 – заклади міської місцевості, 
а саме: 8 з м. Хмельницького (НВК 
№2, Хмельницька спеціалізована за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15, 
Хмельницький ліцей № 17, Хмельниць-
ка середня загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 22 імені Олега Ольжича, 
НВК №10, ЗОШ №12, ЗОШ №30, Хмель-
ницький палац творчості дітей та юна-
цтва), 2 з м. Кам‘янця-Подільського 
(Кам‘янець-Подільський ліцей, Кам’янець-
Подільський НВК № 3 у складі загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів та ліцею), 2 з м. 
Старокостянтиніва (Старокостянтинівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Старокостянти-
нівський НВК «Спеціалізована школа І 
ступеня, гімназія»), Славутський НВК 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей 
«Успіх», Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія» Летичівського району, 
Дунаєвецький будинок творчості школя-
ра, Чемеровецький навчально-виховний 
комплекс №1, Чемеровецький районний 
будинок школярів, Ізяславський НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
ім. О.П.Онищука – гімназія», Шепетівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. М. Островського. 

Дослідження регіонального рівня 
проводяться у 14 експериментальних 
закладах міста Хмельницького, Кам‘янця-
Подільського, білогірського, Віньковець-
кого, Красилівського, Хмельницького, 
Шепетівського районів. Серед них:

8 – заклади сільської місцевості (Пи-
липоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст., Велико-
олександрівська ЗОШ І-ІІ ст., Слобідко-
охрімовецька ЗОШ І-ІІ ст. Віньковецького 
району; Жемелинецька ЗОШ І ступеня, 
Жемелинецький ДНЗ «Казка» білогір-
ського району; Митинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
Красилівського р-ну, Гвардійський НВК 
Хмельницького р-ну, Полянська ЗОШ І-ІІІ 
ст. Шепетівського р-ну); 

6 – заклади міської місцевості (Чор-
ноостровський НВК Хмельницького р-ну, 

білогірський навчально-виховний комплекс 
«Середня загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів ім. І.О.Ткачука, гімназія», Кам‘янець-
Подільська спеціальна школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради, 
Хмельницька спеціалізована загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені 
Олександра Співачука, Нетішинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1, Хмельницька середня 
загальноосвітня школа I-III ступенів №22 
імені Олега Ольжича).

Науковий супровід експериментальних 
педагогічних досліджень у закладах освіти 
області здійснюється науковцями Інституту 
модернізації змісту освіти МОН України, Ін-
ституту педагогіки НАПН України, Інституту 
психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 
Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова, Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН України, 
Інституту інформаційних технологій і засо-
бів навчання НАПН України, Університету 
банківської справи Національного банку 
України, Хмельницького національного 
університету, Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, Хмельницького 
обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти, Кам‘янець-Подільського 
національного університету ім. І.Огієнка. 

Координаційний, організаційний та на-
уково-методичний супровід діяльності екс-
периментальних закладів області здійснює 
Хмельницький ОІППО. Експертна комісія, 
створена при науково-методичній раді 
інституту, проводить експертизу заявок 
щодо доцільності інноваційних педагогіч-
них досліджень у закладах області і мо-
ніторинг експериментальних педагогічних 
досліджень. Вона ж надає рекомендації 
щодо впровадження експериментальних 
педагогічних досліджень у освітній про-
цес дошкільних, позашкільних закладів, 
закладів загальної середньої освіти об-
ласті, їх продовження, припинення або 
завершення.

Щоб заклад освіти набув статусу експе-
риментального, необхідно виконати певні 
кроки процедури підготовки нормативних 
документів:

1. Прийняття рішення педагогічною 
радою закладу освіти щодо участі у всеу-
країнському/регіональному експерименті.

2. Лист-клопотання від закладу освіти 
на місцевий орган управління освітою 
про виявлення ініціативи на проведення 
дослідно-експериментальної роботи всеу-
країнського/регіонального рівня.

3. Лист-клопотання від органу управлін-
ня освітою на Департамент освіти і науки 
Хмельницької ОДА про підтримку окремого 
(або окремих) закладів освіти щодо участі 
у дослідно-експериментальній роботі все-
українського/регіонального рівня.
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4. У разі проведення експерименту 
регіонального рівня, Заявка на проведення 
та Програма експерименту подаються на 
експертизу до експертної комісії при науко-
во-методичній раді Хмельницького ОІППО. 

5. Лист-клопотання від Департаменту 
освіти і науки Хмельницької ОДА на Мініс-
терство освіти і науки України про надання 
закладу освіти статусу експериментально-
го всеукраїнського рівня.

6. У разі проведення експерименту все-
українського рівня, Заявка на проведення 
та Програма експерименту подаються на 
експертизу в експертну комісію Науково-
методичної ради з питань освіти МОН 
України.

Статус експериментального закладу 
всеукраїнського рівня надається Міністер-
ством освіти і науки України на підставі 
клопотання департаментів освіти і науки 
обласних державних адміністрацій, Пре-
зидії Національної академії педагогічних 
наук України, Заявки, Програми та висно-
вків відповідної комісії Науково-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України.

Статус експериментального закладу 
регіонального рівня надається депар-
таментами освіти і науки обласних дер-
жавних адміністрацій на підставі Заявки, 
Програми та рішення колегії відповідного 
органу управління освітою. 

Термін розгляду Заявки про надання 
статусу експериментального закладу 
всеукраїнського рівня – два місяці з дня 
надходження матеріалів до відповідного 
органу управління освітою, про надання 
статусу експериментального закладу 
регіонального рівня — один місяць з дня 
надходження матеріалів до відповідного 
органу управління освітою.

На підставі Клопотання, Заявки та 
Програми відповідний орган управління 

освітою видає наказ про проведення до-
слідно-експериментальної роботи на базі 
закладу освіти та надання йому статусу 
експериментального всеукраїнського чи 
регіонального рівня.

Офіційно присвоєний статус експери-
ментального закладу, наявність програми 
експерименту дають право закладу освіти 
вносити зміни у типовий регламент своєї 
діяльності, змінювати зміст, форми, методи 
освіти відповідно до теми експерименталь-
ної роботи; поширювати серед педагогів 
набутий досвід, а також видавати навчаль-
но-методичну літературу, що узагальнює 
підсумки експерименту. 

Науково-методичний супровід до-
слідно-експериментальної роботи в об-
ласті здійснюється шляхом висвітлення 
актуальних питань на науково-практичних 
семінарах для різних категорій педагогічних 
працівників, індивідуального консультуван-
ня керівників експериментальних закладів, 
підготовки методичних рекомендацій, по-
сібників, поширення досвіду інноваційної 
діяльності педагогічних працівників та 
колективів області. 

Результатами системної роботи на-
уково-методичного центру координації 
роботи методичних та загальноосвітніх 
установ і закладів освіти Хмельницького 
ОІППО стали розробка та видання інфор-
маційно-аналітичного довідника «Дослід-
но-експериментальна робота з оновлення 
змісту освіти та підвищення її якості на базі 
навчальних закладів області», який містить 
інформаційно-аналітичні матеріали екс-
периментальних закладів з організації та 
проведення дослідно-експериментальної 
роботи, науково-методичного посібника 
«Педагогічний експеримент у системі інно-
ваційної освітньої діяльності», що містить 
матеріали, які розкривають основні засади 
науково-дослідної роботи, системи науко-

во-методичного забезпечення інноваційної 
освітньої діяльності, порядок здійснення 
дослідно-експериментальної роботи у 
загальноосвітньому навчальному закладі, 
інформаційно-аналітичного довідника 
«Проектна діяльність в навчальних закла-
дах Хмельниччини», спецвипуску журналу 
«Педагогічний вісник», в якому висвітлю-
ються актуальні проблеми формування 
інноваційного освітнього простору області.

З метою формування інформаційного 
простору та забезпечення інформаційної 
підтримки дослідно-експериментальної 
та інноваційної роботи області створено 
сайт центру[https://sites.google.com/site/
doslidhoippo], який є оперативним джере-
лом методичної допомоги з питань норма-
тивно-правового, науково-методичного та 
організаційного супроводу дослідно-екс-
периментальної та інноваційної діяльності 
закладів освіти області. В розділах сайту 
«Організатору дослідно-експерименталь-
ної роботи», «Публікації» можна ознайо-
митися з вище вказаними методичними 
доробками.

Отже, аналіз організації дослідно-екс-
периментальної та інноваційної роботи за-
кладів освіти області вказує на створення 
системи організаційного та методичного 
забезпечення інноваційної діяльності за-
кладів освіти, завдяки чому триває успішне 
поширення інновацій в освіті, розроблення 
та теоретичне обґрунтування локальних 
організаційних механізмів провадження до-
слідно-експериментальної роботи в освіті 
для забезпечення успішності інноваційного 
розвитку освітнього простору.

Валентина КРАСОВСЬКА, 
методист НМЦ координації роботи 

методичних та загальноосвітніх 
установ і закладів освіти 

Хмельницького ОІППО.

Обдарована дитина 
у новій українській школі

Актуальним напрямом освітньої ді-
яльності залишається пошук, розвиток 
і підтримка обдарованої учнівської мо-
лоді. Зазвичай такі діти допомагають за-
кладам освіти поліпшити свої рейтингові 
показники. Але не рейтинги головне!

Відомі дві теорії обдарованості. Від-
повідно до першої (соціальної), обда-
рованою є кожна дитина, але потрібно 
створити сприятливі умови для її роз-
витку. За другою теорією (біологічною) 
обдарованість або є, або немає. Навіть 
якщо не розвивати, талант все одно 
«проб’є собі шлях», як те було з багать-
ма відомими людьми. Оскільки не мож-
на стверджувати про перевагу жодної з 
них, методичні підходи сучасної освіти 
будуються на певному їх поєднанні.

Обдарованість є багатогранним 
явищем з різноманітними трактуван-
нями, і на вікових етапах проявляється 

по-різному. Загальноприйнятими кри-
теріями для класифікації видів обдаро-
ваності є:

– художня обдарованість в галузі: 
акторської майстерності, літератури, 
музики, мистецтва, скульптури тощо;

– творча обдарованість. Творча 
діяльність приносить дітям радість 
відкриття. Іншими словами, для дітей, 
на відміну від дорослих, творчість є 
життям;

– соціальна обдарованість – це ви-
няткова здатність вибудовувати довго-
тривалі конструктивні взаємини з інши-
ми людьми. У спілкуванні з однолітками 
обдарована дитина майже завжди бере 
на себе роль керівника та організатора 
колективних ігор та справ. Загальні риси 
лідерської обдарованості: інтелект вище 
середнього; вміння приймати рішення; 
здатність мати справу з абстрактними 

речами, з плануванням майбутнього, 
з часовими обмеженнями; гнучкість; 
здатність пристосовуватися; почуття 
відповідальності; впевненість у собі; на-
полегливість та ентузіазм; вміння чітко 
висловлювати думки;

– інтелектуальна та академічна 
обдарованість. Загальні риси інтелек-
туальної обдарованості: гострота мис-
лення; спостережливість; виняткова 
пам’ять; виявляє виражену і різнобічну 
допитливість; довготривалі заняття 
однією справою; легкість у навчанні, 
вміння добре викладати свої думки; де-
монстрація здібностей до практичного 
здобуття знань; виняткові здібності до 
розв’язання задач;

– рухова або спортивна обдарова-
ність.

Виявлення обдарованої дитини є 
лише початком складної праці. Заклад 
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освіти має створити умови для реалі-
зації можливостей дитини, знявши об-
меження, що заважають їй розвивати 
власні здібності. Обов’язково під час 
роботи з обдарованими дітьми необ-
хідна гнучкість в організації навчання. 
Крім того, найбільш ефективною є 
максимально індивідуалізована робо-
та — творчі завдання, дослідницька 
робота тощо. Якщо вчитель визначає 
у дитини здібності, які потребують 
розвитку, він має звернути на це увагу 
батьків, показати їм шляхи для розви-
тку дитячого потенціалу: навчання у 
спеціальному закладі або профільному 
класі, участь у позашкільних формах 
роботи з обдарованими дітьми, в кон-
курсах, пошук ресурсів в інтернеті для 
самостійного розвитку. Обдаровані діти 
особливо потребують позитивної педа-
гогічної уваги. А надати таку підтримку 
«нестандартному» учню може лише 
«нестандартний» педагог, якому також 
потрібен простір для вдосконалення 
та розвитку. 

В області склалася певна систе-
ма роботи з обдарованими дітьми. 
Вчителі-предметники беруть участь у 
комплексній діагностиці обдарованості 
дітей, розробляють індивідуальні про-
грами роботи з обдарованою дитиною, 
є керівниками учнівських науково-до-
слідних робіт, готують школярів до 
участі у конкурсах, олімпіадах, турні-
рах. 

Як показує практика, ця робота 
дає результати тоді, коли педагогам 
вдається пробудити у вихованці до-
слідника, створити умови для пошуку 
та відкриттів.

У районах,  містах, ОТГ  апробову-
ються різні форми підготовки учнівської 
молоді до участі в інтелектуальних 
змаганнях: олімпійські клуби, наукові 
сесії, онлайн-консультування, тощо. 
Така робота дає позитивні результати.

У 2017/2018 н.р. у ІІІ етапі Всеу-
країнських учнівських олімпіад узяли 
участь 1554 учні. Переможці – 701 
учень (диплом І ступеня – 69 учнів, ІІ 
ступеня – 198, ІІІ ступеня – 434), що 
становить 45 % від загальної кількості 
учасників. Серед районів найкращі 
результати показали Полонський, біло-
гірський, Ізяславський, Городоцький, 
Дунаєвецький, Чемеровецький, Воло-
чиський. Лідерами серед міст стали 
Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 
Шепетівка, учнівські команди яких вже 
кілька років поспіль показують гарні 
результати.

Відзнаки з 2-ох і 3-ох навчальних 
предметів отримали 93 переможці, що 
становить 13 % від загальної кількості 
нагороджених.

Найвищий рейтинг із навчальних 
предметів за результатами ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
у 2018 році показали команди з міст 
Хмельницького, Шепетівки, Кам’янця-
Подільського, Нетішина, Дережнянського 
та Теофіпольського районів, Хмельниць-
кого спеціалізованого ліцею-інтернату 
поглибленої підготовки в галузі науки.

Регіон Навчальні предмети

м. Хмельницький Іноземна мова (англійська, німецька), екологія, географія, 
історія, трудове навчання, інформатика.

м. Шепетівка Біологія, хімія, російська мова та література.

м. Кам’янець-Подільський Українська мова та література, астрономія, математика, 
польська мова та література.

м. Нетішин Правознавство.
Деражнянський район Французька мова.
Теофіпольський район Інформаційні технології.
Хмельницький спеціалізований лі-
цей-інтернат поглибленої підготовки  
в галузі науки 

Фізика, історія, економіка.

Аналіз результативності учнівських 
команд області в ІV етапі олімпіад від-
значається позитивною тенденцією у 
порівнянні з минулим роком. На ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів у 2017/2018 н. р. 
Хмельницьку область представляли 70 
учасників, 31 з яких здобули дипломи 
І (6 учасників), ІІ (10 учасників) і ІІІ (15 
учасників) ступенів. Найбільшу кількість 
учасників олімпіад представили міста: 
Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 

Шепетівка. Також учасниками були 
учні з Хмельницького спеціалізованого 
ліцею-інтернату поглибленої підготовки 
в галузі науки, м. Нетішина, м. Старо-
костянтинова, м. Славути, білогірського, 
Городоцького, Дунаєвецького, Ізяслав-
ського, Славутського, Старосинявського, 
Теофіпольського районів.

Географічно переможці ІV етапу 
олімпіад представлені закладами освіти 
міст Хмельницького, Старокостянтино-
ва, Шепетівки, Кам’янця-Подільського

Заклади освіти, які підготували переможців ІV етапу олімпіад

м. Хмельницький

Хмельницький ліцей № 17
Гімназія № 2 м. Хмельницького
Хмельницька гімназія № 1 імені В. Красицького
Хмельницька спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
з поглибленим вивченням німецької мови з 1- го класу
Технологічний багатопрофільний ліцей із загальноосвітніми класами 
м. Хмельницького імені Артема Мазура

м. Кам’янець-
Подільський

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс № 14 у складі спе-
ціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з поглибленим вивченням 
англійської мови та гімназії Хмельницької області

м. Старокостянтинів
Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа 
І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області 
імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука

м. Шепетівка Шепетівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів-гімназія»

Серед інтелектуальних змагань 
дедалі зростає популярність обласних 
турнірів.

Упродовж 2017/2018 н.р. в облас-
них етапах турнірів взяли участь 88 
учнівських команд юних біологів, хіміків, 
правознавців, фізиків, математиків, 
інформатиків, географів, економістів, 
істориків, журналістів, філософів та релі-
гієзнавців. Кращі команди представляли 
Хмельницьку область на фінальних ета-
пах турнірів. З перемогою повернулись:

-  юні біологи – збірна команда м. 
Шепетівки (І місце), 

- юні правознавці – команда Славут-
ського навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, 
ліцей «Успіх» (ІІІ місце),

-  юні історики – команда навчально-
виховного комплексу №10 м. Хмель-
ницького (ІІІ місце),

- юні журналісти – збірна команда м. 
Шепетівки (ІІІ місце).

Такі перемоги допомагають учневі 
перевірити власні сили, самостверди-
тись і будувати подальшу траєкторію 

особистісного зростання 
Нова школа має намір стати «шко-

лою компетентностей», яка буде вра-
ховувати індивідуальні здібності кожної 
дитини, тому місія Нової української 
школи – пошук, розкриття, розвиток 
унікальних здібностей, талантів і мож-
ливостей кожної дитини, якими вона 
наділена від природи.

Першим на цьому нелегкому шляху 
є визначення виду обдарованості. По-
дальші кроки – це виховання творчої 
соціально активної особистості, що 
вимагає впровадження в освітній про-
цес цікавих форм, методів, прийомів. 
Адже, як зазначається у Концепції Нової 
української школи, дитині недостатньо 
дати знання, а ще необхідно навчитися 
користуватися ними.

Ольга ГРЕБЕНЬ, 
методист НМЦ координації роботи 

методичних та загальноосвітніх 
установ і закладів освіти 

Хмельницького ОІППО.
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Про вкладання української мови 
та літератури у 2018/2019 н.р.

У 2018-2019 н.р. для 10-х  класів бу-
дуть діяти Типові навчальні плани, затвер-
джені наказом Міністерства освіти і науки 
України від 24 листопада 2017 р. № 1541. 
Існує два варіанти навчальних планів: 

- план із експериментальними інте-
грованими курсами «Історія: Україна і 
світ» та «Природничі науки»; 

- базові предмети вивчаються як 
окремі. 

В обох варіантах зазначена міні-
мальна кількість тижневих годин на ви-
вчення базових предметів.  

Із 2018-2019 н.р. у 10 класах чинні 
програми, затвердженні наказом Мініс-
терства освіти і науки України від 23.10 
2017 року № 1407. Програми розміщені 
на сайті МОНУ.

З української мови та літератури 
програми розраховані для двох рівнів 
складності: стандарт (2-годинний курс) і 
профільний (4-годинний курс) рівні.

У структурі програми виділено такі 
складники: пояснювальна записка й 
основна частина (власне програма).

Основну частину програми структу-
ровано у вигляді таблиці, яка охоплює 
такі елементи: 1) очікувані результати 
навчальної діяльності; 2) орієнтовний 
розподіл годин на вивчення окремих тем 
розділів; 3) зміст навчального матеріалу 
мовної та мовленнєвої змістових ліній; 4) 
соціокультурна змістова й наскрізні лінії.

Очікувані результати навчальної 
діяльності учнів виражають знаннєвий, 
діяльнісний, ціннісний, емоційний та 
поведінковий компоненти ключових 
і предметної компетентностей, що 
мають бути сформовані у процесі на-
вчання. 

Оскільки в 9-му класі учні завершили 
вивчення всіх розділів української мови, 
зміст мовної лінії в 10-му й 11-му класах 
має узагальнювальний характер, тому 
навчальний матеріал згруповано за 
нормами сучасної української літера-
турної мови. 

Важливе місце у програмі відведено 
вивченню основ риторики. 

Потреба вивчення основ риторики 
зумовлена її суспільними функціями: ви-
ховання ритора як гідного громадянина, 
компетентного у публічному мовленні; 
визначення норм і правил публічної 
аргументації, що забезпечують продук-
тивне обговорення важливих для сус-
пільства проблем; організація базових 
мовленнєвих суспільних відносин; ви-
значення критеріїв оцінювання публічної 
діяльності, на основі яких добирають 
осіб, здатних обіймати відповідальні 
посади. 

Знання елементів практичної ритори-
ки дасть змогу забезпечити формування 
в учнів таких життєво важливих умінь і 
навичок:

- орієнтуватися у ситуаціях спілку-
вання;

- будувати діалог залежно від цілей 
спілкування й соціального контексту;

- надавати висловленню сенсу і 
змісту засобами лексики, фразеології й 
граматики;

- ініціювати, підтримувати, розвивати 
й завершувати спілкування;

- налагоджувати гармонійні стосунки 
з людьми;

- бути переконливим у своїх вислов-
леннях, бажаним співрозмовником, при-
вабливим і впливовим оратором.

Отже, вивчення риторики сприятиме 
також зростанню загального показника 
культури в країні.

Програма дає право вчителю творчо 
підходити до реалізації її змісту, зміню-
вати послідовність вивчення окремих 
питань у межах теми. Кількість годин 
на вивчення теми є орієнтовною і може 
бути змінена.  Резервні години можуть 
бути використані для повторення, сис-
тематизації, узагальнення навчального 
матеріалу, контролю та оцінювання на-
вчальних досягнень учнів.

Світлана МАНЗЮК, 
методист НМЦ суспільно- 

гуманітарних дисциплін 
Хмельницького ОІППО.

Українська мова
У 2018/2019 н.р. вивчення укра-

їнської мови здійснюватиметься за 
такими програмами: 

у 5-9 класах за навчальною про-
грамою: Українська мова. 5 – 9 кла-
си. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською 
мовою навчання. − К.: Видавничий 
дім «Освіта», 2013 (зі змінами, за-
твердженими наказом МОН України 
від 07.06.2017 №804); 

 у 10 класі – за новими навчальни-
ми програмами (рівень стандарту та 
профільний рівень), що затверджені 
наказом МОН України від 23.10.2017 
№ 1407; 

в 11 класі – за навчальними про-
грамами, затвердженими наказом 
МОН України від 28.10.2010 № 1021, 
крім рівня стандарту; рівень стандарту 
– зі змінами, затвердженими наказом 
МОН України від 14.07.2016 № 826.

Навчальні програми розміщені на 
офіційному сайті МОН України за по-
силанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/
zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi.

Нові навчальні програми для 10 
класу відповідають засадничим поло-
женням Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 23.11.2011 № 1392), ключовим по-
ложенням концепції «Нова українська 
школа».

Документ розроблено з урахуван-
ням завдань сучасної мовної освіти, 
модернізаційних процесів в освітньо-
му просторі України, особливостей 
шкільного предмета «Українська 
мова» й потреб сучасних школярів.

Змістові компоненти представлені 
чотирма лініями: мовною, мовленнє-
вою, діяльнісною й соціокультурною, 
що дають змогу комплексно реалізу-
вати завдання шкільної мовної освіти. 
Особливістю програми є її особистісно 
орієнтоване й компетентнісне спряму-
вання. Відповідно результативну час-
тину презентовано у вигляді елемен-
тів, що формують ключові й предметні  
компетентності, а саме: знаннєвий, 
діяльнісний, ціннісний, емоційний і 
поведінковий компоненти. 

Зміст мовної лінії, зокрема про-
грами рівня стандарту, визначають 
теми, знання яких сприяє формуванню 
мовної культури й мовної грамотності, 
забезпеченню функційності знань, 
узагальненню вивченої теорії у 5 – 9 
класах, а саме: лексична, орфоепічна, 
орфографічна, морфологічна, син-
таксична, пунктуаційна і стилістична 
норми.

У мовленнєвій лінії подано перелік 
рекомендованих видів роботи, які да-
ють змогу учням реалізувати здобуті 
знання на практиці. Ці види роботи за-
безпечують повноцінний мовленнєвий 
розвиток старшокласників, адже комп-
лексно охоплюють формування всіх 
видів мовленнєвої діяльності (аудію-
вання, читання, говоріння і письма). 
Системний підхід до розвитку мов-
лення учнів не передбачає виділення 
окремих годин на традиційні для 5 – 9 
класів аудіювання, читання мовчки та 
вголос, перекази, твори тощо, оскільки 
ці види роботи передбачено на кож-
ному уроці. Учитель може на власний 
розсуд змінювати запропоновані теми 
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й види роботи, але водночас прагнути 
протягом року рівною мірою приділяти 
увагу розвиткові всіх видів мовленнє-
вої діяльності.

Заміна розділу «Зв’язне мовлен-
ня» розділом «Практична риторика» 
умотивована віковими особливостями 
й потребами учнів виходити на вищий 
рівень практичного володіння мовою, що 
спроможна забезпечити риторика як те-
орія й практика ефективного мовлення.

Наскрізні змістові лінії, заявлені в 
програмі, є засобом інтегрування на-
вчального змісту, корелюються з окре-
мими ключовими компетентностями й 
сприяють формуванню ціннісних і світо-
глядних орієнтацій учня, що визначають 
його поведінку в життєвих ситуаціях.

Есе

Сучасні соціокультурні умови, ін-
теграція української освіти в європей-
ський контекст зумовлює введення до 
навчальних програм такого виду пись-
мових робіт, як есе, спрямованого на 
активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, підвищення в них ін-
тересу до навчання предмета, розви-
ток особистості, критичного мислення, 
лінгвокреативності.

Есе – самостійна творча письмова 
робота, прикметною ознакою якої є 
особистісний характер сприймання 
проблеми та її осмислення, невеликий 
обсяг, вільна композиція, невимуше-
ність та емоційність викладу.

Види есе:

Вільне Формальне
Ознаки:
- невеликий обсяг (7-10 речень);
- вільна форма і стиль викладу;
- довільна структура;
- обов’язкова вимога: наявність позиції 
автора.

Ознаки:
- дотримання структури тексту, 
- наявність відповідних компонентів (тези, 
аргументи, приклади, оцінювальні судження, 
висновки);
- обґрунтування (аргументування) тези.

Вільне есе обмежене в часі (5-10 
і 10-15 хв.). До нього доцільно вда-
ватися на кожному уроці й на різних 
етапах його: цілевизначення, закрі-
плення, рефлексії тощо. 

Для написання формального есе 
виділяють більше часу: від 20-ти до 
45-ти хвилин.

Види формального есе:
- інформаційне (есе-розповідь, 

есе-визначення, есе-опис);
- критичне; 
- есе-дослідження (порівняльне 

есе, есе-протиставлення, есе причи-
ни-наслідку, есе-аналіз).

Вимоги до формального есе
1. Обсяг – 1-2 сторінки тексту (800- 

1000 слів).
2. Есе повинно сприйматися як 

цілісний твір, ідея якого зрозуміла й 
чітка.

3. Кожен абзац есе розкриває одну 
думку.

4. Необхідно писати стисло і ясно. 
Есе не повинно містити нічого зайво-
го, має нести лише інформацію, необ-
хідну для розкриття ідеї есе, власної 
позиції автора.

5. Есе має відрізнятися чіткою 
композиційною побудовою, бути логіч-
ним за структурою. В есе, як і в будь-
якому творі, повинна простежуватися 
внутрішня логіка, що визначається, з 
одного боку, авторським підходом до 
обговорюваного питання, а з іншого – 
самим питанням. Необхідно уникати 
різких стрибків від однієї ідеї до іншої, 
думка має розкриватися послідовно.

6. Есе повинно засвідчити, що його 
автор знає й осмислено застосовує 

теоретичні поняття, терміни, узагаль-
нення, ідеї.

7.  Есе повинно містити пере -
конливе аргументування порушеної 
проблеми.

Структура есе
Есе складається з таких частин – 

вступ, основна частина, висновок.
Вступ – обґрунтування вибору 

теми есе.
Основна частина – теоретичні 

основи обраної проблеми й виклад 
основного питання. Ця частина при-
пускає розвиток аргументації й аналі-
зу, а також обґрунтування їх, виходячи 
з наявних даних, інших аргументів і 
позицій.

Висновок – узагальнення й аргу-
ментовані висновки до теми тощо. 
Підсумовує есе або ще раз вносить 
пояснення, підкріплює зміст і значен-
ня викладеного в основній частині.

Розподіл годин між розділами
Зазначаємо, шо вказаний у на-

вчальних програмах розподіл годин 
між розділами вважається орієнтов-
ним. У разі потреби вчитель має право 
самостійно змінювати обсяг годин у 
межах розділу, а також послідовність 
вивчення розділів.

Кількість фронтальних 
та індивідуальних видів 
контрольних робіт

Звертаємо увагу на кількість фрон-
тальних та індивідуальних видів 
контрольних робіт з української мови 
в закладах загальної середньої освіти 
з українською мовою навчання.

Фронтально оцінюються диктант, 
письмовий переказ і письмовий твір 
(навчальні чи контрольні види робіт), 
мовні знання й уміння, запис яких 
здійснюється на сторінці класного 
журналу «Зміст уроку». 

 Індивідуально оцінюються гово-
ріння (діалог, усний переказ, усний 
твір) і читання вголос. Для цих видів 
діяльності не відводять окремого уро-
ку, проте визначають окрему колонку 
без дати на сторінці класного журналу 
«Облік навчальних досягнень». 

У І семестрі проводять оцінювання 
двох видів мовленнєвої діяльності 
(усний переказ, діалог). У ІІ семестрі 
– оцінювання таких видів мовленнєвої 
діяльності, як усний твір і читання вго-
лос, що здійснюється в 5 – 9 класах.

Результати оцінювання говоріння 
(діалог, усний переказ, усний твір) і 
читання вголос протягом семестру 
виставляють у колонку без дати й 
ураховують у семестрову оцінку. 

Повторне оцінювання із зазначе-
них видів мовленнєвої діяльності не 
проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь 
здійснюється за допомогою завдань, 
визначених учителем (тести, диктант 
тощо) залежно від змісту матеріалу, 
що вивчається. 

Тематичні і семестрові 
оцінки

Тематичну оцінку виставляють на 
підставі поточних оцінок з урахуван-
ням контрольних робіт. До прикладу, 
під час вивчення теми «Вступ. Повто-
рення та узагальнення вивченого», 
яка охоплює 10 уроків, учень 7 класу 
отримав 5 оцінок: 3 поточні (6,7,6), а 
також оцінки за зошит (8) і контрольну 
роботу(7). бали додають і ділять на 
кількість: (6+7+6+8+7):5=7 б. 

Семестрову – на основі тематично-
го оцінювання та результатів оцінюван-
ня певного виду діяльності: говоріння 
(діалог, усний переказ, усний твір) або 
читання вголос. Наприклад, учень 
отримав бали 6, 7, 7 за три тематичні, а 
також 7 б. за діалог і 6 б. за усний пере-
каз. Виводячи семестровий бал, їх до-
дають і ділять на 5: (6+7+7+7+6):5=7б.

Якщо дитина прохворіла частину 
семестру, пропустила, наприклад, 
одну тематичну, не має оцінки за 
якийсь вид мовленнєвої діяльності, то 
оцінка  за семестр виводиться на роз-
суд учителя в залежності від динаміки 
особистих навчальних досягнень учня 
(учениці), важливості пропущеної 
теми чи теми, за яку учня (ученицю) 
атестовано, - (тривалість вивчення, 
складність змісту, ступінь узагальнен-
ня матеріалу). За таких умов оцінка за 
семестр може бути такою, як тематич-
на (якщо вона одна), або знижена на 
кілька балів (на розсуд учителя).
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Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 
у 5-9 класах

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
Усього годин 122 122 88 70 70
Години з РМ 24 23 22 16 19

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
Письмо: Переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
               Твір - - - 1 - 1 1 1 1 1
Правопис:
диктант 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння: 
діалог 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

 усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
 усний твір - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
 читання вголос - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 
у 10 класі

Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень

Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 2 2 3 3
Письмо: 
есе 2 3 1 1
переказ - - 1 1
твір - - 1 1

Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння:
діалог 1 - 1 -
усний переказ 1 - 1 -
уний твір - 1 - 1

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 
в 11 класі

Рівні рівень 
стандарту

академічний 
рівень

філологічний 
рівень

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ

Фронтальні види контрольних робіт
Перевірка мовної теми 2 2 2 2 3 3
Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1
твір 1 - 1 - 1 1
Правопис: диктант 1 1 1 1 1 1

Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння:  
діалог 1 - 1 - 1 1

усний переказ 1 - 1 - 1 1
усний твір – 1 – 1 1 1

У таблицях зазначено міні-
мальну кількість фронтальних 
видів контрольних робіт, учитель 
на власний розсуд має право 
збільшувати цю кількість, залежно 
від рівня підготовленості класу, 
здібностей конкретних учнів, умов 
роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір 
з української мови та переказ є 
середнім арифметичним за зміст 
і грамотність, яку виставляють у 
колонці з датою написання роботи 
(надпис у колонці «Твір», «Пере-
каз» не робиться).  

Акцентуємо увагу, що в разі 
відсутності учня на одному зі 
спарених уроків під час написан-
ня контрольного твору, переказу 
рекомендуємо давати йому інди-
відуальне завдання, визначене 
вчителем. Зазначене завдання 
виконується учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з 
української мови за класами:

5 – 9 класи – по два зошити;
10 – 11 класи – по одному зо-

шиту.
Для контрольних робіт з укра-

їнської мови в усіх класах вико-
ристовують по одному зошиту.  

Ведення зошитів оцінюється 
від 1 до 12 балів щомісяця про-
тягом семестру і вважається по-
точною оцінкою, що зараховується 
до найближчої тематичної. Під час 
перевірки зошитів ураховується 
наявність різних видів робіт, гра-
мотність, охайність, уміння пра-
вильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроці 
протягом місяця рекомендуємо в 
колонці за ведення зошита зазна-
чати н/о (нема оцінки).

Під час підготовки вчителів до 
уроків радимо використовувати 
періодичні фахові видання: журна-
ли «Дивослово», «Українська мова 
і література в школі», «Українська 
мова і література в школах Укра-
їни», газету «Українська мова та 
література». 

Навчальна та методична лі-
тература з української мови, ре-
комендована МОН України, за-
значена в Переліку навчальних 
програм, підручників та навчаль-
но-методичних посібників, реко-
мендованих Міністерством освіти 
і науки України, о розміщений на 
офіційних сайтах МОН, Інституту 
модернізації змісту освіти.
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Українська література
У 2018/2019 н.р. вивчення української лі-

тератури у 5-9 класах здійснюватиметься за 
навчальною програмою: Українська література. 
5-9 класи. Програма для загальноосвітніх на-
вчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі зміна-
ми, затвердженими наказом МОН України від 
07.06.2017 №804; 

у 10 класі – за новими навчальними про-
грамами (рівень стандарту та профільний 
рівень), що затверджені наказом МОН України 
від 23.10.2017 № 1407;

в 11 класі – за навчальними програмами, 
затвердженими наказом МОН України від 
28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та 
рівня стандарту, затверджених наказом МОН 
України від  14.07.2016 № 826.

Навчальні програми розміщені на офіцій-
ному сайті МОН України за посиланням: https://
mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi.

Нові програми для 10 класу створено на 
основі Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), клю-
човим положенням концепції «Нова українська 
школа»; структуровано за окремими тематични-
ми розділами й підрозділами.

Зміст навчального матеріалу передбачає 
текстове вивчення творів, що виділені напів-
жирним шрифтом, інші ж лише називаються 
для допомоги вчителеві під час вивчення певної 
теми. Крім того,  для осучаснення змістового 
компонента, актуалізації компетентнісного підхо-
ду, надання вчителеві методичної допомоги під 
час вивчення програмових тем запропоновано 
рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» 
(МК).

Вивчення  української літератури також від-
бувається із залученням міжпредметних зв’язків 
– МЗ (українська мова, історія, зарубіжна літера-
тура, образотворче мистецтво, музика тощо).

Звертаємо особливу увагу на те, що запро-
понована кількість годин на вивчення кожного 
розділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель 
може її перерозподіляти на власний розсуд. 
Резервний час учитель може використовувати 
також довільно, зокрема для збільшення кількос-
ті годин на вивчення окремого твору, для уроків 
розвитку мовлення, контрольного оцінювання, 
творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, се-
мінарів тощо). 

Запроваджено (*) – для творів, які не є 
обов’язковими, їх можна розглядати додатково, 
за вибором учителя, наявністю часу або само-
стійно. 

Наприкінці програми для кожного класу по-
дано орієнтовні списки літератури для додатко-
вого (самостійного) читання.

У навчальній програмі профільного рівня 
передбачено  вивчення творів літератури наро-
дів України, передовсім кримських татар. Також 
важливим компонентом програми є «Читацький 
практикум», спрямований на формулювання 
практичних навиків усних і письмових роздумів 
над прочитаним у різних стильових формах.

З метою рівномірного розподілу навантажен-
ня учнів протягом навчального року подаємо ре-
комендовану кількість видів контролю з україн-
ської літератури (за класами). Поданий у таблиці 
розподіл годин є мінімальним і обов’язковим 
для проведення в кожному семестрі. Учитель-
словесник на власний розсуд може збільшити 
кількість видів контрою відповідно до рівня під-
готовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю 
з української літератури у 5-9 класах

Обов’язкова кількість видів контролю 
з української літератури у 10 класі

Обов’язкова кількість видів контролю 
з української літератури в 11 класі

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
контрольного класного твору; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
виконання інших завдань (тестів, 
відповідей на запитання тощо) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення* (у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту профільний 
Контрольні роботи у формі: 3 3 3 3
контрольного класного твору*; 1 1 1 1
виконання інших  завдань (тестів, 
відповідей на запитання) 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п)
Уроки позакласного читання 1 1 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту, академічний профільний

Контрольні роботи у формі: 3 3 4 4
контрольного класного твору*; 1 1 1 1
виконання інших  завдань (тестів, 
відповідей на запитання) 2 2 3 3

Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п)
Уроки позакласного читання 1 1 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів щодо розкриття певної 
проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів 
і дасть їм можливість виконати роботу протягом одного уроку. 

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку 
усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Рекомендуємо оцінку за пись-
мовий вид роботи виставляти всім 
учням, за усний – кількості учнів, які 
відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з 
української літератури виставляють 
у кожному класі окремою колонкою 
в журналі раз на місяць і врахо-
вують як поточну до найближчої 
тематичної. Під час оцінювання зо-
шита з української літератури слід 
ураховувати наявність різних видів 
робіт; грамотність (якість виконання 
робіт); охайність; уміння правильно 
оформлювати роботи (дотримання 
вимог орфографічного режиму). У 
разі відсутності учня на уроці протя-
гом місяця рекомендуємо в колонці 
за ведення зошита зазначати н/о 
(нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір з 
української літератури є середнім 
арифметичним за зміст і грамотність, 
яку виставляють у колонці з датою на-

писання роботи. Надпис у журнальній 
колонці «Твір» не робиться.  

Оцінку за читання напам’ять по-
етичних або прозових творів з україн-
ської літератури виставляють у колон-
ку без дати з надписом  «Напам’ять».

Під час підготовки вчителів до 
уроків радимо використовувати пе-
ріодичні фахові видання: журнали 
«Дивослово», «Українська мова і 
література в школі», «Українська 
мова і література в школах України», 
«Українська література в загально-
освітній школі», газету «Українська 
мова та література». 

Навчальна та методична літерату-
ра з української мови, рекомендована 
МОН України, зазначена в Переліку 
навчальних програм, підручників та 
навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством осві-
ти і науки України, що розміщений 
на офіційних сайтах МОН, Інституту 
модернізації змісту освіти.
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Українська мова в закладах загальної середньої 
освіти з навчанням мовами національних меншин

У 2018/2019 н.р. вивчення україн-
ської мови у 5-9 класах закладів за-
гальної середньої освіти з навчанням 
молдовською, польською, російською, 
румунською, угорською мовами здій-
снюватиметься на компетентнісному 
підході в контексті концепції Нової 
української школи згідно з Держав-
ним стандартом базової і  повної 
загальної середньої освіти 2011 року 
за модернізованими програмами, за-
твердженими наказом Міністерства 
від 07.06.2017 № 804;

у 10 класі – за новими навчальними  
програмами, затвердженими наказом 
МОН України від 23.10.2017 № 1407;

в 11 класі – за навчальними  програ-
мами зі змінами 2016 року.

Навчальні програми  розміщені на 
офіційному сайті МОН за посиланням: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi.

         Володіння українською мовою 
має особливе значення для соціалізації 
громадян України всіх національностей, 
успішної  інтеграції їх в українське сус-
пільство, тому вивчення державної мови 
обов’язкове.

Зауважимо, що кількість годин, за-
значених у програмі на вивчення укра-
їнської мови в основній школі,  розподі-
лено таким чином:

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
3,5 (122 год, 
10 год. – резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

3,5 (122 год, 
6 год. – резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

2,5 (88 год, 
3 год. – резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

2 (70 год, 
4 год–резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

2 (70 год, 
4 год–резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю 5 6 7 8 9

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми*               4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
Письмо:
переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Твір – 1 – 1 – 1 1 1 1 1
Правопис:
диктант**

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Читання мовчки* 1 – 1 – 1 – 1 – 1 –
Контрольне списування 1 - - - - - - - - -

Фронтальні види контрольних робіт, 10-11 класи
(рівень стандарту, академічний рівень)

Форми контролю 10 11
І ІІ І ІІ

Перевірка мовної теми* 2 2 2 2
Письмо:
переказ 1 1 1 1

Твір (есе) 1 - 1 -
Правопис:
диктант** 1 1 1 1

Аудіювання* - 1 - 1
Читання мовчки* 1 - 1 -

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний  

текстовий диктант.

У таблиці зазначено мінімальну кіль-
кість фронтальних видів контрольних 
робіт, учитель на власний розсуд має 
право збільшувати цю кількість, залежно 
від рівня підготовленості класу, здібнос-
тей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Фронтально оцінюються аудіювання, 
читання мовчки, диктант, письмовий 
переказ і письмовий твір (навчальні чи 
контрольні види робіт), мовні знання 

й уміння, запис яких здійснюється на 
сторінці класного журналу «Зміст уроку». 

Індивідуально оцінюються говоріння 
(діалог, усний переказ, усний твір) і чи-
тання вголос. Для цих видів діяльності 
не відводять окремого уроку, проте 
відводять окрему колонку без дати 
на сторінці класного журналу «Облік 
навчальних досягнень». У І семестрі 
проводять  оцінювання 2 видів мовлен-

нєвої діяльності (усний переказ, діалог), 
результати оцінювання виставляють у 
колонку без дати й ураховують у най-
ближчу тематичну. У ІІ семестрі про-
водять оцінювання таких видів мовлен-
нєвої діяльності, як усний твір і читання 
вголос, яке здійснюється у 5–9 класах. 
Повторне оцінювання чотирьох видів 
мовленнєвої діяльності не проводять.

Тематичну оцінку виставляють на 
підставі поточних оцінок з урахуванням 
контрольних робіт.  До прикладу, під 
час вивчення теми « «Повторення   ви-
вченого в 5-6 класах», яка охоплює 9 
уроків,  учень 7 класу отримав 5 оцінок: 
3 поточні (6,7,6), а також оцінки за зошит 
(8) і контрольну роботу(7). бали додаємо  
і ділимо на кількість: (6+7+6+8+7) : 5=7б.   

Оцінку за семестр виставляють на 
основі тематичного оцінювання та резуль-
татів оцінювання певного виду діяльності  
(діалог, усний переказ, читання мовчки 
у І семестрі;  усний твір, аудіювання  і  
читання вголос у ІІ семестрі).  Напри-
клад, учень отримав бали  6, 7, 7 за три 
тематичні, а також 7 б. за діалог, 5 б. за 
читання мовчки і 6 б. за усний переказ. 
Виводячи семестровий бал, їх додають і 
ділять на 6: (6+7+7+7+5+6):6 = 6 б. 

Основними видами письмових робіт 
з української мови є такі:

• класні й домашні вправи (кількість 
домашніх вправ – одна або дві (на роз-
суд учителя), але не більше двох; якщо 
ж уроки спарені, то для виконання вдома 
пропонується дві або три вправи);

• словникові диктанти (кількість слів 
у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 
24 – у 6–8 класах, 36 – у 9–10 класах, 
48 – в 11 класі);

• навчальні диктанти, твори й пере-
кази;

• самостійні роботи;
• тестові завдання (як відкритої, так і 

закритої форми);
• складання таблиць, схем, написан-

ня конспектів (у старших класах), робота 
зі словниками та інші види робіт, перед-
бачені чинними програмами.

Аналіз контрольних письмових тво-
рів і переказів, а також контрольних 
диктантів виконують у робочому зошиті.

Оцінка за контрольний твір з укра-
їнської мови й   переказ є середнім 
арифметичним за зміст і грамотність, яку 
виставляють у колонці з датою написан-
ня роботи, надпис у колонці на сторінці 
журналу «Твір», «Переказ» не робиться.

Оскільки за перекази і твори вистав-
ляється одна оцінка, то запис у роботах 
учнів матиме такий вигляд:

3 – 2 : «10»
МО – 4 – 3 : «7» = 9 балів

Оцінюючи письмові роботи (пере-
кази, твори), беруть до уваги наявність:

1) орфографічних і пунктуаційних по-
милок, які підраховуються сумарно, без 
диференціації (перша позиція);
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2) лексичних, граматичних і стиліс-
тичних (друга позиція).

Під час виведення єдиної оцінки 
за письмову роботу до кількості балів, 
набраних за зміст переказу чи твору, 
додається кількість балів за мовне 
оформлення, а сума їх ділиться на 2. 
Якщо частка не є цілим числом, то її 
округлюють у бік більшого числа (на 
користь учня):

3 – 4 : «7»
МО – 3 – 5 : «8» = 8 балів

У процесі перевірки контрольних ро-
біт учнів з української мови і літератури 

помилки на вивчені правила вчитель 
тільки підкреслює й помічає на берегах, 
а виправляє їх учень. Помилки на пра-
вила, які не вивчались, виправляються 
вчителем, але не враховуються. Проте, 
помилки, які повторюються в переказі 
кілька разів (повторювані помилки), 
уважають однією помилкою; помилки на 
те саме правило (однотипні помилки), 
але в різних словах і різних реченнях, 
уважають різними помилками.

Кількість робочих зошитів з україн-
ської мови за класами:

5 – 9 класи – по два зошити;
10 – 11 класи – по одному зошиту.   

Для контрольних робіт з української 
мови в усіх класах використовують по 
одному зошиту.  

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 
12 балів щомісяця протягом семестру 
і вважається поточною оцінкою, що за-
раховується до найближчої тематичної. 
Під час перевірки зошитів ураховується 
наявність різних видів робіт, грамотність, 
охайність, уміння правильно оформити 
роботи.

У разі відсутності учня на уроці про-
тягом місяця рекомендуємо в колонці 
за ведення зошита зазначати н/о (нема 
оцінки).

Зарубіжна література
У 2018/2019 н.р. вивчення зару-

біжної літератури у 5-9 класах здій-
снюватиметься за програмою: Світова 
література. 5 – 9 класи. Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
– К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі 
змінами, затвердженими наказом МОН 
України від 07.06.2017 № 804;

у 10 класі – за новими навчальни-
ми програмами (рівень стандарту та 
профільний рівень), що затверджені 
наказом МОН України від 23.10.2017 
№ 1407;

в 11класі – за програмою, затвер-
дженою наказом Міністерства освіти і 
науки України від 28.10.2010 № 1021, 
крім рівня стандарту та академічного 
рівня зі змінами 2016 року.

Навчальна та методична література 
із зарубіжної літератури, рекомендо-
вана МОН України, зазначена в Пере-
ліку навчальних програм, підручників 
та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти 
і науки України, що розміщений на офі-
ційному сайті МОН,  Інституту модерні-
зації змісту освіти.

Основою для календарно-тематич-
ного планування уроків зарубіжної літе-
ратури є чинні програми. Учитель має 
право самостійно розподіляти  години 
на текстуальне вивчення творів, роз-
виток мовлення, позакласне читання, 
ураховуючи визначену кількість годин  
на опрацювання  конкретного розділу. 
Учитель має змогу вільно і творчо піді-
йти до організації навчальної діяльності 
на уроках зарубіжної літератури з ура-
хуванням конкретних умов викладання, 
читацьких інтересів учнів. 

Викладання зарубіжної літератури 
в закладах загальної середньої освіти 
здійснюється українською мовою. Твори 
зарубіжних письменників у курсі зару-
біжної літератури вивчаються в україн-
ських перекладах. Для зіставлення мож-
ливе залучення перекладів, переспівів 
іншими мовами, якими володіють учні 
(англійською, німецькою, французькою 
тощо). За наявності необхідних умов 
бажаним є розгляд художніх текстів (у 
фрагментах або цілісно) мовами оригі-
налів. У такому разі предмет «Зарубіжна 
література» виконує додаткову функцію 
вдосконалення володіння учнями іно-
земними та іншими мовами. 

З метою систематизації та упоряд-
кування навантаження учнів протягом 
навчального року подаємо рекомендо-
вану кількість видів контролю в процесі 
вивчення зарубіжної літератури в кож-
ному класі. Поданий у таблиці розподіл 

годин є мінімальним і обов’язковим для 
проведення в кожному семестрі. Учи-
тель на власний розсуд може збільшити 
кількість видів контрою відповідно до 
рівня підготовленості учнів, особливос-
тей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю 
із зарубіжної літератури в 5-9 класах

Обов’язкова кількість видів контролю 
із зарубіжної літератури у 10 класі

Обов’язкова кількість видів контролю 
із зарубіжної літератури в 11 класі

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
контрольного класного твору; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
виконання інших завдань (тестів, 
відповідей на запитання) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення* (у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту профільний 
Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4
контрольного класного твору*; 1 1 1 1
виконання інших  завдань (тестів, відпо-
відей на запитання) 1 1 3 3

Уроки розвитку мовлення**
2  (1у+1п; у межах 

текстуального 
вивчення)

2  (1у+1п; у межах 
текстуального 

вивчення)
3

 (1у+2п)
3

(2у+1п)
Уроки позакласного читання 1 1 3 3
Перевірка зошитів 4 5 4 5

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ
Рівень стандарту Академ. рівень Профільний рівень

Контрольні роботи у формі: 2 2 3 3 4 4
контрольного класного твору; 1 1 1 1 1 1
виконання інших  завдань 
(тестів, відповідей  на за-
питання)

1 1 2 2 3 3

Уроки розвитку мовлення* 2
 (у+п)

2 
(у+п)

2 
(у+п)

2
(у+п)

3
1у+2п

3
2у+1п

Уроки позакласного
читання 1 1 1 1 2 2

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5
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У 8 – 9 класах з поглибленим вивчен-
ням зарубіжної літератури пропорційно 
збільшується кількість контрольних робіт 
та уроків розвитку мовлення (на розсуд 
учителя визначається кількість і види 
контрольних робіт).

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення 
двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного 
розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне 
позначення в таблиці – (у + п).

Під час оцінювання зошита із зарубіж-
ної літератури слід ураховувати наявність 
різних видів робіт; грамотність (якість вико-
нання робіт); охайність; уміння правильно 
оформлювати роботи (дотримання вимог 
до оформлення орфографічного режиму). 

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної 
літератури виставляють у кожному класі 
окремою колонкою в журналі раз на місяць 
і враховують як поточну до найближчої 
тематичної.

У разі відсутності учня на уроці протя-
гом місяця рекомендуємо в колонці за ве-

дення зошита зазначати н/о (нема оцінки).
Оцінка за контрольний твір із зарубіж-

ної літератури є середнім арифметичним 
за зміст і грамотність, яку виставляють у 
колонці з датою написання роботи, надпис 
у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Орієнтовний обсяг письмового твору, 
складеного учнем

Клас Кількість сторінок
5-й 0,5–1,0
6-й 1,0–1,5
7-й 1,5–2,0
8-й 2,0–2,5
9-й 2,5–3,0

Орієнтовний обсяг письмового твору
(рівень стандарту, академічний рівень)

Клас Кількість сторінок
10-й 3,0–3,5
11-й 3,0–3,5

Орієнтовний обсяг письмового твору
(філологічний напрям: 
профіль – українська філологія)

Клас Кількість сторінок
10-й 3,0–3,5
11-й 3,5–4,5

Оцінку за читання напам’ять пое-
тичних або прозових творів із зарубіж-
ної літератури виставляють у колонку 
без дати з надписом  «Напам’ять». 

Під час підготовки вчителів до 
уроків радимо використовувати пе-
ріодичні фахові видання: журнали 
«Всесвітня л ітература в школах 
України», «Зарубіжна література  в  
школах України»,  газету «Зарубіжна  
література» тощо.

Про викладання зарубіжної літератури, 
мов та літератур національних меншин  

у 2018/2019 н.р.
«Зарубіжна література» – навчаль-

ний предмет, що належить до стра-
тегічних з огляду на політику євроін-
теграції країни. Саме цей шкільний 
курс постає базисом для формування 
уявлень про європейську ідентичність.

Одним із завдань зарубіжної літе-
ратури є виховання любові до україн-
ської мови та літератури як органічної 
частки світової культури, прагнення до 
збереження рідної мови, національних 
традицій і цінностей.

Шкільний курс «Зарубіжної літе-
ратури» є основою для формування 
критичного мислення. Це один із фун-
даментальних предметів, який має 
запустити в учнів інтерпретаторські 
механізми.

Зарубіжна література ґрунтується 
на гуманістичних принципах, ствер-
джує вічні загальнолюдські цінності, 
цим вона є близькою і вкрай необхід-
ною учням.

У 2018-2019 н.р. вивчення зарубіж-
ної літератури в 5-9 класах здійснюва-
тиметься за програмою:

Світова література. 5-9 класи. 
Програма для загальноосвітніх на-
вчальних закладів. – К. : Видавничий 
дім «Освіта», 2013 зі змінами, за-
твердженими наказом МОН України 
від 07.06.2017 № 804 (електронний 
ресурс: ht tp: / /mon.gov.ua/act iv i ty/
education/zagalna-serednya/navchalni-
programi-5-9-klas-2017.html);

у 10 класі – за новими навчальни-
ми програмами (рівень стандарту та 
профільний рівень), що затверджені 
наказом МОН України від 23.10.2017 
№ 1407;

в 11 класі – за програмою, затвер-
дженою наказом Міністерства освіти і 
науки України від 28.10.2010 № 1021, 
крім рівня стандарту та академічного 
рівня зі змінами 2016 року (електро-
нний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/
education/zagalna-serednya/navchalni-
programy.html).

У класах із поглибленим вивченням 
зарубіжної літератури – за програмою: 
Зарубіжна література. Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів 

(класів) із поглибленим вивченням. 
8-9 класи. Програма розміщена на 
офіційному сайті МОН: (http://mon.gov.
ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programy.html).

З метою систематизації та впоряд-
кування навантаження учнів протягом 
навчального року подаємо рекомен-
довану кількість видів контролю в 
процесі вивчення зарубіжної літе-
ратури в кожному класі. Поданий у 
таблиці розподіл годин є мінімальним 
і обов’язковим для проведення в кож-
ному семестрі. Учитель на власний 
розсуд може збільшити кількість видів 
контролю відповідно до рівня підго-
товки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю 
із зарубіжної літератури в 5-9 класах

Класи 5 6 7 8 9

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
контрольного класного твору – 1 1 1 1 1 1 1 1 1
виконання інших завдань (тестів, 
відповідей на запитання) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення (у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
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Обов’язкова кількість видів контролю 
із зарубіжної літератури в 10 класі

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту профільний 
Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4
контрольного класного твору 1 1 1 1
виконання інших завдань (тестів, відпо-
відей на запитання) 1 1 3 3

Уроки розвитку мовлення
2(1у+1п;

у межах текстуаль-
ного вивчення)

2(1у+1п;
у межах текстуаль-

ного вивчення)
3

(1у+2п)
3

(2у+1п)
Уроки позакласного читання 1 1 3 3
Перевірка зошитів 4 5 4 5

У 8-9 класах із поглибленим вивченням 
зарубіжної літератури пропорційно збільшу-
ється кількість контрольних робіт та уроків 
розвитку мовлення (на розсуд учителя 
визначається кількість і види контрольних 
робіт).

Методичні рекомендації щодо ведення 
зошитів з української мови та літератури, за-
рубіжної літератури: https://www.slideshare.
net/GalinaSy/ss-65558608 

Навчально-методичне забезпечення, 
рекомендоване Міністерством освіти і науки 
України до використання в закладах освіти, 
зазначене в Переліках навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних посіб-
ників, розміщених на офіційному веб-сайті 
МОН України (www.mon.gov.ua).

Щодо додаткової навчально-методичної 
літератури, то вчитель вільний у її виборі 
й може застосовувати таку, що найкраще 
реалізовує його методику навчання.

Викладання зарубіжної літератури в за-
кладах освіти України здійснюється україн-
ською мовою. Твори зарубіжних письменни-
ків у курсі зарубіжної літератури вивчаються 
в українських перекладах. Для зіставлення 
можливе залучення перекладів, переспівів 
іншими мовами, якими володіють учні (ан-
глійською, німецькою, французькою тощо). 
За наявності необхідних умов бажаним є 
розгляд художніх текстів (у фрагментах або 
цілісно) мовами оригіналів. У такому разі 
предмет «Зарубіжна література» виконує 
додаткову функцію вдосконалення володін-
ня учнями іноземними та іншими мовами.

Відповідно до наказів Міністерства осві-
ти і науки України в реалізації варіативної 
складової навчальних планів використо-
вуються програми курсів за вибором та 
факультативів, які отримали гриф МОНУ:

• Збірник програм курсів за вибором і 
факультативів із зарубіжної літератури. 8-11 
класи. Книга 1 / За загальною ред.: Таранік-
Ткачук К. В., Дворницької І. П. – Тернопіль 
: Мандрівець, 2011 (лист МОН України від 
28.10.2016 № 2.1/12-Г-792);

• Збірник програм курсів за вибором і 
факультативів із зарубіжної літератури. 5-7 
класи. – біла Церква : ТОВ «ОФСЕТ» (лист 
МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-
333);

• Збірник програм курсів за вибором і 
факультативів із зарубіжної літератури. 8-11 
класи. – біла Церква : ТОВ «ОФСЕТ» (лист 
МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-
333).

Методичні посібники для використання 
в закладах освіти (зошити для вчителя, 
учнів) – у Переліку науково-методичної 
літератури. Список розміщено на сайті Ін-
ституту модернізації змісту освіти, постійно 
поповнюється.

Рекомендуємо звернути увагу на «По-
сібник для вчителя для реалізації наскрізної 
тематичної лінії «Громадянська відповідаль-
ність» в оновлених шкільних програмах 
для 5-9 класів. / Рафальська М., боярчук 
О., Герасим Н. та ін. – Європейський центр 
ім. Вергеланда. – Київ, 2017. – 136 с. Схва-
лено для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах: http://ukr.theewc.org/
Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/
Gromadyans-ka-vidpovidal-nist# 

Усі підручники зарубіжної літератури 
пройшли апробацію і виставлені на репо-
зитарій.

Відповідно до нової програми підруч-
ники зарубіжної літератури для 10 класу 
пройшли конкурсний відбір.

Рівень стандарту:
• Міляновська Н. Р.
• Ісаєва О. О.; Клименко Ж. В.; Мельник А. О.
• Кадоб’янська Н. М.; Удовиченко Л. М.
• Ніколенко О. М.; Орлова О. В.; Ковальова Л. Л.
• Ковбасенко Ю. І.
• Паращич В. В.; Фефілова Г. Є.; 
   Коновалова М. В.
Профільний рівень:
• Ковбасенко Ю. І.
• Ісаєва О. О.; Клименко Ж. В.; Мельник А. О.
• Волощук Є. В.; Звиняцьковський В.Я.; 
   Філенко О. М.
• Ніколенко О. М.; Орлова О. В.; Любарець Н. О.

Враховуючи положення Концепції «Но-
вої української школи», особливої уваги 
потребує викладання зарубіжної літератури 
в 10 класі. Нова програма із зарубіжної 
літератури в цьому класі набуде чинності з 
01 вересня 2018 року.

В обов’язковій програмі для 10 класу 
з’явилися твори, які раніше не вивчалися: 
«Кава з кардамоном» сучасної польської 
письменниці йоанни Яґелло; «Повітряні 
змії» французького письменника єврейсько-
го походження, двічі лауреата Гонкурівської 
премії Ромена Гарі; вірші шведського поета, 
лауреата Нобелівської премії Тумаса Тран-
стремера; «Чому наше майбутнє залежить 
від читання» або «Кораліна» сучасного 
англійського письменника-фантаста Ніла 
Геймана; «Синій птах» бельгійського пись-
менника і драматурга, лауреата Нобелів-
ської премії Моріса Метерлінка; «Алхімік» 
бразильського письменника Паоло Коельо; 
«Геній» сучасного китайського письменника, 
лауреата Нобелівської премії Мо Янь. Цикл 
творів про Адріана Моула британської пись-
менниці Сью Таунсенд.

У 10 класі в обов’язковій програмі біль-
ше не вивчатимуться: «Гобсек» Оноре де 
бальзака; «Анна Кареніна» Льва Толстого.

Твори, які перенесли з попередніх класів 
до 10 класу, – «Одіссея» Гомера; «боже-

ственна комедія» Данте Аліґ’єрі; «Гамлет» 
Вільяма Шекспіра; «Крихітка Цахес на пріз-
висько Цинобер» Теодора Гофмана.

В умовах швидкого оновлення інформа-
ції кожен фахівець в режимі систематичної 
самоосвіти, а для цього йому потрібні:

– внутрішня мотивація до підвищення 
власної кваліфікації;

– усвідомлення цілей навчальної ді-
яльності, практичного застосування нових 
знань, навиків і вмінь;

– усунення дисонансу між попередньо 
набутими та новими знаннями й реаліями 
сучасності;

– створення соціального клімату, спри-
ятливого для професійного розвитку вчи-
телів.

Головною структурною ланкою в сис-
темі методичної роботи області є мето-
дичні об’єднання, постійно діючі семінари, 
майстер-класи, меседжі, практикуми, які 
наповнені сучасним змістом, активними та 
інтерактивними формами навчання педаго-
гічних кадрів.

Учителі-словесники є активними учас-
никами конкурсів фахової майстерності, що 
проводяться з метою презентації досвіду, 
підтримки та його популяризації, сприяння 
впровадженню творчих напрацювань в 
освітній процес.

Навчання учнів в умовах реалізації Кон-
цепції «Нової української школи» потребує 
використання педагогічних технологій, тому 
вчителю варто звернути увагу на впрова-
дження проектної технології, технології 
критичного мислення, технології творчих 
майстерень, технології зустрічних зусиль, 
біоадекватної технології.

Орієнтовний перелік питань, які необхідно 
опрацювати на методичних об’єднаннях учителів 
зарубіжної літератури:

1. Нормативно-правове забезпечення 
викладання зарубіжної літератури у 2018-
2019 навчальному році.

2. Допрофільна підготовка учнів в осно-
вній школі.

3. Узагальнення та поширення ефек-
тивного педагогічного досвіду викладання 
навчальних предметів на базовому рівні та 
в умовах профільного навчання.

4. Оновлення програм із зарубіжної 
літератури для 10 класу (рівень стандарту, 
профільний рівень).

5. Реалізація компетентнісного підходу 
у викладанні предметів.

6. Розширення читацького кругозору 
засобами позакласного читання.

7. Участь у літературних конкурсах як 
засіб формування читацької культури учнів.

8. Забезпечення системно-діяльнісного 
підходу до навчання на уроках літератури.

9. Методичний супровід зростання 
професійної компетентності вчителів і їх 
успішної атестації.

10. Системна та систематична підготов-
ка школярів до участі в олімпіадах.

11. Нові технології у викладанні шкільно-
го курсу літератури.

12. Формування культури усного та 
писемного мовлення як засобу вільного 
спілкування та самовираження.

13. Позакласна робота з літератури.
14. Літературне краєзнавство як компо-

нент літературної освіти.
15. Регіональний компонент варіативної 

складової.
16. Використання електронних освітніх 

ресурсів на уроках літератури.
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Мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах 
із навчанням або вивченням мов національних меншин

У 2018-2019 н.р. вивчення мов та літе-
ратур національних меншин у 5-9 класах 
здійснюватиметься за програмами попере-
дніх років (сайт Міністерства освіти і науки 
України – www.mon.gov.ua).

У 10 класах учителі працюють за 
новими, удосконаленими навчальними 
програмами, а в 11 класі – за програмами 
попередніх років (сайт Міністерства – www.
mon.gov.ua).

Ці навчальні програми розроблено 
на основі Державного стандарту базо-
вої і повної загальної середньої освіти, 
затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, 
з урахуванням Державного стандарту по-
чаткової загальної освіти, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
20.04.2011 № 462 та положень Концепції 
«Нова українська школа» (2016 р.). Повний 
перелік навчальних програм розміщено на 
сайті МОН України (www.mon.gov.ua).

В оновлених навчальних програмах 
розкривається роль мови та літератур наці-
ональних меншин у формуванні ключових 
компетентностей та посилюється компе-
тентнісний підхід до їх вивчення; уточнено 
й деталізовано кількість навчальних годин 
на вивчення тієї чи іншої теми; спрощено 
окремі теми, що дублюють зміст освіти 
у відповідних змістових лініях; вилучено 
матеріал, який вивчався в попередніх чи 
буде вивчатися в наступних класах; знято 
теми, що не відповідають віковим особли-
востям учнів, втратили свою актуальність 
або вивчаються в курсі української мови 
та літератури.

Оцінювання навчальних досягнень 
учнів з мов національних меншин у 5-9 кла-
сах здійснюється відповідно до Критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів із 
мов національних меншин, що розміщені 
на офіційному веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України (лист МОН України 
від 30.08.2013 № 1/9–592 «Методичні ре-
комендації щодо оцінювання результатів 
навчання російської мови та інших мов 
національних меншин для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, де 
навчаються рідною мовою або вивчають її» 
(www.mon.gov.ua).

Критерії оцінювання для 10-11 класів 
розробляються, опрацьовуються, окремо 
опрацьовується інтегрований курс – до 
01.09.2018 р.

Ключові (загальноосвітні) компетент-
ності – це сукупність знань і навиків, яких 
потребує кожен учень як суб’єкт навчально-
виховного процесу для самовизначення, 
загального розвитку і самореалізації.

Предметна компетентність – це здат-
ність учня успішно застосовувати сукуп-
ність знань і способів дій із певного пред-
мета (мови та літератури) під час уроку або 
відповідно до життєвої ситуації.

При плануванні навчальної діяльності, 
постановці цілей та завдань навчання 
вчитель має їх співвідносити із завдан-
нями розвитку ключових та предметних 
компетентностей, які охарактеризовано в 
спеціальній таблиці в пояснювальних за-
писках навчальних програм.

Перелік ключових компетентностей 
співвідноситься з наскрізними лініями: 
«Екологічна безпека і безперервний роз-
виток», «Громадянська відповідальність», 
«Здоров’я і безпека» й «Підприємливість і 
фінансова грамотність».

Наскрізні теми мають стати засобом 
інтеграції ключових та предметних ком-
петенцій, навчальних предметів та пред-
метних циклів.

Учні 5 класу навчатимуться з новими 
підручниками.

Видавництво журналу «Зарубіжна літе-
ратура в школах України» впроваджує нову 
практику вебінарів через Інтернет – презен-
тація свого педагогічного досвіду. Учасники 
отримають сертифікати та електронний 
журнал у подарунок.

З метою раціонального використання 
обладнання в кабінеті літератури (зарубіж-
ної літератури), підвищення якості літера-
турної освіти учнів необхідно:

• впроваджувати спеціальні педагогічні 
технології та прийоми при наявності інтер-

активної дошки;
• систематично звертатися до таблиць 

із теорії літератури як у друкованому, так і 
електронному вигляді;

• навчати школярів умінню складати 
презентації Power Point про життя і твор-
чість письменників-класиків для афішуван-
ня результатів проектної діяльності;

• використовувати можливості підклю-
чення до ресурсів мережі Інтернет (вірту-
альні бібліотеки; сайти, присвячені твор-
чості різних авторів; віртуальні екскурсії 
до музеїв письменників; прослуховування 
аудіозаписів виразного читання й музичних 
фрагментів тощо).

При викладанні зарубіжної літератури, 
мов та літератур національних меншин, як 
і інших предметів суспільно-гуманітарного 
циклу, акцентуємо увагу на компетентнісно-
му навчанні. Тому вчитель у своїй повсяк-
денній діяльності, розробляючи конспект 
уроку, повинен продумати, яких компетент-
ностей набуде учень після вивчення теми, 
по закінченню уроку.

Загалом же вчитель має набагато 
більше автономії та свободи вибору в 
організації освітнього процесу. Наприклад, 
він може самостійно визначати обсяг годин 
на вивчення окремої теми та змінювати по-
рядок вивчення тем у межах класу, а також 
формувати тематику навчальних проектів, 
лабораторних робіт.

«Необхідно, щоб учителі стали агента-
ми змін, які розуміють, що таке компетент-
нісні методики навчання, володіють ними, 
можуть їх продемонструвати. Я знаю, що 
в нас є багато творчих педагогів, але вони 
були «затиснуті» в рамки, і ця свобода 
вчителя дозволить їм набагато простіше 
втілювати в життя власні ідеї, не боячись 
відійти від типових програм», – резюмував 
заступник міністра Павло Хобзей.

Сніжана БАЛЯ,
методист науково-методичного 

центру викладання навчальних 
предметів суспільно-гуманітарного 

циклу  Хмельницького ОІППО.

Методичні матеріали 
на допомогу вчителю

   Оновлені програми для 5-9 класів: http://mon.gov.ua/
activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html 
   Зарубіжна література. 5-9 класи. Програма для за-
гальноосвітніх навчальних закладів: http://mon.gov.ua/
activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-
9-klas-2017.html 
   Електронні підручники:
   1) http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/
elektronni-pidruchniki.html 
  2) http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_
source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky 

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Мі-
ністерством освіти і науки України для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах: https://imzo.gov.
ua/pidruchniki/pereliki/ 

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»: https://
imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-uchniv-pto/mizhnarodna-
gra-zi-svitovoyi-literaturi-sunflower/ 

Корисні посилання
Видавництва:
Центр науково-методичної літератури: www.cnml.com.ua 
«Методичний портал»: http://metodportal.com/taxonomy/term/49 
Сайт видавництва «Ранок»: http://www.ranok.com.ua/ 
Видавничий дім «Основа»: http://osnova.com.ua/ 
Сайт «Шкільне життя»: https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-zarubizhnoji-literatury/ 
Сайт видавництва «Шкільний світ»: http://www.osvitaua.com/ 
Видавництво «Підручники й посібники»: http://pp-books.com.ua/ 
Видавництво «Грамота»: www.gramota.kiev.ua 

Фахові видання:
«Зарубіжна література в школах України»: 
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-zarubizhnoji-literatury/ 
«Всесвітня література в школах України» Освітній портал «Педпреса»: 
http://lib.pedpresa.ua/category/zhurnali/naykovo-metodichni-zhyrnalu/vsesvitnya-literatura-v-shkolah-ukrayini 

Освітні платформи: Платформа EdEra: https://www.ed-era.com/ 

Сайти для популяризації читання:
Сайт Букмоль. незалежний культурний проект для дітей, їхніх батьків та усіх-усіх небайдужих й 

охочих до читання: https://bokmal.com.ua/ 
Сайт «Видавництво Старого Лева»: https://starylev.com.ua/
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Про вивчення іноземних мов 
у 2018/2019 н.р.

За концепцією Нової української шко-
ли, найбільш успішними на ринку праці в 
найближчій перспективі будуть фахівці, 
які вміють навчатися впродовж життя, 
критично мислити, ставити цілі та досягати 
їх, працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі та володіти 
іншими сучасними вміннями. 

На сьогодні учні часто спроможні від-
творювати лише фрагменти несистема-
тизованих знань, проте часто не вміють 
застосовувати їх для вирішення життєвих 
проблем. Матеріал підручників затеоре-
тизований, переобтяжений другорядним 
фактологічним матеріалом.   Дитині не-
достатньо дати лише знання. Набагато 
важливіше  навчити користуватися ними. 
Знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними орієнтирами учня, формують 
його життєві компетентності, потрібні для 
успішної самореалізації у житті, навчанні 
та праці. Концепція Нової української 
школи ґрунтується на «Рекомендаціях  
Ради Європи щодо формування ключових 
компетентностей освіти впродовж життя».

Ключові компетентності – ті, яких 
кожен потребує для особистої реалізації, 
розвитку, активної громадянської позиції, 
соціальної інклюзії та працевлаштування і 
які здатні забезпечити особисту реалізацію 
та життєвий успіх протягом усього життя. 

У документі Ради Європи  «Компетент-
ності для культури демократії – Живемо 
разом як рівноправні громадяни в куль-
турно багатоманітному демократичному 
суспільстві» поняття «компетентність»  
пояснюється як здатність мобілізувати й 
застосувати відповідні цінності, ставлення, 
навички, знання та/або розуміння, щоб 
ефективно та належним чином відповідати 
на запити, виклики й виявляти можливості, 
які з’являються в демократичних і міжкуль-
турних ситуаціях.

Компетентність визначається як дина-
мічний процес, коли особа активно й адап-
тивно мобілізує та використовує глибинні 
психологічні ресурси, щоб діяти в нових 
обставинах. На додаток до глобального 
та цілісного використання терміну «компе-
тентність» (в однині) терміном «компетент-
ності» (у множині) позначаються конкретні 
індивідуальні ресурси (наприклад, цінності, 
ставлення, навички, знання та розуміння), 
що мобілізовуються та використовуються 
в межах компетентної поведінки. Інакше 
кажучи, компетентність полягає у виборі, 
активуванні та організації компетентнос-
тей, а також їх добре скоординованому, 
адаптивному та динамічному застосуванні 
в конкретних ситуаціях.

Цінності – це загальні переконання лю-
дей про цілі, яких потрібно досягти в житті. 
Вони мотивують і слугують засадничими 
принципами під час прийняття рішень про 
те, як діяти. Вони виходять за межі конкрет-
них дій і контекстів, мають усталені, нор-
мативні, якісні характеристики, що визна-
чають кінцеве рішення про те, як потрібно 

чинити в кожній конкретній ситуації. Вони 
зумовлюють стандарти та критерії для 
оцінювання як власних дій, так і дій інших 
людей; обґрунтування думок, ставлення 
та поведінки; вибір між альтернативами; 
планування поведінки; бажання впливати 
на інших. Цінності передбачають: 

• Визнання того, що культурна багато-
манітність та плюралізм думок, світоглядів 
і практик є корисними для суспільства й 
сприяють збагаченню всіх членів суспіль-
ства.

• Визнання того, що кожна людина має 
право бути іншою, обирати власні перспек-
тиви, погляди, переконання та думки.

• Визнання того, що люди повинні по-
важати бачення, погляди, переконання 
та думки одне одного, якщо вони не спря-
мовані на порушення прав і свобод інших 
людей. 

• Визнання того, що люди повинні пова-
жати спосіб життя та практики інших, якщо 
вони не порушують прав і свобод інших. 

• Визнання того, що люди повинні до-
слухатися і долучатися до діалогу з тими, 
хто є інакшим, ніж вони самі.

Ставлення – це така ментальна нала-
штованість, якої людина набуває щодо ін-
шого (наприклад, людини, групи, інституції, 
питання, події, символу). Ставлення зазви-
чай має чотири компоненти: переконання 
або думки про об’єкт ставлення, емоція 
або почуття до об’єкта, оцінювання (пози-
тивне або негативне) об’єкта та схильність 
поводитися в особливий спосіб щодо 
об’єкта. Основним компонентом ставлення 
є відкритість. Відкритість – це ставлення 
до людей, які мають іншу культурну на-
лежність або відрізняються світоглядом, 
переконаннями, цінностями та практиками. 
Відкритість передбачає:

• Чутливість до культурної багатома-
нітності, світогляду, переконань, цінностей 
та практик, що відрізняються від власних. 

• Цікавість та інтерес до відкриття і ви-
вчення інших культурних орієнтацій, іншої 
культурної належності та інших світоглядів, 
переконань, цінностей та практик. 

• Готовність стримувати судження та 
недовіру до світогляду інших людей, їхніх 
переконань, цінностей, практик, а також го-
товність ставити під сумнів «природність» 
власного світогляду, переконань, цінностей 
та практик.

• Емоційну налаштованість на взаємо-
дію з людьми, що сприймаються як інакші.

• Готовність шукати або використовува-
ти можливості долучитися, співпрацювати 
та взаємодіяти на рівних умовах із тими, 
хто має іншу культурну належність.

Навичка – це здатність дотримуватися 
комплексних, добре організованих зразків 
мислення та поводитися в адаптивній ма-
нері для того, щоб досягти кінцевої мети. 
Оцінювати на основі внутрішньої послідов-
ності й узгодженості з наявними доказами 
та досвідом. 

Лінгвістичні, комунікативні навички та 

багатомовність необхідні для ефективної 
та належної комунікації з іншими людьми. 
Вони включають у себе: 

• Здатність чітко висловлюватися у 
різних ситуаціях: висловлювати власні 
переконання, думки, пояснювати й розтлу-
мачувати ідеї, інтереси та потреби, обстою-
вати позицію, заохочувати, обґрунтовувати, 
дискутувати, дебатувати, переконувати та 
вести переговори. 

• Здатність відповідати комунікаційним 
вимогам, що виникають у міжкультурних 
ситуаціях, користуючись не однією, а 
кількома мовами або спільною мовою 
(linguafranca). 

• Здатність визначати різні форми ви-
словлювання думок і різні комунікаційні 
умовності (вербальні та невербальні) під 
час спілкування в різних соціальних групах 
та з представниками різних культур. Здат-
ність налаштовувати та змінювати свою 
комунікативну поведінку, тобто використо-
вувати комунікаційні прийоми (вербальні 
та невербальні), які співрозмовник може 
зрозуміти відповідно до культурних обста-
вин, які превалюють.

• Здатність коректно ставити запитан-
ня, коли висловлювання іншої людини є 
незрозумілим або коли спостерігається 
невідповідність між вербальними та не-
вербальними повідомленнями. 

• Здатність долати непорозуміння в 
спілкуванні, наприклад, через прохання 
повторити чи переформулювати, пере-
глянути або спростити сказане, що було 
незрозумілим. 

• Здатність діяти як мовний посеред-
ник під час міжкультурного обміну, мати 
навички перекладу, інтерпретування та 
пояснення, а також діяти як міжкультурний 
посередник, допомагаючи людям зрозуміти 
та оцінити особливості тих, хто має іншу 
культурну належність.

Знання – це масив інформації, яким 
володіє людина, у той час як розуміння – 
усвідомлення смислів. Термін «критичне 
розуміння» в цьому контексті використо-
вується для того, щоб підкреслити необхід-
ність усвідомлення та оцінювання значень 
у контексті демократичних процесів та 
міжкультурного

діалогу, щоб стимулювати роздуми та 
критичне оцінювання того, що було

зрозумілим і розтлумаченим (на проти-
вагу автоматичному, звичному, не-

рефлективному тлумаченню). Знання 
та критичне розуміння мови і комунікації 
включає: 

- знання соціально прийнятних вер-
бальних та невербальних принципів, що іс-
нують у мові, якою послуговується людина; 

- розуміння, що люди іншої культурної 
належності можуть користуватися іншими 
вербальними чи невербальними прин-
ципами, які мають значення для їхнього 
сприйняття світу навіть тоді, коли вони по-
слуговуються тією самою мовою, що й ми; 

- розуміння, що люди, які мають іншу 
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культурну належність, можуть сприймати 
зміст висловлювання, що з’являються під 
час комунікації, інакше, ніж ми; 

- розуміння, що є безліч способів спіл-
кування кожною мовою та чимала кількість 
способів використання тієї самої мови; 

- розуміння, що використання мови 
– це культурна практика, а мова є носієм 
інформації, значень, ідентичностей, поши-
рених у культурі, для якої вона характерна; 

- розуміння, що мови можуть унікально 
висловлювати спільні ідеї або висловлюва-
ти унікальні ідеї, які важко пояснити іншими 
мовами; 

- розуміння соціального впливу різних 
стилів спілкування та наслідків для інших, 
зокрема того, як різні стилі спілкування 
можуть перешкоджати комунікації чи навіть 
зруйнувати її; 

- розуміння того, як власні припущен-
ня, суб’єктивні судження, сприйняття, 
переконання та тлумачення пов’язані з 
конкретною мовою (мовами), якою роз-
мовляє людина.

Оцінювання навчальних 
досягнень учнів 1-го класу 
з іноземних мов

Оцінювання навчальних досягнень з 
іноземних мов учнів 1-х класів  здійснюєть-
ся відповідно до загальних орієнтовних ви-
мог до контролю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи. Воно 
є словесним і не допускає заміни оцінок 
іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, 
смайликами тощо), оскільки вони лише 
підміняють бальну форму. Оцінювання 
має переважно формувальний характер. 
Такий характер оцінювання можна забез-
печити використанням мовного портфоліо, 
основна суть якого полягає в тому, щоб 
показати все, на що здібні учні. Через твер-
дження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються 
навчальні досягнення учнів, розвивається 
здатність до самооцінювання, поступово 
збільшується відповідальність за власне 
навчання. 

Під час іншомовного навчання в 1 
класі вчитель повинен розуміти, що на від-
міну від більш дорослої аудиторії, молодші 
школярі потребують оцінки не стільки ре-
зультату, скільки процесу навчання. Кожен 
учень має власний стиль і темп навчання. 
Тому важливо усвідомлювати, що навіть 
вербальне оцінювання учня вчителем не 
повинне стати причиною заниженої само-
оцінки молодшого школяра, що неминуче 
позначається на його навчальній мотивації 
й успішності. 

Під час організації навчання взагалі 
і контролю в 1 класі зокрема важливо 
створювати для учнів ситуацію успіху На-
віть невеличке досягнення надихає дітей. 
Вчитель, звичайно, завжди може знайти 
можливість запропонувати таку ситуацію, 
дати таке завдання, щоб навіть найслаб-
ший учень міг вирізнитися з кращого боку; 
дуже важливо похвалою відмітити навіть 
ледь помітне просування уперед: "Добре! 
Твоя буква А зараз набагато краща".

Діти дуже чутливі до оцінювання їх учи-
телем. Молодші школярі мають характерну 
особливість сприймати оцінку за виконання 
якогось завдання як оцінювання себе, а 
тому негативну оцінку вони розуміють як 

вияв негативного ставлення до себе з боку 
вчителя.

Враховуючи цю вікову особливість, а 
також важливу роль по¬чаткової школи як 
«стартового майданчика» для того, щоб 
задати правильну «траєкторію польоту» 
не тільки в навчальній діяльності, а й в осо-
бистісному розвитку, учителю бажано вико-
ристовувати систему змістовної оцінки, яка 
на етапі 1 класу має включати обов’язкових 
два компоненти:

1) доброзичливе ставлення до учня як 
до особистості;

2) позитивне ставлення до зусиль учня, 
спрямованих на розв'язання задачі (навіть 
якщо ці зусилля не дали позитив¬ного 
результату). 

Досвід свідчить, що в роботі з молод-
шими школярами виправ¬довує себе 
система, за якою вони одержують тільки 
позитивну оцінку. Це дає можливість під-
тримати слабких учнів, запропо¬нувавши 
їм легше завдання, тобто оцінюються зу-
силля кожного, враховуючи індивідуальні 
здібності.

Інші компоненти змістовної оцінки такі 
як: конкретний аналіз допущених учнем по-
милок і труднощів, що постали перед ним 
та конкретні вказівки про те, як покращити 
досягнутий ре¬зультат, не є  предметом 
розгляду в 1 класі, але стають актуальними 
на подальших навчальних етапах у почат-
ковій школі.

У процесі засвоєння знань для першо-
класника важливе значення має станов-
лення елементів рефлексії, спрямованих 
на спостереження своїх дій та дій одно-
класників, осмислення своїх суджень, дій, 
учинків з огляду на їх відповідність меті 
діяльності, оскільки початкові навички 
рефлексії як особистісного новоутворення 
в повному обсязі мають сформуватися 
тільки наприкінці молодшого шкільного віку.

Слід зазначити, що здатність до персо-
нальної (автономної) рефлексії в дітей 6-7 
років є достатньо обмеженою, але можли-
вості для її розвитку актуалізуються в гру-
повій формі. Умовою розвитку рефлексії в 
цьому віці є включення дитини у взаємодію 
з наступним (ретроспективним) відтворен-
ням фактичних актів дій та комунікацій в 
контексті особистісного та спільного зна-
чення. Таким чином закладаються основи 
для самоспостереження і спостереження, 
які виводяться на рефлексивний рівень у 
майбутньому. Спонукають до рефлексії 
запитання: «Що нового дізнався на уроці?», 
"Що привернуло твою увагу?", "Що нового 
у спілкуванні?", "Що тебе найбільше схви-
лювало (що нового в емоціях)?"

Отже, будучи другим рівнем цілісності 
рефлексії (на якому дитина відображає, 
усвідомлює, розуміє), запитання породжу-
ють у дітей перший (відображувальний 
вичленовувальний) рівень цілісності реф-
лексування - фіксації, а самі запитання 
для дітей мають значення як насиченість 
середовища рефлексивними зразками. 
При цьому треба уникати запитань «Що 
сподобалось?», «Що не сподобалось?» 
без попередньої операціоналізації цього 
узагальнення. Такі рефлексивні дії зде-
більшого мають вбиратися дитиною у 
збагаченому середовищі самостійно, ніж 
ним треба навчати.

Таким чином, у шестирічному віці 

рефлексія не може бути автономною, для 
її розвитку потрібно задіювати форми і 
процедури групової рефлексії, розподілені 
між дорослим, групою і дитиною. Доступ до 
рефлексії (точніше, можливості її розвитку 
на етапі 1 класу) забезпечують такі чинники 
як група, учитель, що спрямовують дітей в 
напрямку порівняння будь-яких дій, досяг-
нень групи аж до можливості порівняння їх 
зі своїми. Психологи твердять, що такі по-
рівняння не повинні закріплюватися вчите-
лем в лінійній логіці "добро - зло", оскільки 
фактично двомірні оцінки є забороненими, 
тому перспективою порівнянь є оцінки з 
різних позицій, з різних основ (як мінімум 
з трьох). У такий же спосіб оцінки відбу-
ваються через позиціонування. Придуму-
вання відповідей, оцінка дій з учнівської, 
батьківської, вчительської, директорської 
має інтенсифікуючий ефект, тобто діти мо-
жуть дати неочікувано продуктивну відпо-
відь і стати носієм переживання катарсису 
від відкриття. Під час навчання в 1 класі 
дитину орієнтують у другому рівні цілісності 
рефлексії на рівні феноменологізацій: 
пам'ятаю, згадую, забув, хвилююсь тощо. 
Формули вчителя "обнімемо", "погладимо", 
щоб ніхто не хвилювався, створюють по-
тенціал перетворення феноменологізацій 
в автономний саморегулятив.

Навчально-методичне забезпечення  
учнів 1-х класів з іноземних мов 

Під час навчання  мови першокласників 
учитель повинен враховувати відсутність 
попереднього навчального досвіду в 
маленького учня, а тому - спиратись на 
досвід, набутий ним у дошкільний період 
(уміння розглядати й обговорювати зо-
бражене на малюнках; навички розмальо-
вувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, 
танцювати, розповідати вірші, виконувати 
фізичні рухи, розігрувати короткі сценки 
тощо).

Гра, як відомо, є природнім серед-
овищем спілкування дітей. Для набуття 
первинного іншомовного комунікативного 
досвіду варто застосовувати різноманітні 
ігрові завдання: ситуативні, змагальні, 
ритмомузичні та художні, усвідомлюючи 
їхній потенціал в іншомовному навчанні. 
Використовуючи гру на уроці, учителю 
потрібно чітко розуміти той дидактичний 
результат, який планується отримати. Але 
цей результат не може бути мотивом для 
діяльності дитини. Гра повинна змінювати 
взаємостосунки між дітьми і дорослим вчи-
телем: вчителю бажано шукати можливість 
приймати участь і грати разом з дитиною 
тому, що атмосфера гри руйнується під 
оком стороннього спостерігача.

Для ефективного іншомовного на-
вчання учнів і для розвитку різноманітних 
здібностей дитини засобами ІМ слід вра-
ховувати потреби учнів з різними стилями 
сприйняття: аудіалів, вербалів, візуалів та 
кінестетиків. Тому вчителю рекомендується 
використовувати різноманітні навчальні 
стратегії та стилі навчання, що допома-
гають кожному учневі усвідомити свій по-
тенціал і проявити себе.

Навчання через прямий досвід (Total 
physical response) є адекватним підходом 
для іншомовного навчання шестиліток, 
адже діти в цьому віці не розуміють аб-
стракції. Цей підхід передбачає, що дитина 
має фактично зробити або зобразити за 
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допомогою пантоміми те, що вона говорить 
або чує.  

Психолінгвісти стверджують, що на ре-
цептивному етапі вивчення ІМ «успішність 
оволодіння іноземною мовою значною мі-
рою залежить від обсягу і якості матеріалу, 
що пропонується учням для сприйняття 
на слух».    Використання сюжетних історій 
або коміксів з урахуванням вікових можли-
востей учнів забезпечує їх достатнім рецеп-
тивним досвідом іншомовного спілкування. 
Метод розповідання історій (Storytelling) 
надає можливість для “занурення» дітей в 
іншомовну атмосферу, для ознайомлення 
зі світом. Робота над історіями в початковій 
школі виробляє звичку до прослуховуван-
ня, а потім і до читання і, таким чином, 
закладає основу для занять на подальших 
етапах вивчення ІМ.

Для кращого засвоєння слів, фраз, 
усього тексту «історії” пропонується сюжет 
розмалювати, зобразити на макеті, ви-
готовити з пластиліну, паперу, розіграти 
за допомогою ляльок. При цьому нічого 
спеціально не заучується напам’ять. Діти 
відтворюють стільки, скільки самі зможуть: 
спочатку за допомогою дорослих, а потім 
самостійно. Є багато видів театру для ді-
тей (тіньовий, настільний, пальчиковий, 
іграшковий і т.п.) і зазвичай прийоми театру 
забезпечують можливістю розіграти най-
різноманітніші елементарні комунікативні 
ситуації відповідно до віку дитини.

Значення ритміко-пісенного матеріалу 
у формуванні виразності та емоційності 
мовлення молодших школярів важко 
переоцінити. Крім сприяння формуванню 
фонетичних та інтонаційних іншомовних 
навичок, ритмічність та наявність близьких 
до дитячого сприйняття образів розви-
ває здібність утримувати в пам’яті слова, 
словосполучення, забезпечує швидке їх 
запам’ятовування, що, в свою чергу, сприяє 
розвитку такої психічної функції, як пам’ять.

Перед тим, як розпочати читання і 
письмо, потрібно створити необ¬хідну 
базу: навчити дитину артикулювати і розпіз-
навати звуки, щоб було що позначати літе-
рами, навчити певній кількості англійських 
слів, щоб було що прочитати і записати. А 
тому навчання літер та формування пер-
винних навичок письма варто розпочинати 
після ввідного усного курсу. 

Варто згадати, як навчаються читати 
наші діти рідною мовою. Вони вимовля-
ють букву за буквою, потім складають їх у 
слова. Такий спосіб на¬вчання читанню є 
близьким для українських дітей. За таким 
же принципом працює метод фоніксів, 
який навчає «прочитувати» літери, іншими 
слова¬ми - вимовляти найхарактерніший 
для тої чи іншої літери звук, який вона про-
дукує. Потрібно продумати презентацію 
кожної букви, а також відповідного слова-
символу, перший звук якого співпадає 
зі звуком букви. У такий спосіб діти на-
вчаються звуко-буквеним відповідностям, 
знання яких їм допоможе у фор¬муванні 
первинних навичок читання простих од-
носкладових слів вже у першому класі. 
Ігри з картками-фоніксами, з розрізною 
абеткою сприятимуть вивченню учнями 
відповідностей «буква-звук», навчать пер-
шокласників вимовляти слова по звуках, а 
згодом, об'єднуючи їх, прочитувати слова 

в цілому. Вимовляння слів по звуках спри-
ятиме також фонетично усвідомле¬ному 
написанню перших слів. 

Зауважимо, що діти шестилітнього віку 
навчаються читати не за пра¬вилами, а за 
аналогією, тому після вивчення усіх звуків, 
що позначаються англійськими буквами, 
їм варто пропонувати завдання на читання 
слів, що римуються. За допомогою попере-
дньо засвоєних в усній та графічній формі 
слів учні намагатимуться чита¬ти елемен-
тарні речення, які можна укласти з ними та 
відтворюва¬ти на письмі за зразком.

Вивчення іноземних мов у 2018-2019 
н.р. буде здійснюватися за  декількома 
Державними стандартами та  Типовими 
освітніми програмами, а саме:

для учнів 1 перших класів за новим  
Державним стандартом початкової освіти, 
затвердженого постановою КМУ від 21 лю-
того 2018 року №87 та Типовою освітньою 
програмою, розробленою під керівництвом 
О. Я. Савченко» і Типовою освітньою про-
грамою, розробленою під керівництвом Р. 
б. Шияна; 

- для учнів 2-4 класів за Державним 
стандартом початкової загальної освіти, за-
твердженого постановою КМУ від 20 квітня 
2011 року № 462 та Типовою освітньою 
програмою закладів загальної середньої 
освіти І ступеня (початкова освіта), за-
твердженою наказом МОН України від 
20.04.2018 № 405; 

- для учнів 5-9 класів за Державним 
стандартом базової та повної загальної 
середньої освіти,  затвердженого поста-
новою КМУ від 23 листопада 2011 року № 
1392 та Типовою освітньою програмою за-
кладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 
(базова середня освіта), яка розроблена 
на виконання Закону України «Про освіту» 
та затверджена наказом МОН України від 
20.04.2018 № 408;

-  для учнів 10-11 класів за Державним 
стандартом базової та повної загальної се-
редньої освіти  затвердженого Постановою 
КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та 
Типовою освітньою програмою закладів 
загальної середньої освіти ІІІ ступеня (про-
фільна середня освіта), яка розроблена на 
виконання Закону України «Про освіту» і 
затверджена наказом МОН від 20.04.2018 
№ 407;

Відповідно до Закону України «Про 
освіту» Типова освітня програма визначає 
загальний обсяг навчального наванта-
ження, орієнтовну тривалість і можливі 
взаємозв’язки окремих предметів, факуль-
тативів, курсів за вибором тощо, зокрема 
їх інтеграції, а також логічної послідовності 
їх вивчення які натепер подані в рамках 
навчальних планів.

Навчальний план для класів закладів 
середньої освіти розроблено відповідно 
до Державного стандарту, з метою його 
впровадження в частині повної загальної 
середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він 
містить загальний обсяг навчального на-
вантаження та тижневі години на вивчення 
базових предметів, вибірково-обов’язкових 
предметів, профільних предметів і спеці-
альних курсів, а також передбачає години 
на факультативи, індивідуальні заняття 
тощо. 

Як і в минулі роки, інваріанта складо-

ва  навчального плану основної школи 
(1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту 
іншомовної освіти на рівні Державного 
стандарту. 

Предмети та курси за вибором визна-
чаються  закладами освіти в межах гранич-
но допустимого навчального навантаження 
з урахуванням інтересів та потреб учнів, 
а також рівня навчально-методичного та 
кадрового забезпечення закладу.

Звертаємо увагу на те, що як і в по-
передні роки  заклад освіти   має право ви-
бору щодо вивчення другої іноземної мови. 
Рішення про запровадження вивчення дру-
гої іноземної мови приймається, залежно 
від умов для такого вивчення,  закладом 
освіти самостійно. 

Залишається чинним наказ  Міністер-
ства  від 07.08.15 № 855 «Про внесення 
змін до  навчальних планів загальноос-
вітніх навчальних закладів», згідно з яким 
збільшено години на вивчення іноземної 
мови за рахунок варіативної складової.  
Рішення про збільшення годин на вивчен-
ня  іноземної мови за рахунок варіативної 
складової, на всіх ступенях освіти, прийма-
ється залежно від наявності умов для тако-
го вивчення,  закладом освіти самостійно.

Типові освітні програми з іноземних 
мов містять низку тем і питань, що без-
посередньо пов’язані з проблематикою 
інтегрованих змістових ліній. Програми 
не обмежують смислове та лінгвістичне 
наповнення інтегрованих змістових ліній, 
а лише пропонують орієнтовні шляхи їх 
реалізації. Вчителі можуть наповнити но-
вим міжпредметним змістом й інші теми, 
створювати альтернативні можливості для 
поєднання різних знань та умінь, а також 
навчальних методів з метою формування 
ключових життєвих компетентностей та до-
сягнення цілісності навчальної програми й 
навчального процесу відповідно до потреб 
певного класу.

Дозволяється використовувати підруч-
ники, що видані в поточному році та в по-
передні роки, враховуючи при цьому зміни 
в програмах. Щодо додаткової навчально-
методичної літератури, то вчитель вільний 
у її виборі й може застосовувати таку, що 
найкраще реалізує його методику навчання 
та компетентнісний потенціал предмету 
«Іноземні мови». Програма не обмежує 
самостійність та творчу ініціативу вчителя, 
передбачаючи гнучкість у виборі та розпо-
ділі навчального матеріалу відповідно до 
потреб учнів та обраних засобів навчання.

У закладах загальної середньої освіти  
можe використовуватися лише те навчаль-
но-методичне забезпечення, що має від-
повідний гриф Міністерства освіти і науки 
України. Перелік рекомендованої літерату-
ри затверджується наказом Міністерства 
освіти і науки України та  оприлюднюється 
через “Інформаційний збірник Міністерства 
освіти і науки України”. Із зазначеним пере-
ліком  можна буде ознайомитись  на сайті 
Міністерства освіти і науки України www.
mon.gov.ua та Інституту модернізації змісту 
освіти www.imzo.gov.ua.

Лариса ЛУЦЕНКО,
Тетяна МОРОЗ,

методисти іноземних мов 
Хмельницького ОІППО.
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Про вивчення історії у 2018/2019 н.р.
У 2018/2019 н.р. чинними програ-

мами є  такі програми:
- для учнів  5 – 9 класів: «Історія 

України. Всесвітня історія. 5–9 класи», 
затверджені наказом Міністерства 
освіти і науки України від 07.06.2017 
р. № 804; для учнів  11 класів: «Істо-
рія України. Всесвітня історія»,    за-
тверджені наказом Міністерства від 
14.07.2016 р. № 826.

Програми розміщено на сайті 
Міністерства освіти і науки України 
за покликаннями: http://mon.gov.ua/
activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programi-5-9-klas-2017.html; 
http://mon.gov.ua/activity/education/
zagalna-serednya/navchalni-programy.
html.

   У системі шкільної історичної 
освіти, що склалася за роки неза-
лежності, у п’ятому класі традиційно 
викладається пропедевтичний курс 
історії. 

Пропедевтичний характер курсу 
5 класу визначає принципи відбору 
змісту та стилістичні особливості 
його викладу відповідно до програми. 
його зміст  спрямовано на досягнення 
загальної мети шкільної історичної 
освіти: формування в учнів самоіден-
тичності та почуття власної гідності 
на основі осмислення соціального й 
морального досвіду минулих поколінь, 
розуміння історії і культури України 
в контексті загального історичного 
процесу.  

беручи до уваги вікові особливості 
пізнавальної діяльності дітей 10 – 11 
років, в учнів маємо формувати пер-
винні поняття та уявлення про роз-
виток, предмет вивчення й суспільну 
роль історії як науки і як живої пам’яті 
про життя людей у минулому. Учні 
мають також опанувати на початко-
вому рівні (уміти оперувати) значною 
кількістю історичних термінів. Зрозу-
міло, що успішних результатів у на-
вчанні історії можна досягти за умови 
опанування учнями вміння й навичок 
опрацювання навчального історичного 
матеріалу, тому саме це є предметом 
спеціального відпрацювання на уро-
ках курсу. Передбачається також озна-
йомлення дітей з історичними дже-
релами різних типів – як писемними, 
так і речовими, включаючи пам’ятки 
культури, що формують навколишнє 
історичне середовище. 

Принципове значення для органі-
зації навчання історії в 5 класі мають 
активні та інтерактивні методи. Пере-
думовою активного навчання є чергу-
вання різних форм діяльності учнів. 
Наприклад, працюючи з текстом, учні 
можуть шукати відповідь на запитан-
ня, добирати коментарі до ілюстрацій, 
складати план, порівнювати текст з 

ілюстраціями та картами, знаходити 
нові слова та витлумачувати їх за 
інструкціями підручника.

Основним методом опрацювання 
змісту є коментоване читання учнів 
по черзі (ланцюжком), що супроводжу-
ється постановкою запитань до тексту 
та відповідями на них або виділенням 
у тексті головного (основних думок). 
Роль учителя – організувати бесіду 
навколо питань, що вивчаються в 
контексті теми чи розділу. 

Роботу з підручником можна чер-
гувати з коротким викладом (роз-
повіддю) вчителя, роботою із зоши-
том. З огляду на вікові особливості 
п’ятикласників розповідь учителя (не 
більше, ніж 5–10 хв.) не повинна бути 
лекцією, а уроки жодною мірою не 
повинні зводитися тільки до читання 
й переказування тексту підручника. 
Немає потреби переповідати той ма-
теріал, що викладений у підручнику, як 
і не потрібно ускладнювати виклад до-
датковою інформацією. Слово вчителя 
має бути образним та емоційним, воно 
повинно апелювати до особистісного 
досвіду п’ятикласників.

З-поміж методів навчання заслу-
говують на увагу ігрові форми. Під 
час вивчення курсу може йтися як 
про створення окремих, епізодичних 
ігрових ситуацій, так і про застосуван-
ня ігрових моделей навчання. Варто 
ширше використовувати урок-екскур-
сію, наприклад, до місцевого музею 
чи історичної пам’ятки. Доречними 
є ігри-подорожі чи ігри-дослідження, 
які можна сконцентрувати в часі, об-
меживши однією темою або й одним 
уроком. 

Для підвищення результативності 
навчання   пропонується синхронізува-
ти вивчення історії України та всесвіт-
ньої історії у тих класах, де всесвітня 
історія та історія України вивчаються 
паралельно (7-11). Рекомендовану 
послідовність вивчення історії Украї-
ни та всесвітньої історії за розділами 
наведено у програмах. Проте вчитель 
може організувати вивчення учнями 
програмного матеріалу зазначених 
курсів як послідовно, так і паралельно.   
Методичні структури не уповноважені 
регламентувати розподіл учителем 
навчальних годин у межах тем. 

Учні 10 класів будуть навчатись за 
новими програмами. Міністерством 
рекомендовано  для вивчення інтегро-
ваний курс «Історія: Україна і світ», а 
також 2 окремі кури “Історія України” 
та “Всесвітня історія”. Відповідно до 
методичних рекомендацій МОН, у 
2018 – 2019 навчальному році учителі 
мають вибрати формат вивчення кур-
су історії в 10 класі.

Програма охоплює основні по-

дії, явища і процеси, які визначали 
історію України і світу в 1914–1945 
рр. Це – один з найдраматичніших 
періодів у світовій історії, адже сво-
єрідним його обрамленням стали дві 
світові війни. Вивчати цей період Про-
грама пропонує за такими розділами: 
«Перша світова війна», «Соціальні й 
національні революції в Європі. Укра-
їнська революція», «Облаштування 
повоєнного світу: між демократією й 
авторитаризмом», «Тоталітарні режи-
ми як виклик людству», «Україна і світ 
напередодні Другої світової війни. По-
чаток війни», «Друга світова війна: пе-
ребіг і результати». Рекомендується, 
аби роботі з цими широкими темами 
передували (на початку навчального 
року) вступні заняття, які сформують в 
учнів/учениць початкові уявлення про 
ключові явища і процеси історичного 
періоду, дадуть змогу розпізнати го-
ловні тенденції розвитку українського 
і європейських суспільств у той час.

Програма орієнтує учасників освіт-
нього процесу на результативну діяль-
ність. Очікувані результати навчаль-
но-пізнавальної роботи описані як 
завдання, виконання яких учні повинні 
продемонструвати (назвати, описати, 
охарактеризувати, зробити підбірку, 
систематизувати тощо). Умовою до-
сягнення результатів, що пов’язані з 
осмисленням ключових історичних 
явищ, оцінкою діяльності історичних 
осіб, є дослідницько-пошукова і твор-
ча робота. Програма, зокрема, спо-
нукає школярів до занять біографісти-
кою, творення психологічних портретів 
історичних особистостей, а відтак до 
розуміння сутності історії. До кожної 
теми подано орієнтовну тематику 
практичних занять, навчальних про-
ектів і/або есе. Проекти й есе можуть 
виконуватися за вибором як учителя, 
так і учнів, як у класі, так і вдома, але 
з обов’язковим обговоренням резуль-
татів на уроці. Учитель/учителька має 
оцінити, насамперед, уміння учнів ви-
конувати подібні завдання, бо перелі-
ки фактів завжди будуть неповними, а 
судження учнів матимуть різний рівень 
узагальнення. 

Передбачено можливості для вчи-
теля/вчительки самостійно планувати 
навчальну роботу з учнями: вибудува-
ти власний алгоритм роботи з учнями/
ученицями, зокрема акцентувати на 
певних навчальних цілях, змістових 
елементах, розширювати коло істо-
ричних діячів, змінювати послідовність 
вивчення матеріалу в межах розділів, 
додавати матеріал з історії рідного 
краю, доповнювати тематику практич-
них занять, творчих робіт. Для прак-
тичного заняття, проекту, есе учитель/
учителька може обрати іншу тему, 
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розробити пізнавальні завдання, що 
ґрунтуються на самостійно підібраній 
джерельній базі. Пропоновані учням/
ученицям завдання мають бути ана-
літичними, зорієнтованими на визна-
чені у відповідному розділі Програми 
очікувані результати навчально-пізна-
вальної діяльності, сприяти освоєнню 
учнями ключових компетентностей, 
формувати розуміння зв’язку між ви-
вченим матеріалом і сучасністю.

У програмі немає розподілу на-
вчальних годин за розділами. У межах 
загальної річної кількості годин учи-
тель/учителька самостійно визначає 
час для роботи над кожним розділом 
програми, дбаючи при тому про до-
сягнення учнями/ученицями повноти 
завдань, що визначені як очікувані 
результати учіння. Слід врахувати, 
що Програма спрямована на те, щоби 
учні/учениці могли досягати навчаль-
них цілей на основі опрацювання 
менших обсягів інформації (за рахунок 
внутрішньої й зовнішньої інтеграції). 
Плануючи курс, доцільно визначити 
цілі (очікувані результати учіння) та 
виділити навчальний час (у межах 
уроку, окремими уроками) на вивчення 
історії рідного краю. 

У програмах з історії України та 
всесвітньої історії для 10-11 класів 
передбачено виконання   практичних 
робіт, навчальних проектів та написан-
ня есе. Виконання рекомендованих 
видів робіт спрямоване на форму-
вання предметних компетентностей,  
розвиток творчо-пошукових умінь і 
навичок. Для досягнення цієї мети та 
раціонального використання навчаль-
ного часу вчитель/вчителька обирає 
запропоновані види робіт з розрахунку 
не більше двох видів робіт під час 
вивчення навчального розділу. Вод-
ночас, учитель/учителька на власний 
розсуд можуть обирати/ змінювати/ 
корегувати/ доповнювати  як назви 
тем цих видів робіт, так і їх кількість.  

Під час оцінювання есе варто вра-
хувати дотримання структури цього 
типу тексту, вміння учня логічно ви-
класти та аргументувати власні думки 
щодо запропонованої теми, навівши 
приклади з кількох джерел. Під час 
оцінювання начальних проектів слід 
звернути увагу на повноту висвітлення 
та логічність викладення змісту теми 
проекту; оформлення результатів до-
слідження та якість їх представлення, 
внеску кожного з учасників проекту.

Формуючи у учнів історичну свідо-
мість на основі аналізу уроків минуло-
го, важливо звернути увагу на те, що 
на українських теренах у ХХ столітті 
відбулись трагічні події, які визнані 
геноцидами – Голодомор українського 
народу, Голокост, депортація крим-
ських татар та інших народів Криму. 

24 листопада 2018 р. (традиційно 
– у четверту суботу листопада) в Укра-
їні відзначається День пам’яті жертв 

Голодоморів та політичних репресій 
в Україні .

Ураховуючи 85-х роковини Голо-
домору 1932 – 1933 рр. – геноциду 
українського народу, особливу увагу 
слід приділити набуттю учнями/уче-
ницями конкретно-історичних знань 
та осмисленню обставин виникнення, 
перебігу та наслідків сталінської по-
літики творення голоду.  

Важливим є також поєднання 
класних та позакласних заходів для 
активізації потенціалу педагогіки парт-
нерства, поєднання зусиль вчителів-
батьків-дітей для кращого осмислення 
й передачі пам’яті про голод-геноцид з 
погляду виховання усвідомлення цін-
ності власної держави, демократичних 
свобод, а також соціальної активності 
та відповідальності.

Навчальні заклади у 2018/2019 
році можуть долучитися до Всеукраїн-
ського конкурсу учнівських робіт імені 
Лідії Коваленко і Володимира Маняка, 
що буде проведено Інститутом історії 
України НАН України у співпраці з Мі-
ністерством освіти і  науки України, за 
підтримки Науково-освітнього консор-
ціуму вивчення Голодомору (HREC) 
при Канадському інституті українських 
студій Альбертського університету.

29 вересня 2018 р. в Україні від-
значатиметься День пам’яті жертв 
бабиного Яру, який став символом 
Голокосту та інших злочинів нацизму 
на окупованій території України та 
Східної Європи (за два дні 29 та 30 ве-
ресня 1941 р. у бабиному Ярі, урочищі 
на північно-західній околиці Києва, 
розстріляли майже 34 тисячі євреїв. 
Тут же нацисти розстрілювали ромів, 
радянських військовополонених, укра-
їнських націоналістів та інших «ворогів 
рейху»).

27 січня 2019 р. в Україні та світі, 
відповідно до Резолюції Генеральної 
асамблеї ООН 2012 року, відзнача-
ється Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту (саме в цей день у 1945 р. 
війська 1-го Українського фронту уві-
йшли до нацистського табору смерті 
Аушвіц (у м. Освенцим), який став 
символом Голокосту та інших нацист-
ських злочинів).

Вивчення історії Голокосту здій-
снюється, за рекомендаціями Ради 
Європи та інших міжнародних ор-
ганізацій, як складова української,  
європейської та світової історії. Це 
забезпечується на уроках з історії 
України та всесвітньої історії, а також 
у позакласній та позашкільній роботі. 
Зокрема, Міністерством освіти і науки 
України затверджені Програми для 
факультативних, спеціальних курсів, 
курсів за вибором з історії   Голокосту.

У рамках реалізаці ї  спільного 
проекту Яд Вашем та Українського 
інституту вивчення Голокосту «Ткума» 
за підтримки Міністерства освіти і на-
уки України: «Вивчення Голокосту для 

формування атмосфери толерантнос-
ті»  вчителі, методисти, а також учні 
закладів загальної середньої освіти 
можуть брати участь у всеукраїнських 
та міжнародних семінарах з історії 
Голокосту; пересувних (мобільних) 
освітньо-музейних виставках;     кон-
курсах творчих робіт   «Уроки війни 
та Голокосту – уроки толерантності»   
міжнародних молодіжних проектах 
«Ковчег», «Оливкове дерево» та 
інших. Додаткова інформація щодо 
зазначених заходів міститься на сайті 
Українського інституту вивчення Голо-
косту «Ткума».

Все більшу популярність набува-
ють освітні програми і конкурси, що 
реалізуються Міністерством освіти і 
науки України спільно з Українським 
науково-дослідним та освітнім цен-
тром вивчення Голодомору.

18 травня 2019 р., як і в попередні 
роки, вшановуватимуть пам'ять жертв 
депортації кримських татар (18 травня 
1944 року розпочалася радянська опе-
рація з депортації кримських татар), 
а також відзначають його як День бо-
ротьби за права кримськотатарського 
народу.

З метою набуття школярами іс-
торичної та інших компетентностей, 
відповідно до державних вимог до 
загальноосвітньої підготовки учнів, 
окремою структурною складовою 
програми вперше стають спеціальні 
уроки – практичні заняття. Практичні 
заняття з історії відрізняються від 
практичних та лабораторних робіт з 
природничих предметів. Такі заняття 
в курсі історії мають подвійну мету: 
по-перше, вони є способом вивчення 
нового матеріалу на основі опрацю-
вання історичних джерел; по-друге 
– важливим засобом формування 
предметних умінь і навичок учнів. Кож-
не із пропонованих практичних занять 
присвячується певній темі. Практичне 
заняття передбачає переважно само-
стійну роботу учнів – індивідуальну 
чи групову – над окремими питаннями 
теми із використанням різноманітних 
джерел знань (підручників, де вміщені 
необхідні відповідно до теми історич-
ні джерела різного виду, включаючи 
як текстові, так і візуальні, довідкові 
матеріали, запитання і завдання, 
Інтернет-ресурсів, фондів музеїв, міс-
цевих історичних пам’яток, оглянутих 
учнями). 

Під час практичного заняття вчи-
тель виступає як консультант у проце-
сі самостійної роботи учнів, надаючи 
їм необхідну допомогу відповідно до 
віку та пізнавальних можливостей. 
Матеріали до практичних занять та 
методичні рекомендації з організації 
пізнавальної діяльності учнів мають 
бути подані в підручниках. Питання 
порядку проведення практичних за-
нять та оцінювання їхніх результатів 
залишається в компетенції вчителя.
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Методичні рекомендації щодо викладання курсу 
«Історія: Україна і світ (1914-1945 рр.), 10 клас»

Метою освітньої галузі “Сус-
пільствознавство”, як прописано у 
Державному стандарті загальної 
середньої освіти, що складається 
з історичного та суспільствознав-
чого компонентів, є забезпечення 
розвитку учня як особистості, що 
керується гуманістичними норма-
ми і цінностями, усвідомлює себе 
громадянином України та успішно 
самореалізується в сучасному укра-
їнському суспільстві. 

На сучасному етапі розвитку 
Української держави нагальною за-
лишається проблема формування 
нації, становлення громадянського 
суспільства та його консолідація. 
Особлива роль у цих процесах на-
лежить історичній освіті. Вона має 
вагомий потенціал для забезпечен-
ня соціальної злагоди та єдності, 
в тому числі довкола історичного 
минулого. На історичній освіті ґрун-
туються національна ідентичність і 
пам’ять як сукупність знань, досвіду 
та ціннісних оцінок подій минулого, 
що справили вирішальний вплив на 
становлення, самоусвідомлення, 
державотворчі й цивілізаційні до-
сягнення Українського народу.

 Крім того, нині в умовах принци-
пово нових способів поширення ін-
формації, історія як наука і навчаль-
на дисципліна може забезпечити 
ствердження України в європейській 
спільноті та її особливе місце. Роз-
криваючи широкий контекст і вза-
ємовідносини із зовнішнім світом, 
історія спроможна розкрити суть 
власного національного розвитку.

 Крізь призму пріоритетності за-
значених чинників має оновлювати-
ся зміст шкільної історичної освіти. 
Важливо також враховувати, що 
вона формує світоглядні позиції, 
ціннісні орієнтири, виховує почуття 
патріотизму і розкриває значення 
соціальної активності школярів, 
їх здатність інтерпретувати досвід 
попередніх поколінь і здійснювати 
самостійний відповідальний вибір.

Метою навчання історії в загаль-
ноосвітній школі є формування в 
учнів ідентичності та почуття влас-
ної гідності у результаті осмислення 
соціального та морального досвіду 
минулих поколінь, розуміння історії 
і культури України в контексті іс-
торичного процесу. Шкільний курс 
історії України має найбільші по-
тенційні можливості для розвитку 
особистості, яка усвідомлює свою 
приналежність до Українського на-
роду та сучасної європейської циві-

лізації; необхідність збереження та 
збагачення українських культурно-
історичних традицій, шанобливого 
ставлення до національних святинь, 
української мови, історії, форму-
вання культури міжетнічних і між-
особистісних відносин. Сучасність 
вимагає  оновлення змісту шкільної 
історичної освіти, так як вона фор-
мує світоглядні позиції, ціннісні орі-
єнтири, виховує почуття патріотизму 
і розкриває значення соціальної 
активності школярів, їх здатність 
інтерпретувати досвід попередніх 
поколінь і здійснювати самостійний 
відповідальний вибір.

Програма інтегрованого курсу 
«Історія: Україна і світ», який за-
проваджується в 2018 р. для 10-го 
класів закладів загальної середньої 
освіти, спрямована на формування 
розумінь і вмінь інтерпретувати іс-
торію України як частину світового 
культурного, економічного та полі-
тичного простору. Змістове наповне-
ння предмета базується на засадах: 
громадянської спрямованості, лю-
диноцентризму, україноцентризму, 
націєтворення, європейськості . 
Проблематику історії України (що 
повинна становити дві третини зміс-
тового наповнення) вмонтовано у 
світовий, насамперед європейський 
історичний контекст і водночас пока-
зано, як вона цей контекст творить. 
Програма акцентує увагу на вза-
ємодії української та світової історії, 
а також на складних викликах, які 
з’являлися перед тогочасними дер-
жавами, націями і людьми.

Ц і  методичн і  рек омендац і ї 
укладені на допомогу тим педаго-
гам, що обрали інтегрований курс   
«Історія:Україна і світ (1914–1945 
рр.)». Творча  група Хмельницького 
ОІППО, очолювана доктором істо-
ричних наук Марковою С.В., створи-
ла робочу навчальну програму та її 
навчально-методичне забезпечення 
, що відповідають  сучасним вимо-
гам до навчання історії, сприяють 
формуванню історичного мислення 
та дозволяють учням самостійно 
тлумачити факти та події, викорис-
товувати історичні документи та 
карти, робити власні висновки та 
узагальнення. Створення робочої 
навчальної  програми обумовлене  
потребою    акцентувати увагу на 
певних навчальних цілях, змістових 
елементах, розширення кола істо-
ричних діячів, зміни послідовності 
вивчення матеріалу в межах розді-
лів, доповнення матеріалу з історії 

рідного краю і тематикою практич-
них занять, навчальних проектів та 
есе, а саме:

  важливо на конкретних іс -
торичних фактах показати зв’язок 
української історії з європейськими 
та світовими процесами.  Історія як 
наука і навчальна дисципліна може 
забезпечити ствердження України 
в європейській спільноті та її осо-
бливе місце. Розкриваючи широкий 
контекст і взаємовідносини із зо-
внішнім світом, історія спроможна 
розкрити суть власного національ-
ного розвитку. Сьогодні українські іс-
торики конструюють нові зв’язки між 
елементами підсистем української 
та західної соціальної реальності, 
використовуючи міждисциплінарний 
підхід, працюють на перетині дис-
циплін та субдисциплін. 

розширити моделі  вивчення 
української історії за межі держав-
ного кордону; засвоєння й осмис-
лення історичних явищ і процесів, 
що стосуються національних інтер-
есів України ХХ – ХХІ століть та її 
місця в світовій історії.

можливості використання синер-
гетичного підходу (теорії саморгані-
зації, або теорії нелінійного розви-
тку). Серед сучасних науковців існу-
ють застереження щодо сприйняття 
історії як руху в певному означено-
му напрямку (лінійна послідовність). 
Теорію самоорганізації можна ви-
користовувати як доповнення до 
“лінійних” підходів розуміння історії, 
оскільки вона передбачає багатова-
ріантність, альтернативність вибору 
шляхів еволюції. Цей підхід спро-
можний надати важливого значення 
випадковості та невизначеності, 
оскільки вони вступають у “гру” в 
кризові, переламні періоди еволюції 
біосфери (біфуркації). біфуркація – 
це катастрофа попереднього шляху 
розвитку, це комплексна соціально-
природна криза; потрясіння і госпо-
дарське, і соціальне, і політичне, 
й ідеологічне. Наприклад, 1917 р. 
став у Російській імперії роком, 
коли накопичення флуктацій у всіх 
сферах життя досягло свого апо-
гею і пустило в дію біфуркаційний 
механізм. 

варто поглиблено вивчити сус-
пільні зміни, що відбулися в УСРР, 
УРСР (у розрізі процесу декомуні-
зації в сучасній Україні) внаслідок 
одержавлення соціально-політич-
ного життя вітчизняного соціуму, 
формування “нової людини”, котра 
б пов’язала своє життя зі служінням 
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комуністичній системі, приносячи 
в жертву права людини, інтер -
еси місцевих громад. Нові історичні 
реконструкції радянської доби в 
контексті загальноєвропейського 
досвіду осмислення “тоталітарного 
минулого” дозволять краще зрозу-
міти пролонговані наслідки комуніс-
тичного режиму (комунізм – ідейно-
політична доктрина у робітничому 
русі, панівна ідеологія в СРСР, що 
корелювала у 1917–1933 рр. із вста-
новленням диктатури пролетаріату, 
усуспільненням власності, систе-
матичним застосуванням форм та 
методів “червоного терору” в укра-
їнському селі, політикою “воєнного 
комунізму”, соціальним експеримен-
туванням, одержавленням аграрно-
го сектору, “розкуркуленням” селян, 
тотальним ідеологічним впливом), 
що призвів до відриву України від 
європейської моделі політичного й 
економічного розвитку. Переосмис-
люючи концептуальні засади істо-
ріографії, враховано дослідження, 
присвячені суспільно-політичним 
змінам в українському селі та місті, 
в контексті формування комуніс-
тичного режиму, зокрема руйнації 
елементів громадянського суспіль-
ства (парагромадянського селян-
ського суспільства), це дозволить 
краще сформувати громадянські та 
продержавні позиції учнів, почуття 
спільної належності до європейської 
спільноти, врахувати досвід колек-
тивної пам’яті. У подальшому буде 
сприяти формуванню української 
політичної (громадянської) нації.  

використовувати для аналізу 
подій німецько-радянської війни 
словосполучення «стратегії вижи-
вання», а не «колабораціонізм». 
Німецько-радянська війна розпо-
чалася із загарбання українських 
земель військовими формуваннями 
Третього райху, застосування со-
ціального інжинірингу. Напередодні 
1941 р. окремі нацистські пропаган-
дисти, зокрема й Розенберг (спеці-
альний уповноважений у справах 
східноєвропейського регіону) обі-
цяли українцям «відродити Украї-
ну», вирішити «земельне питання», 
організувати «священний хрестовий 
похід проти більшовизму», покара-
ти більшовиків, переважно євреїв, 
за червоний терор та інші злочини 
(у газетах, брошурах, на плакатах 
євреїв показували розпалювачами 
всіх війн, винуватцями трагедій, пе-
режитих людством та українцями). 
Проте вже невдовзі у Рівному Е. 
Кох стверджував, що «немає нія-
кої вільної України, українці мають 
працювати на Німеччину, метою 
гітлерівців не є робити українців 

щасливими». В Україні особливо 
активно у 1941–1942 рр. нацистські 
ідеологи намагалися схилити до 
співпраці молодь, колишніх селян-
одноосібників, «куркулів», членів 
родин репресованих, прихильників 
ідей Української Народної Республі-
ки, Соборної України та залучити їх 
до військових формувань Третьо-
го райху (Української допоміжної 
поліції, добровільних підрозділів 
із числа полонених та ін.). З кінця 
літа 1941 р. стало зрозуміло, що не 
вдасться реалізувати провідну ідею 
ОУН про Соборність, самостійність 
України. Тому на окупованих тери-
торіях у людей були різні стратегії 
виживання. Частина громадян йшли 
на співпрацю через необізнаність, 
неграмотність, частина через пом-
сту радянській владі, у одних це 
була висока ступінь агресивності 
(стійка схильність до агресивної по-
ведінки), у інших – раніше випробу-
вана мімікрія тощо. більшість людей 
були примушені до співпраці. були й 
такі, котрі вели відкриту або латент-
ну національно-визвольну боротьбу 
проти комуністичного режиму та 
СРСР, УРСР, зокрема вступаючи 
у 1941 р. до «української міліції», 
«української національної поліції», 
обіймаючи посади старост та ін.  

усвідомлення, що тоталітаризм 
(тоталітаризм – державний лад, ви-
значальною ознакою якого є абсо-
лютний контроль за всіма сферами 
суспільного життя. Тоталітаризм 
– це насамперед спроба охопити 
під безпосередній контроль все сус-
пільно-політичне і особисте життя, 
підпорядкувати його певним цілям. 
Класична модель тоталітаризму 
ототожнювала його з політичним 
тероризмом), тоталітарні режими як 
фашистський, так і комуністичний, 
призвичаювали своїх громадян до 
буденності насилля, буденності зла, 
до необхідності застосування зброї 
проти реальних та уявних ворогів, 
знецінювали людські життя, які ні-
чого не вартували, коли на вівтар 
тиранами покладалися ілюзорні 
ідеї та ідеали. Часто те, що сьогодні 
важко усвідомлюється більшістю 
людей, у роки війни, голоду, фізич-
них випробувань здавалося буден-
ним та невідворотним

отримувати та засвоювати сис-
темні  знання про факти,  поді ї , 
явища, тенденції в Україні ХХ – ХХІ 
століть з позицій: цінності життя 
людини і досвіду українського дер-
жавотворення, утвердження єдності 
та соборності Українського народу, 
значення європейських культурних 
і правових традицій для суспільних 
процесів в Україні, зміцнення наці-

ональних інтересів та суверенітету, 
цілісності та непорушності кордонів 
Української держави в контексті сві-
тового історичного процесу;

 відновлення та збереження 
історичної пам’яті,  формування 
національної ідентичності та відро-
дження інтересу до історії України, 
її культури, традицій і звичаїв. На 
історичній освіті ґрунтуються націо-
нальна ідентичність і пам’ять як су-
купність знань, досвіду та ціннісних 
оцінок подій минулого, що справили 
вирішальний вплив на становлення, 
самоусвідомлення, державотворчі 
й цивілізаційні досягнення Україн-
ського народу. Загальнонаціональні 
історичні події, які сталися на те-
риторії держави та закарбувалися 
в пам’яті багатьох поколінь, мають 
стати об’єднуючим чинником нації. 
Адже зі спільного розуміння ми-
нулого виростає спільна проекція 
майбутнього, що вкладається у 
формулу: “Немає пам’яті – немає 
ідентичності. Немає ідентичності – 
немає нації”.

Зазначені особливості змістовно-
го наповнення курсу обумовлюють і 
деякі поради методичного та дидак-
тичного характеру, а саме:

• організація навчання  на за-
садах особистісно зорієнтованого, 
компетентнісного і  діяльнісного 
підходів. При цьому особистісно 
зорієнтований підхід до навчання 
забезпечує розвиток академічних, 
соціокультурних, соціально-психо-
логічних та інших здібностей учнів. 
Компетентнісний п ідх ід сприяє 
формуванню ключових і предметних 
компетентностей. Діяльнісний підхід 
спрямований на розвиток умінь і на-
вичок учня, застосування здобутих 
знань у практичних ситуаціях, пошук 
шляхів інтеграції до соціокультурно-
го та природного середовища.

• пріоритет базових компетент-
ностей. До ключових компетент-
ностей належить: спілкування дер-
жавною (і рідною у разі відмінності) 
мовами, спілкування іноземними 
мовами; математична грамотність; 
компетентності в природничих на-
уках і технологіях; інформаційно-
цифрова компетентність; уміння 
навчатися впродовж життя; соці-
альні і громадянські компетентності; 
підприємливість; загальнокультурна 
грамотність; екологічна грамотність 
і здорове життя. З огляду на сучас-
ний динамізм зміни знань, інформа-
ція, технологій очевидно, що забез-
печити людину необхідними знання-
ми в школі на все життя неможливо. 
Виникає потреба у наданні учням 
знань про способи інтелектуальної 
діяльності та забезпеченні набуття 
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ними досвіду їх реалізації, втіленого 
в уміннях, ключових та предметних 
компетенціях.

• постановка та вирішення піз-
навальних проблем – проблемне 
навчання.  Таке навчання здійсню-
ється за загальною схемою: учи-
тель створює проблемну ситуацію, 
тобто ситуацію або задачу, для 
розв’язання якої учень має засто-
сувати нові для себе знання і шукає 
способи вирішення проблеми, а вчи-
тель допомагає учням, надаючи не-
обхідну для розв’язання проблеми 
інформацію. Результатом проблем-
ного навчання є формування нових 
знань та вмінь, способів розумової 
діяльності. Шляхом впровадження 
проблемного навчання на уроках 
історії формується аксіологічна 
компетентність учнів 

• організація дослідницького на-
вчання. Дослідницьке навчання — 
освітня технологія, що використовує 
навчальне дослідження як головний 
засіб досягнення результату. Осно-
вні характеристики дослідницького 
навчання: 1) виділення в навчально-
му історичному матеріалі проблем, 
які можуть передбачати неодноз-
начність у їх розв’язанні; спеціальне 
конструювання навчального проце-
су; 2) формування уміння висувати 
версії, гіпотези, обирати проблеми, 
формулювати їх; 3) розвиток уміння 
роботи з різними версіями на основі 
аналізу першоджерел — методики 
відбору матеріалу, порівняння та ін.; 
4) робота з першоджерелами у роз-
робленні версій; 5) удосконалення 
уміння аналізу історичної інформа-
ції, джерела і прийняття у процесі 
аналізу однієї з версій, висунутих 
раніше. Порівняно із Новим часом, 
документальна база Новітньої істо-
рії   є значно ширшою. Такий підхід 
давно й успішно використовується 
в світовій практиці. Він дозволяє 
розвивати в учнів навички аналізу 
та синтезу, співставлення різних 
джерел та точок зору, пошуку нової 
інформації чи нових інтерпретацій 
вже відомої інформації. Тому   при 
вивченні окремих тем і  курсу в 
цілому було б доцільним ширше 
використовувати підбірки різнома-
нітних джерел - як текстових, так і 
візуальних, як офіційних, так і осо-
бистісного характеру. В створенні 
таких підбірок повинні допомогти 
хрестоматії, книги для читання, 
різноманітні енциклопедії. Великі 
можливості в цьому плані надає 
мережа Інтернет. Учні вчаться ви-
являти передумови та причини, 
пояснювати факти та порівнювати 
різні позиції, висловлювати при цьо-
му власні судження. Варто ширше 

використовувати не лише джерела, 
вміщені в підручниках, а й додаткові 
джерела інформації. 

• розвивати історичне, критич-
не та творче мислення, здатність 
розуміти загальний хід історичного 
процесу, проблеми, що стоять перед 
країною та світом, формувати, ви-
словлювати і обстоювати власний 
погляд на інформацію.

• рефлексивне усвідомлення 
учнями навчального процесу. Реф-
лексія передбачає усвідомлення 
вчителем і учнем своєї діяльності, 
себе в освітньому процесі. Для ре-
алізації цього принципу вирішальне 
значення мають не тільки знання, 
якими володіє учень, але і його емо-
ційний стан. Створення емоційного 
тла є необхідною умовою для пере-
творення знань у переконання. «без 
особистісного відношення учня до 
питання, що вивчається, не можна 
перетворити знання в його особисте 
надбання» — зазначає Т. Шамова. 
Тому з метою емоційного впливу   
потрібно пропонувати учням   за-
вдання парадоксального характеру, 
розповідати цікаві епізоди, пропо-
нувати розв’язати цікаві завдання 
й багато чого іншого. Основним 
змістом та метою навчання є пере-
творення будь-якого учня в суб’єкт 
своєї навчальної діяльності, що 
характеризується за формулою «я 
навчаюся», а не «мене навчають».

• заохочення учнів до самостій-
ної роботи, власних творчих пошу-
ків, розвитку аналітичних здібнос-
тей. Система сучасної освіти веде 
до зміни пріоритетів у діяльності 
вчителя: не навчити, а створити 
умови для самостійного творчого 
пошуку знань учнями. Цього можна 
досягти лише на основі повноцінної 
самостійної навчальної діяльності 
учнів, яка повинна охоплювати на-
самперед особистісні навчально-
пізнавальні мотиви. 

• використання в навчанні учнів 
картографічних посібників: атласів, 
контурних карт, настінних карт. Вони 
допомагають продемонструвати 
динаміку історичних подій, вста-
новити зв’язок між географічним 
середовищем та місцем тієї чи іншої 
історичної події. 

• використання елементів краєз-
навства на уроках історії як дієвий 
засіб виховання патріотизму в учнів-
ської молоді

• сучасні технології навчання  
дозволяють представляти знання 
історичних фактів, подій, докумен-
тів, коментарів та інтерпретацій у 
взаємозв’язку; знання постають у 
певному контексті; знання форму-
ються завдяки залученню різних 

каналів сприйняття; сприйняття, 
інтерпретація та засвоєння істо-
ричних знань за умов використання 
відбувається різними способами; 
реконструкція історичних подій як 
найважливіший крок у формуванні 
історичної свідомості відбувається 
завдяки залученню віртуальної ре-
конструкції, що стимулює інтелекту-
альну діяльність учнів.

• інтерактивні та комп’ютерні 
технології навчання. Електронне 
навчання (e-learning) – це система 
навчання, що пропонує використан-
ня Інтернет-технологій, електронних 
бібліотек, навчально- методичних 
мультимедіа-матеріалів, віртуаль-
них лабораторій і практикумів тощо. 
Мобільне навчання (m-learning) – це 
передавання знань на мобільні при-
строї з використанням WAP I GPRS 
технологій. Мета мобільного навчан-
ня – зробити процес навчання гнуч-
ким, доступним і персоніфікованим, 
в якому реалізується головний прин-
цип мобільного навчання – навчання 
в будь-якому місці, в зручний час. 
Всепроникаюче навчання (u-learning) 
– це технології неперервного на-
вчання з використанням інформа-
ційно-комунікаційних засобів у всіх 
сферах життя суспільства «Пере-
вернуте» навчання (flipped learning) 
– це форма активного навчання, що 
дозволяє «перевернути» звичайний 
процес навчання таким чином: учні 
поза аудиторією переглядають відпо-
відні навчальні матеріали, що будуть 
розглядатися на наступному занятті, 
самостійно вивчають теоретичний 
матеріал, а в аудиторії здійснюють 
його обговорення, виконують прак-
тичні завдання.  Нині найчастіше 
в навчальному процесі використо-
вується змішана модель (blended 
learning) навчання, яка поєднує вище 
зазначені технології з аудиторними 
заняттями за традиційною системою.

Нововведення Закону «Про осві-
ту» забезпечать умови для свободи 
і творчості тим вчителям, які: 

• досконало володіють теоре-
тичними матеріалами, знають зміст 
і результати нових досліджень і 
відкриттів у галузі історичної науки; 

• мають високий рівень методич-
ної підготовки, володіють сучасними 
педагогічними технологіями; 

• знають особливості вікової пси-
хології, типи характеру своїх учнів, 
рівень їх розумового розвитку; 

• за змістом педагогічної діяль-
ності і керування навчально- ви-
ховним процесом виступають у ролі 
коуча, фасилітатора, тьютора

Г.КЕНЦ,
методист Хмельницького ОІППО.
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Курс із правознавства
У 2018-2019 н.р. чинними є такі програ-

ми: для 9-го класу» Навчальна програма з 
основ правознавства», для 10-11-х  про-
фільних класів «Правознавство» (профіль-
ний рівень)(105 год) зі змінами, внесеними 
у 2016 році. Програми названих предметів 
інваріативної  складової розміщені на офі-
ційному сайті Міністерства освіти і науки 
України www  mon gov.ua.

Програма курсу з правознавства спря-
мована на отримання знань, навичок, 
ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних 
людині  для ефективного соціального  функ-
ціонування, реалізації її  життєвих цілей і за-
вдань, забезпечення умов для  формування 
елементів правової культури, правових 
орієнтирів та правомірної поведінки учнів. 
У процесі вивчення курсу важливим є воло-
діння учнями практично значущих знань та 
розумінь, застосування важливих понять та 
термінів, розвитку навиків у школярів діяти 
у різноманітних життєвих ситуаціях, уміння 
аналізувати з правової точки різні ситуації 
суспільного та повсякденного життя.

Під час вивчення правознавства  
особливу увагу варто приділити правам 
людини,як нарізному каменю усіх навчаль-
них дисциплін.

При підготовці до уроків слід враховува-
ти  поточний стан національного законодав-
ства.Зокрема, прийняття законів України» 
Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України,  щодо посилення захисту 
прав дитини на належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку примусового стяг-
нення заборгованості зі сплати аліментів» 
(№234-VIII),»Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»(2229-VIII),»Про 
освіту»(№2145-VIII),»Про Конституційний 
СУД  України»(№2136-VIII),»Про антикоруп-
ційний Суд»(V-III).

Громадянська освіта
(рівень стандарту)
Із 2018/2019 н.р. в закладах загальної 

середньої освіти до інваріантної складової 
Типових навчальних планів введено інтегро-
ваний курс «Громадянська освіта». 

Зміст громадянської освіти передбачає 
інтеграцію соціально-гуманітарних знань із 
різних навчальних предметів та орієнтацію 
на розв’язання практичних проблем. Форму-
вання цілісного світогляду учнівської молоді 
та набуття нею інтегративних громадяноз-
навчих знань включає такі напрями: 

– морально-етичний: усвідомлення 
особис¬тіс¬тю суспільних цінностей, грома-
дянських ідеалів, формування етичних норм 
поведінки, моральних якостей, громадян-
ської відповідальності та  самосвідомості; 

– політико-правовий: засвоєння знань 
про права та свободи людини, механізми 
їхньої реалізації, способи суспільно-по-
літичної участі, розуміння громадянського 
обов’язку, політичних подій і суспільних 
процесів; 

– економічний: формування знань про 
економіку в повсякденному житті родини, 
місцевої громади, українського суспільства, 
розвиток ключових економічних компетент-
ностей громадянина.

– екологічний та глобалізаційний: фор-
мування екологічної культури особистості, 
розуміння нею сучасних екологічних про-
блем, викликів глобалізації та цілей сталого 

розвитку, усвідомлення їхньої актуальності, 
розвиток особистої відповідальності за стан 
довкілля, оволодіння нормами екологічно 
-грамотної поведінки та здорового способу 
життя; 

– інформаційно-медійний:розвиток 
поінформованості учнів, здатність шукати, 
обробляти, використовувати та перевіряти 
інформацію, вміння критично аналізувати 
різнобічні інформації та створення власних 
медіаповідомлень;

– інтеркультурний: оволодіння сукуп-
ністю здатностей, необхідних для життя у 
багатокультурному суспільстві на засадах 
толерантності, виховання культури соці-
альних відносин та ефективної комунікації.

Вивчення суспільствознавства дає змо-
гу пізнати суспільні ідеали, засвоїти критерії 
оцінювання й самі оцінки різних суспільних 
явищ і людських якостей, норми та прин-
ципи, які регулюють відносини між різними 
соціальними групами та окремими людьми 
в суспільстві. 

Громадянська освіта є складовою 
динамічної системи, що поєднує в собі 
громадянські знання, на основі яких фор-
муються уявлення про форми та способи 
функціонування громадянина в політичному, 
правовому, економічному, соціальному та 
культурному полі демократичної держави. 

Запровадження громадянської освіти є 
забезпечення мінімальної функціональної 
громадянської освіченості індивіда. Цієї 
мети можна досягти, лише застосовуючи 
«багатовекторний» підхід, тобто зосеред-
ивши увагу на кількох ключових моментах. 
Перш за все, учнівську молодь необхідно 
озброїти компетентностями, необхідними 
для участі в житті суспільства на всіх рівнях, 
що передбачає, насамперед, здатність реа-
лізовувати свої права й свободи, поважаючи 
при цьому права й свободи інших громадян, 
а також діяти у відповідності до власних пе-
реконань і цінностей. Надзвичайно важливо 
сформувати в молодих громадян України 
повагу до прав людини, плюралізму та 
демократії, верховенства закону, виховати 
в них неприйняття насильства, ксенофобії, 
расизму, агресії, нетерпимості.

Зокрема, для досягнення мети грома-
дянської освіти слід забезпечити теоретичну 
й практичну підготовку учнів. Передусім, мо-
лоде покоління слід ознайомити зі світовими 
демократичними здобутками та особли-
востями становлення демократії в Україні. 
Що стосується практичної площини, то тут 
важливо сформувати мотивацію та основні 
вміння, потрібні для відповідальної участі у 
громадсько-політичних процесах, критично-
конструктивне ставлення молоді до життя 
суспільства, а також створити умови для 
набуття учнями досвіду громадянських дій, 
демократичної поведінки та конструктивної 
взаємодії. Крім того, громадянська освіта 
має сприяти становленню активної позиції 
громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей 
демократії в Україні.

Зміст громадянської освіти розглядаєть-
ся як робочий інструментарій, потрібний для 
оволодіння конкретними діями. Тому зміст 
освіти спрямовується на здобуття досвіду 
громадянських дій і переживань, основних 
громадянських умінь, а саме:

– брати участь у виборах та інших 
формах прямої демократії; обстоювати свої 
права, беручи участь у діяльності об’єднань 

громадян та громадянських акціях, взаємо-
діючи з державними органами та органами 
місцевого самоврядування; апелюючи до 
суду, правоохоронних та правозахисних 
організацій;

– орієнтуватися в умовах вільного ринку; 
обстоювати свої права як споживача і плат-
ника податків;

– використовувати типові прийоми та 
методи розв’язання проблемних ситуацій;

– диференціювати емоційні та раціо-
нальні компоненти власного вибору;

– критично сприймати інформацію, са-
мостійно її аналізувати;

– вести діалог, виходити з конфліктних 
ситуацій, знаходити компроміс.

Громадянська освіта ґрунтується на 
загально-педагогічних і дидактичних прин-
ципах, таких як принципи безперервності, 
міждисциплінарності, зв’язку з практичною 
діяльністю та ін. Для успішного втілення 
поставленої мети – виховання свідомого 
громадянина – викладання цього курсу має 
також враховувати такі засади:

принцип гуманізму – пріоритетність ідеї 
прав і свобод людини і творчий розвиток; 
виховання людської гідності, поваги до при-
ватності, розуміння значущості особистісної 
автономності, співвіднесення освітніх вимог 
із можливостями та природними задатками 
особистості;

принцип демократичності – виховання 
духу соціальної солідарності, справедливос-
ті; вміння конструктивно взаємодіяти із сус-
пільством і брати участь у прийнятті рішень; 
передбачає діалогічний характер освіти, 
суб’єктно-суб’єктні відносини між педаго-
гами та учнями, атмосферу взаємоповаги 
й довіри у шкільному колективі, учнівське 
самоврядування, відкритість і зв’язок школи 
з іншими учасниками процесу соціалізації 
(сім’єю, дитячими й молодіжними громад-
ськими організаціями, ЗМІ, церквою тощо);

принцип полікультурності – наповненість 
громадянської освіти ідеєю універсальності 
прав людини, а також ідеєю етнокультурного 
розмаїття довкілля, України, Європи, світу, 
правової рівності національних культур; ви-
ховання особистості на засадах міжетнічної 
толерантності, поваги до представників 
інших культур, передусім у життєвому се-
редовищі учнів; практична реалізація прав 
українців та представників інших етнічних 
спільнот на розвиток і збереження своєї 
мови, культурної самобутності в контексті 
формування української політичної нації;

принцип плюралізму – виховання поваги 
до засад політичної, ідеологічної, етнонаці-
ональної й расової багатоманітності, толе-
рантного ставлення до різних світоглядних і 
політичних доктрин, релігійних переконань, 
до діяльності у школі різних молодіжних 
громадських організацій; уникання екс-
тремістських поглядів і поведінки в житті 
шкільного колективу, виховання розуміння, 
що будь-який політичний екстремізм є не-
прийнятним;

принцип поповнення соціального капіта-
лу – ґрунтується на засадах довіри й терпи-
мості індивідів, їхній здатності спрямовувати 
свої дії на спільне благо.

Віктор ЛЕВИЦЬКИЙ,
методист Хмельницького ОІППО.
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Про викладання математики 
у 2018/2019 н.р.

Вивчення математики у 2018-2019 
н.р. має забезпечувати реалізацію   
Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 р. № 
1392 у 5-10 класах закладів загальної 
середньої освіти.  В основу побудови 
змісту та організації процесу навчання 
математики покладено компетентнісний 
підхід.  Компетентнісна освіта на пред-
метному та міжпредметному рівнях орі-
єнтована на засвоєння особистістю кон-
кретних навчальних результатів - знань, 
умінь, навичок, формування ставлень, 
досвіду, рівень засвоєння яких дозволяє 
їй діяти адекватно у певних навчаль-
них і життєвих ситуаціях. Необхідною 
умовою формування компетентностей 
є діяльнісна спрямованість навчання, 
яка передбачає постійне включення 
учнів до різних видів педагогічно до-
цільної активної навчально-пізнаваль-
ної діяльності, а також практична його 
спрямованість.

Наказом Міністерства освіти і на-
уки України від 20.04.2018 № 408 за-
тверджені  «Типова освітня програма 
закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня»,  «Типова освітня програма 
закладів загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня» за Держстандартом 2011 року 
(10 клас) та «Типова освітня програма 
закладів загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня» за Держстандартом 2004 
року (11 клас), на основі яких розпо-
чнеться реалізація освітніх програм 
закладів середньої освіти області з по-
чатку 2018-2019 навчального року. Дані 
документи   окреслюють рекомендова-
ні підходи до планування й організації 
у школах єдиного комплексу освітніх 
компонентів.

Так, мінімальна кількість годин на 
тиждень, на вивчення математики 

у 5-9 класах – 4 год, у 10-11 класах- 
3год.

Навчання математики у загально-
освітніх навчальних закладах   буде 
реалізовуватись за   програмами:

5-9  класи  - «Математика. На-
вчальна програма для учнів 5–9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів» 
(2017р.); 

8 -9 клас (з поглибленим вивченням 
математики) - Навчальні програми для 
8-9 класів для загальноосвітніх на-
вчальних закладів (класів) з поглибле-
ним вивчення окремих предметів (за 
новим Державним стандартом базової 
і повної загальної середньої освіти);

10-11 класи – Навчальні програми 
для 10-11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів.  Математика.  ( чинні 
з 1 вересня 2018 року)

Ознайомитись із програмами мож-
на на сайті Міністерства освіти і науки 
України .

Програми позбавлені жорсткого по-
урочного поділу, вчителі можуть обира-
ти послідовність розкриття навчального 
матеріалу в межах окремої теми, але 
так, щоб не порушувалась логіка його 
викладу.  Обласні, районні та міські 
методичні кабінети (об’єднання) не мо-
жуть втручатися в такі питання, оскільки 
це винятково компетенція вчителя. 
Навчальні програми укладено на ком-
петентнісній основі. Акцент зроблено 
на формування практичних навичок 
для подальшого їх застосування у ре-
альному житті. Навчання математики в 
основній та старшій школі передбачає 
формування предметної математичної 
компетентності, сутнісний опис якої 
подано у розділі «Очікувані результати 
навчально-пізнавальної діяльності» 
програми. Навчання математики має 
бути спрямоване на забезпечення в 
учнів формування та розвитку процедур 
узагальнення, порівняння, конкретиза-
ції, абстрагування, аналізу та синтезу. 
Саме такі задачі й краса їх розв'язання 
виховують хороший смак, математичну 
культуру. Формуючи дійовий компонент 
математичної компетентності, необхід-
но створити для учнів оптимальні умови 
для поступового переходу від дій під 
керівництвом учителя до самостійних, 
даючи їм змогу самим шукати шлях 
розв'язання пізнавальних та практичних 
завдань.

Крім того, навчання математики має 
зробити певний внесок у формування 
ключових компетентностей. До програ-
ми додано таблицю з переліком ключо-
вих компетентностей, та завданнями 
покладеними на математику для їх роз-
витку. Алгоритм формування ключових 
компетентностей учнів: участь у визна-
ченні основних завдань уроку через 
спільну мотиваційно-цільову діяльність; 
мотивація на актуалізацію теми, що по-
лягає в поясненні значення матеріалу, 
його використання в реальному житті; 
формування системи знань, отрима-
них у результаті активного сприймання 
через розв'язання проблемних ситуацій 
та узагальнення й аналіз фактичного 
матеріалу; формування вмінь викорис-
товувати знання й особистий досвід, 
компетентності в життєвих ситуаціях 
через розв'язання ситуативних задач 
- участь у рольових іграх, складання 
проектів, виконання творчих робіт, 
дослідницьких завдань; формування 
особистої відповідальності за рівень 
знань і самоосвітньої діяльності через 
тренінги з формування життєвих нави-
чок - рефлексія (самопізнання, само-

контроль, саморегуляція); моніторинг і 
корекція розвитку особистості через ви-
ховання і самовиховання, діагностика.

Такі ключові компетентності, як 
уміння вчитися, ініціативність і під-
приємливість, екологічна грамотність 
і здоровий спосіб життя, соціальна та 
громадянська компетентності можуть 
формуватися відразу засобами усіх 
навчальних предметів. Виокремлення 
в навчальних програмах таких наскріз-
них ліній ключових компетентностей як 
«Екологічна безпека й сталий розви-
ток», «Громадянська відповідальність», 
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість 
і фінансова грамотність» спрямоване 
на формування в учнів здатності за-
стосовувати знання й уміння у реальних 
життєвих ситуаціях.

Програми представлено в табличній 
формі, що містить дві частини: очікувані 
результати навчально-пізнавальної ді-
яльності учнів та зміст навчального ма-
теріалу, необхідний для їх досягнення. 
У правій частині вказано навчальний 
матеріал, який підлягає вивченню у від-
повідному класі. Очікувані результати 
навчально-пізнавальної діяльності учнів 
орієнтують на результати навчання, 
які є об’єктом контролю й оцінювання. 
Окрім того в кінці кожного класу на-
ведено перелік прикладних задач, що 
можуть виконуватись учнями під час 
навчання. Дані задачі пов’язані як із імп-
лементацією наскрізних ліній ключових 
компетентностей, так і з практичною 
спрямованістю навчального матеріалу. 
Перелік задач не є обов'язковим для 
виконання (вчитель може обирати ті за-
дачі, які краще підійдуть даному класу 
та конкретним учням) та не є повним 
(вчитель може пропонувати учням будь-
які інші практичні задачі на власний 
розсуд).

 Зміст навчального матеріалу струк-
туровано за темами відповідних на-
вчальних курсів із визначенням міні-
мальної кількості годин на їх вивчення. 
На початку кожного класу вказано 
значну кількість резервних годин, які 
вчитель, на власний розсуд може витра-
чати на систематизацію та повторення 
матеріалу на початку та в кінці року, 
збільшення кількості годин на кожну із 
вказаних тем, зокрема для внесення 
змін до орієнтовного календарно-тема-
тичного плану. 

Методичні рекомендації ХОІП-
ПО, щодо викладання математики у  
10 класі, подані у спецвипуску газе-
ти «Майбуття» №№ 10-12(587-589)  
2018  р. «Особливості реалізації на-
вчальної програми для учнів 10 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів у 
2018-2019  навчальному році».
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Таблиця розподілу годин на вивчення математики 
у 10 класах за різними рівнями змісту освіти

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 10 класах

Рівень стандарту Профільний рівень Поглиблений рівень  
10 11 10 11 10 11

Алгебра та початки 
аналізу

1/2 1/2 6 6 6 6

Геометрія 2/1 2/1 3 3 3 3

Програмою 10 класу передбачено роз-
дільне вивчення двох окремих курсів: алге-
бри і початків аналізу та геометрії на рівні 
стандарт. Можливе виділення додаткових 
годин із варіативної частини навчального 
плану. Розподіл додаткових годин між ал-
геброю та початками аналізу і геометрією 
залишається на розсуд вчителя. Додаткові 
години поповнюють години резерву. В свою 
чергу години резерву вчитель, на власний 
розсуд може витрачати на систематизацію 
та повторення матеріалу на початку та в 
кінці року, збільшення кількості годин на 
кожну із вказаних тем, зокрема для вне-
сення змін до орієнтовного календарно-
тематичного плану.

 Особливості семестрового, річного оці-
нювання та вимоги щодо ведення журналу 
на рівні стандарт  описані у програмі.

У календарно-тематичному плануванні 
значні за обсягом теми доцільно поділити 
на підтеми (10-15 годин), які містять логічно 
завершений навчальний матеріал. Слід 
враховувати необхідність проведення 
різних видів самостійних робіт, включати 
завдання практичного характеру до змісту 
тематичних контрольних робіт та приділяти 
таким задачам значну увагу при вивченні 
тем.

Програмне забезпечення варіативної 
складової.  З метою створення необхідних 
умов для більш повної реалізації освітньої, 
розвивальної та виховної складових на-
вчання математики, врахування інтересів, 
здібностей, потреб та можливостей учнів 
рекомендуємо використовувати потенціал 
варіативної складової навчального плану, 
яка передбачає проведення курсів за ви-
бором та факультативів. Навчальні про-
грами, орієнтовне календарно-тематичне 
планування та методичні рекомендації 
щодо викладання курсів за вибором та 
факультативів надруковані у збірниках.

1. Збірник програм для допрофільної 
підготовки та профільного навчання (у 
двох частинах) / Упор. Н.С. Прокопенко, 
О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во 
«Ранок», 2011.

2. Логічними стежинками математики: 
5-9 кл./ Г.В.Апостолова, О. П. бакал. – К.: 
Генеза, 2014. – 304 с.

3. Математика. Працюємо на множині 
цілих чисел: 6-11 класи. Готуємося до  
олімпіад. / Г.В. Апостолова. – К.: Генеза, 
2014. – 144 с.

4. Розв’язування алгебраїчних рівнянь 
та систем рівнянь вищих степенів / Г.В. 
Апостолова, В.В.Ясінський. – К.: Генеза, 
2014. – 48 с. 

Рекомендовані форми організації 
освітнього процесу. Основними формами 

організації освітнього процесу є різні типи 
уроку: формування компетентностей;  роз-
витку компетентностей; перевірки та/або 
оцінювання досягнення компетентностей; 
корекції основних компетентностей; комбі-
нований урок.  Також формами організації 
освітнього процесу можуть бути екскурсії,  
уроки-семінари, конференції, форуми, 
квести, інтерактивні уроки, інтегровані 
уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-
конференції тощо. 

Нагадуємо, що у навчально-виховному 
процесі можна використовувати лише ту 
навчальну літературу, що має відповідний 
гриф Міністерства освіти і науки України і 
зазначена у Переліку навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних по-
сібників, рекомендованих Міністерством 
освіти і науки України для використання 
у загальноосвітніх навчальних закладах.

Під час підготовки вчителів до уроків 
радимо використовувати періодичні фахові 
видання: «Математика в рідній школі», 
«Математика», «Математика в школах 
України».

Вимоги до перевірки зошитів регламен-
туються методичним листом Міністерства 
освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 
1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання 
письмових робіт і перевірки зошитів з 
природничо-математичних дисциплін у 
5-11 класах» (окрім кількості контрольних 
робіт).  Ведення зошитів оцінюється від 1 
до 12 балів. Оцінка за ведення зошита з 
математики виставляється в зошиті під на-
звою „за зошит” та в класному  журналі під 
назвою „зошит” наприкінці вивчення кожної 
теми (підтеми), не рідше одного разу на 
місяць, і вважається поточною оцінкою.  
Для контрольних робіт передбачаються 
окремі зошити (для кожного предмета), що 
зберігаються протягом навчального року(до 
завершення календарного року), в загаль-
ноосвітньому навчальному закладі. У них 
учні можуть виконувати аналіз помилок.   

При викладанні математики  доцільно 
використовувати сервіси Google. Робота в 
сервісі Google CLASSROOM MANAGER 
надає учням самостійно чи у групах вико-
ристовувати завдання і передавати їх учи-
телю через мережу, а програма самостійно 
опрацьовує і презентує результати, типізу-
ючи помилки. За допомогою електронного 
навчального середовища Learning Apps 
зручно і легко створювати електронні інтер-
активні блоки (так звані програми або впра-
ви). Learning Apps – це розробка загально-
доступної бібліотеки дидактичних допо-
внень до уроків, конструктор для розробки 
інтерактивних завдань для застосування 

на уроках і в позакласній роботі. Додаток 
Plickers дає можливість (за допомогою 
смартфона чи планшета) надані учнями 
картки з QR- кодами їх відповідей швидко 
оцінити відповіді усього класу та здійснити 
статистику результатів.  Найбільш зруч-
ним, легким інструментом для організації 
спільної роботи учасників освітнього про-
цесу з різним контентом у визначеному 
віртуальному просторі є мережевий сервіс 
Padlet (http://padlet.com/).  Найбільш поши-
рені середовища, які підтримують вивчення 
шкільної математики:  http://www.geogebra.
org – GeoGebra; http://geonext.uni-bayreuth.
de  – GeoNext;  http://www.raumgeometrie.
de/drupal – Archimedes Geo3D; https://
www.desmos.com; https://teacher.desmos.
com; https://www.wolframalpha.com. Роз-
вивати навички усних математичних 
розрахунків учнів допоможе участь у між-
народному освітньому проекті МІКСІКЕ  
в Україні / ПРАГЛІМІНЕ. http://miksike.net.
ua/#pranglimine.

Рекомендуємо залучати учнів до інте-
лектуальних змагань Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів, серед яких Всеукра-
їнська учнівська олімпіада з математики, 
Інтернет-олімпіади з математики, Всеукра-
їнський турнір юних математиків,  Міжна-
родний математичний конкурс «Кенгуру», 
змагання з усного рахунку Прангліміне 
(«Міксіке в Україні»), заочна математична 
школа «Мудрамакітра». 

Організація освітнього середовища має 
відповідати наступним документам:

• Наказ МОН України № 704 вiд 
22.06.2016 “Про затвердження Типового 
переліку засобів навчання та обладнання 
навчального і загального призначення 
для кабінетів природничо-математичних 
предметів загальноосвітніх навчальних 
закладів”

• Лист МОН України № 1/9-498 
17.07.2013 “Про використання Інструктив-
но-методичних матеріалів з питань роз-
роблення інструкцій з безпеки проведення 
навчально-виховного процесу в кабінетах 
природничо-математичного напряму”

• Наказ МОН України № 1423 
14.12.2012 “Про затвердження Положення 
про навчальні кабінети з природничо-ма-
тематичних предметів загальноосвітніх 
навчальних закладів” 

• Лист МОН України № 1/9-72 
01.02.2012 “Про інструктивно-методичні 
матеріали «безпечне проведення занять 
у кабінетах природничо-математичного 
напряму загальноосвітніх навчальних за-
кладів»”

Особливу увагу вчителів математики 
доцільно звернути на підготовку до ЗНО-
2019. Однією з умов якісної підготовки 
випускників до зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики є висококваліфі-
кований вчитель математики. А тому чільне 
місце у самоосвітній діяльності вчителя 
має займати систематичне розв’язування 
завдань та вправ ЗНО як попередніх років, 
так і систематизоване розв’язування за-
вдань і вправ з різних розділів математики.

Людмила ГРИНЧУК, 
методист математики  ХОІППО.
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Про вивчення фізики у 2018/2019 н.р.
У 2018-2019 н.р. у 7- 9 класах 

вивчення фізики здійснюється за на-
вчальною програмою, затвердженою 
Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 № 804 

http://mon.gov.ua/activity/education/
zagalna-serednya/navchalni-programi-
5-9-klas-2017.html

Навчальна програма узгоджена 
з двоконцентричною структурою 
загальноосвітньої школи.  У 7–9 кла-
сах вивчається логічно завершений 
базовий курс фізики, який закладає 
основи фізичного знання на явищно-
му (феноменологічному) рівні.

Головним у оновлених програмах 
для 7-9 класів є те, що на перше міс-
це в структурі програми поставлено 
очікувані результати навчально-піз-
навальної діяльності учня. За такого 
підходу чітко видно, якими компе-
тентностями має оволодіти школяр 
при вивченні теми. Змістова частина 
програми в даному разі стає похід-
ною результативної частини. Така 
структура  концентрує увагу не на 
змісті матеріалу: «що вивчати», а на 
тому «для чого це потрібно вивчати»,  
що по суті і є основою компетентніс-
ного підходу. У навчальних програмах 
прописані ключові компетентності і 
складники предметної компетентнос-
ті, якими має оволодіти учень і під 
ці компетентності організується на-
вчально-пізнавальна діяльність учнів.

У навчальній програмі виокремле-
но такі наскрізні змістові лінії: "Еко-
логічна безпека та сталий розвиток", 
"Громадянська відповідальність", 
"Здоров'я і безпека", "Підприємли-
вість та фінансова грамотність". На-
скрізні змістові лінії відбивають про-
відні соціально й особистісно значущі 
ідеї, що послідовно розкриваються у 
процесі навчання і виховання учнів. 
Наскрізні змістові лінії  є засобом 
інтеграції навчального змісту, коре-
люються з ключовими компетентнос-
тями, опанування яких забезпечує 
формування ціннісних і світоглядних 
орієнтацій учня, що визначають його 
поведінку в життєвих ситуаціях.

Реалізація наскрізних змістових 
ліній полягає у відповідному трак-
туванні навчального змісту тем і не 
передбачає будь-якого його розши-
рення чи поглиблення. 

Фізика робить свій внесок у фор-
мування ключових компетентностей.

До ключових компетентностей від-
носять такі, як: спілкування держав-
ною (і рідною — у разі відмінності) 
мовами; спілкування іноземними мо-
вами; математична компетентність; 
основні компетентності у природни-

чих науках і технологіях; інформацій-
но-цифрова компетентність; уміння 
вчитися впродовж життя; ініціатив-
ність і підприємливість; соціальна й 
громадянська компетентності; обі-
знаність і самовираження у сфері 
культури; екологічна грамотність і 
здорове життя.

Для  8 -9 класів з поглибленим 
вивченням фізики діючою залиша-
ється  навчальна програма з фізики 
для 8-9 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів з поглибленим 
вивченням фізики,  затверджена 
наказом Міністерства освіти і на-
уки України від 17.07.2013 № 983. 
Програму розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/zagalna%20
serednya/programy-5-9-klas/fizika1.pdf

Для 10 класів із 2018/2019 н. р. 
вводиться в дію Типова освітня про-
грама  (наказ міністерства освіти і на-
уки України № 408 від 20.04.2018 р.)

Відповідно до програми є два 
варіанти організації освітнього про-
цесу. Перший варіант містить перелік 
базових предметів з експерименталь-
ними інтегрованими курсами (один з 
них: «Природничі науки» (4 години 
тижневі).

Другий варіант передбачає ви-
вчення окремих природничих дисци-
плін: «Фізика і астрономія» (3 год.), 
«біологія і екологія» (2 год.), «Хімія» 
(1,5 год.), «Географія» (1,5 год).

Курс «Природничі науки» реко-
мендовано для класів гуманітарного 
спрямування і  розраховано на 4 
тижневі години у 10 класі і 4 години у 
11 класі. Існує 4 навчальні програми 
курсу:

• проект 1 – автори І.Дьоміна, В. 
Задояний, С. Костик (Частинки 26 
год., Хвилі 30 год., Речовини 32 год., 
Суміші та розчини 20 год., і т. д.); 

• проект 2 – авторський колектив 
під керівництвом Т. Засєкіної (Всесвіт 
48 год., Земля 56 год., біорізноманіт-
тя 20 год.) ;

• проект 3 – автори Д. Шабанов, 
О. Козленко (Виникнення та розвиток 
Всесвіту і Землі 30 год., Виникнення 
та розвиток життя на Землі 24 год., 
Унікальність людства  30 год.,  і т. д.); 

• проект 4 – авторський колектив 
під керівництвом В.Ільченко. Ця про-
грама (5 год), побудована за модуль-
ним принципом, тому передбачає 
тарифікацію кількох вчителів відпо-
відних природничих предметів у 10 
класі. (Фізико-астрономічний модуль 
(60 год.), Хімічний модуль (27 год.), 
біолого-екологічний  модуль (51 год.), 
Географічний модуль(17 год.) )

Інші програми передбачають кіль-
кох або одного вчителя, яким може 
бути вчитель природничого предмета.

Зміст навчального матеріалу з 
фізики і астрономії у 10 класі не 
дублює зміст раніше вивченого ба-
зового курсу фізики основної школи, 
а зосереджений на тих питаннях, які 
поглиблюють раніше здобуті знання 
і вміння. 

Наскрізними змістовими лініями 
курсу є: 

- фізика і астрономія як фунда-
ментальні науки,  методи пізнання,  
методи і засоби фізичних та астроно-
мічних досліджень, роль фізичних та 
астрономічних знань у житті суспіль-
ства, розвитку техніки і технологій, 
астрономія та фізика в житті людини, 
у розв’язанні екологічних проблем;  

- речовина і поле; фізичні влас-
тивості речовини та поля; кванти, 
елементарні частинки, корпускуляр-
но-хвильовий дуалізм; нанофізика і 
нанотехнології;

- рух і взаємодії; фундаментальні 
взаємодії; фізична суть явищ і про-
цесів різної природи; 

-  будова і  розвиток Всесвіту, 
галактики, галактика «Молочний 
Шлях», Сонце і зорі; рух небесних 
світил, рух Сонячної системи в Галак-
тиці, рух планет Сонячної системи. 

Загальноосвітніми завданнями 
курсу фізики і астрономії  старшої 
школи є: 

— формування в учнів системи 
фізичних і астрономічних  знань на 
основі сучасних  теорій (наукових 
фактів, понять, теоретичних моде-
лей, законів, принципів) і розвиток 
у них здатності застосовувати на-
буті знання в пізнавальній практиці;  
знань про походження природних 
об’єктів Всесвіту, їх фізичні власти-
вості, закони руху й еволюцію, а та-
кож уявлень про походження, будову 
та еволюцію Всесвіту в цілому;

— оволодіння учнями методоло-
гією природничо-наукового пізнання 
і науковим стилем мислення, усві-
домлення суті  природничо-наукової 
картини світу та застосування їх для 
пояснення різних фізичних та астро-
номічних явищ і процесів, фізичної 
природи небесних тіл та їх систем;

— формування в учнів загальних 
методів та алгоритмів розв’язування 
задач та проблемних завдань різними 
методами із застосуванням законів 
фізики та інших природних наук; ев-
ристичних прийомів пошуку розв’язку 
проблем адекватними засобами фізи-
ки й астрономії; 

— розвиток в учнів узагальненого 



34

до 2018/2019 навчального року

МАйбУТТЯ. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2018,  №№ 13-16 (590-593)

експериментального вміння вести 
природничо-наукові дослідження 
методами  наукового пізнання (пла-
нування експерименту, вибір методу 
дослідження, вимірювання, обробка 
та інтерпретація одержаних резуль-
татів); 

— формування цілісного уявлен-
ня про сучасну природничо-наукову 
картину світу та наукового світогляду 
учнів, розуміння ролі фізики і астро-
номії в пізнанні фундаментальних 
законів природи, використання яких 
є базою науково-технічного прогре-
су; розкриття значення фізичного 
й астрономічного знання в житті 
людини й суспільному розвитку, ви-
світлення етичних проблем наукового 
пізнання, формування екологічної 
культури людини засобами фізики й 
астрономії; 

— розвиток в учнів навичок пізна-
вальної діяльності у процесі навчан-
ня фізики й астрономії. 

Очікуваними результатами при 
цьому є: 

- знаннєвий компонент (знання і 
розуміння перебігу фізичних і астро-
номічних явищ та процесів); 

- діяльнісний компонент (здат-
ність учнів застосовувати знання, 
уміння, навички, способи діяльності 
до розв’язання проблем, реальних 
життєвих ситуацій); 

- ціннісний компонент (емоцій-
но-ціннісне ставлення учнів щодо 
об’єктів навчальної діяльності, сукуп-
ність ціннісних орієнтацій, мотивація, 
інтерес, готовність до навчання).

Програми з фізики 10 класу роз-
раховані на 3-годинний курс на рівні 
стандарту і 6- годинний курс на про-
фільному рівні. Програми є двох 
авторських колективів, під керівни-
цтвом Ляшенка О. І. та під керів-
ництвом Локтєва В. М.: https://mon.
gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi/navchalni-
programi-dlya-10-11-klasiv

Вибір навчальних програми з 
фізики та астрономії з двох запро-
понованих варіантів здійснюється 
вчителем та затверджується рішен-
ням педагогічної ради навчального 
закладу.

Оновлені програми для 7-9 класів 
та нові навчальні програми для 10-11 
класів (рівень стандарту, профільний 
рівень) не містять фіксованого роз-
поділу годин між розділами і темами 
курсу.  У програмах наводиться лише 
тижнева і загальна кількість годин на 
вивчення предмету. Розподіл кількос-
ті годин, що відводиться на вивчення 
окремих розділів/тем, визначається 
учителем. За необхідності й виходя-
чи з наявних умов навчально-мето-
дичного забезпечення, учитель має 

право самостійно визначати порядок 
вивчення тем та місце проведення 
лабораторних практикумів і практи-
кумів з розв’язування задач  –  в кінці 
розділу або під час його вивчення.

Мінімальна кількість експеримен-
тальних робіт з фізики (лаборатор-
ного практикуму, фронтальних ла-
бораторних, практичних) яку повинні 
виконати учні подано в таблиці. У цю 
кількість входять і роботи, що вико-
нанні в рамках навчальних проектів, 
які передбачали експериментальне 
дослідження, домашні досліди і спо-
стереження.

Рівень стандарту 1 семестр 2 семестр
10 клас 4 4
11 клас 4 4

Профільний рівень
10 клас 7 7
11 клас 7 7

За необхідності й виходячи з на-
явних умов навчально-методичного 
забезпечення, учитель має право 
самостійно визначати:

конкретну  тематику лаборатор-
них робіт (замінювати окремі роботи 
або демонстраційні досліди рівно-
цінними, а також пропонувати іншу 
тематику робіт);

форму їх реалізації, послідовність 
й місце у навчальному процесі (фрон-
тально чи у вигляді лабораторного 
практикуму, навчального проекту екс-
периментального характеру); 

кількість годин на їх виконання 
(одно- чи двогодинні роботи);

доповнювати перелік лаборатор-
них робіт додатковими дослідами, 
короткочасними експериментальними 
завданнями.

 Оскільки в основній школі в 
учнів загалом сформовані базові 
експериментальні уміння й навички, 
то у старшій школі основною метою 
навчального експерименту є розви-
ток самостійності  у плануванні до-
сліджень, доборі адекватних методів 
і засобів дослідження, проведенні 
експерименту, обробці його резуль-
татів та формуванні висновків. Екс-
периментальні роботи повинні мати 
пошуковий характер, завдяки чому 
учні збагачуються новими фактами, 
узагальнюють їх і роблять висновки.

Необхідно розширювати само-
стійний експеримент учнів з викорис-
танням найпростішого обладнання, 
саморобних приладів та побутового 
обладнання, а також  сучасних ви-
мірювальних пристроїв, зокрема 
датчиків, що містяться в смартфонах 
і планшетах. 

  Ефективним засобом, що за-
безпечує формування предметної та 
ключових компетентностей учнів   є 

розв’язування фізичних задач, про 
що наголошено в обох варіантах про-
грам. У навчальній  програмі «Фізика 
і астрономія» (авторський колектив 
під керівництвом О.І. Ляшенка як 
самостійний вид діяльності включено 
практикум із розв’язування фізичних 
задач. Розв’язуючи під час практи-
кумів компетентнісно орієнтовані  
фізичні задачі  – від найпростіших, які 
потребують елементарних пізнаваль-
них зусиль учня, до дослідницьких, 
розв’язання яких вимагає значних 
інтелектуальних зусиль та багато 
часу, учні будуть розвивати вміння 
застосовувати теоретичні знання 
на практиці. Тому таку форму орга-
нізації навчальних занять доцільно 
здійснювати не залежно від обраної 
навчальної програми, як в основній 
так і в старшій школі.

Дидактичні вимоги до змісту та 
способів розв’язування компетент-
нісно орієнтованої системи задач 
полягають в тому, що:

з а вд а н н я  м а ют ь  бу т и  т і с н о 
пов’язані із змістом навчального 
матеріалу курсу фізики, доповню-
вати його конкретними прикладами 
та відомостями, спрямованими на 
ознайомлення учнів з об’єктивними 
науковими фактами, методами піз-
нання природи;

потрібно здійснювати досліджен-
ня конкретних об’єктів і явищ, до-
тримуватися однозначності вхідних 
і кінцевих величин, запитань та від-
повідей;

і н ф о р м а ц і я ,  щ о  м і с т и т ь с я 
в умові задачі, а також процес її 
розв’язування мають ґрунтуватися на 
засвоєних раніше знаннях і відповіда-
ти розумовим здібностям учнів певної 
вікової групи;

кількість компетентнісно орієнто-
ваних завдань має бути достатньою 
для організації самостійної роботи 
школярів і охоплювати основні роз-
діли курсу фізики, під час їх добору 
мають враховуватися індивідуальні 
особливості учнів, матеріальна база 
фізичного кабінету тощо;

у процесі складання компетент-
нісно орієнтованих фізичних завдань 
мають розкриватися зв’язки у систе-
мах «природа – людина», «природа 
– техніка», «людина – техніка»;

система задач має містити за-
вдання, спрямовані на набуття учня-
ми вмінь моделювати різноманітні 
виробничі й життєві ситуації;

розв’язування різними методами 
із застосуванням математичного 
апарату і прийомів науково-дослід-
ницької роботи компетентнісно орі-
єнтованих завдань, має сприяти 
формуванню обчислювальних, екс-
периментальних, творчих та дослід-
ницьких компетенцій.
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За необхідності й виходячи із на-
явних умов навчання фізики, учитель 
має право:

організовувати навчальну діяль-
ність учнів  у формі розв’язування 
спеціальної системи навчально-
пізнавальних задач  різного рівня 
складності;

визначати сукупність конкретних 
задач для розв’язування (викорис-
товувати вправи та практикуми із 
підручників, а також самостійно під-
бирати систему задач);

визначати кількість годин на ви-
конання практикуму;

визначати послідовність й місце 
практикуму у навчальному процесі 
(після вивчення розділу, певної теми 
або конкретного параграфа).

Ефективним засобом формування 
предметної й ключових компетент-
ностей учнів у процесі навчання 
фізики й астрономії є навчальні про-
екти. Рекомендації щодо організації 
проектної діяльності однакові для 7-9 
і 10-11 класів і детально описані в по-
яснювальних записках до навчальних 
програм.  Кількість годин, що від-
водиться на виконання навчальних 
проектів, а також їх послідовність 
визначається учителем. Один учень 
може виконувати різні проекти осо-
бисто або у складі окремих груп.   
Кількість учнів у групі, що працює над 
проектом, визначається з урахуван-
ням тематики, об’єму та складності 
роботи, а також бажання учнів ви-
конувати проект. Кількість проектів, 
виконаних кожним учнем, може бути 
довільною, але не меншою, ніж один 
за навчальний рік.  Оцінювання здій-
снюється індивідуально, за самостій-
но виконане учнем завдання. Окрім 
оцінювання продукту проектної діяль-
ності, необхідно врахувати  психоло-
го-педагогічний ефект: формування 
особистісних якостей, самооцінки, 
уміння робити усвідомлений вибір й 
осмислювати його наслідки. У зв’язку 
з цим оцінки за навчальні проекти і 
творчі роботи виконують накопичу-
вальну функцію, можуть фіксуватися 
в портфоліо і враховуються при ви-
ставлені тематичної оцінки. Проекти  
також  можуть  мати  міжпредметну  
тематику, у такому разі їх виконання 
може супроводжуватися і оцінювати-
ся вчителями різних предметів.

Тематика навчальних проектів 
з фізики і астрономії визначається 
вчителем і може ініціюватися учнями. 
При  формулюванні  тем  проектів  
доцільно  враховувати  їх  актуаль-
ність,  наявну  матеріально-технічну  
базу,  регіональні,  географічні, клі-
матичні  та  інші  особливості  роз-
ташування  школи  та пізнавальні 
інтереси учнів.

Інститутом модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки 
України схвалено для використання 
у загальноосвітніх навчальних за-
кладах «Зошит з фізики для лабора-
торних робіт, фізичного практикуму і 
експериментальних досліджень. 10 
клас» (авт. В. В. Гудзь) та «Контр-
ольні роботи. Фізика 10 клас. Рівень 
стандарту» (авт. В. В. Гудзь, В. І. 
Репей, Л. М. Репей). Зміст посібників 
відповідає обом програмам з фізики 
для 10-х класів, чинним із 2018-2019 
н. р.

Вивчення фізики 
та астрономії в 10 класі 
на профільному рівні.

На профільному рівні в 10 класі 
вивчаються і фізичний і астрономіч-
ний складники. 

Звертаємо увагу, що в освітній 
програмі визначено на профільний 
предмет «Фізика і астрономія» орієн-
товно 6 годин на тиждень і в 10 і в 11 
класах. Проте навчальними програ-
мами з фізики і астрономії сумарно 
передбачено 7 годин на тиждень і 
в 10 і в 11 класах. Заклади освіти 
формуючи власні освітні програми 
можуть додавати необхідну годину 
із додаткових годин навчального 
плану, або залишати на вивчення 
двох складників 6 годин. У такому 
разі складаючи календарно-тема-
тичне планування вчителі можуть 
самостійно розподілити час на на-
вчальний матеріал у межах 6 годин 
(приміром, 5 годин фізичного склад-
ника і 1 година астрономічного або 
5,5 годин фізичного складника і 0,5 
години астрономічного). Допускаєть-
ся і такий варіант: в 10 класі вивчати 
тільки фізичний складник в обсязі 6 
годин на тиждень, а в 11 класі оби-
два складники: фізичний – 6 годин 
на тиждень і астрономічний 2 або 1 
година на тиждень. 

Вивчення предмета «Фізика і 
астрономія» в 10 класі на профіль-
ному рівні можливе у двох варіантах: 
послідовне або паралельне вивчення 
фізичного і астрономічного складни-
ків.  У разі послідовного вивчення  
астрономічний складник вивчається 
після вивчення фізичного як окре-
мий розділ, за який виставляється 
одна або кілька тематичних оцінок 
(за рішенням вчителя). У класному 
журналі зміст уроків записують на 
одній сторінці «Фізика і астрономія». 
Семестрові оцінки є середнім ариф-
метичним оцінок за всі теми, що ви-
вчаються у відповідному семестрі в 
10 класі. Річна оцінка виставляється 
на підставі семестрових.

У разі паралельного вивчення 
впродовж навчального року окремо 
вивчаються фізичний і астрономіч-

ний складники. У класному журналі 
записують зміст уроків на окремих 
сторінках для кожного складника: 
«Фізика і астрономія: фізичний склад-
ник», «Фізика і астрономія: астроно-
мічний складник». Семестрова оцінка 
виставляється на сторінці «Фізика 
і астрономія: фізичний складник». 
При виставленні семестрової оцінки 
враховуються тематичні оцінки і за 
фізичний і за астрономічний склад-
ник. Кількість тематичних оцінок пев-
ного складника має співвідноситись 
з кількістю годин, виділених на його 
вивчення. Річна оцінка виставляється 
на підставі семестрових на сторін-
ці «Фізика і астрономія: фізичний 
складник».

Навчання здійснюється за відпо-
відними підручниками профільного 
рівня. Зважаючи, що у цьому році ще 
не підготовлено підручника з астро-
номії за навчальною програмою ав-
торського колективу під керівництвом 
Я. С. Яцківа для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти, викорис-
товувати можна чинні підручники з 
астрономії для 11 класу.

 Астрономія у 10 класі вивчати-
меться на профільному рівні 1 година 
і, оскільки у Типових навчальних пла-
нах немає окремих предметів «Фізи-
ка» і «Астрономія», а є один «Фізика і 
астрономія», то зміст цього предмета 
може бути реалізовано за модульним 
принципом.

У 11 класах залишаються діючи-
ми вимоги щодо викладання фізики 
2014-2018 років.

У 11 класах  навчання відбувати-
меться за навчальними програмами:

«Фізика. 10-11 класи» для про-
фільного навчання учнів загально-
освітніх навчальних закладів (рівень 
стандарту, академічний, профільний) 
(зі змінами 2016 року);

«Астрономія. 11 клас» (рівень 
стандарту, академічний, профільний). 

Програми розміщено на офіційно-
му веб-сайті Міністерства

[h t tps : / /mon.gov.ua /ua /osv i ta /
zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi].

Звертаємо увагу, що у 2016 році 
до навчальних програм з фізики для 
10-11 класів (рівень стандарту, ака-
демічний і профільний рівні) внесено 
зміни, викликані потребою розванта-
ження навчального матеріалу. У про-
грамах академічного і профільного 
рівнів питання, що наведено у дужках 
вилучаються із їх змісту.

Віктор ГУДЗЬ,
методист фізики та астрономії 

Хмельницького ОІППО.
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Про вивчення хімії у 2018/2019 н.р.
Метою навчання хімії є формування 

засобами навчального предмета ключових 
компетентностей учнів, необхідних для 
соціалізації, творчої самореалізації осо-
бистості, розуміння природничо-наукової 
картини світу, вироблення екологічного 
стилю мислення і поведінки та виховання 
громадянина демократичного суспільства.

При викладанні хімії в сучасній школі 
необхідно посилити практичну спрямова-
ність змісту хімічної освіти, акцентуючи 
увагу на вивченні явищ, процесів, об’єктів, 
речовин, з якими стикаються учні в повсяк-
денному житті, формувати життєву позицію 
учнів, їх ціннісну орієнтацію засобами хімії 
як навчального предмета, шляхом розу-
міння користі та шкоди продуктів хімічного 
виробництва, промислових хімічних про-
цесів, доцільності застосування хімічних 
продуктів, можливості  змінити життя на 
краще завдяки хімічним знанням. Тому 
формування в учнів правильного уявлення 
про оточуючі їх хімічні речовини – одне з 

голових завдань шкільної хімічної освіти. 
Для більш наочного сприйняття школяра-
ми конкретних хімічних речовин та явищ 
необхідно збагатити учнівський хімічний 
експеримент елементами ужиткової хімії, 
які знадобляться їм у житті при використан-
ні речовин і матеріалів у повсякденності.

Організація навчання хімії 
в загальноосвітніх 
навчальних закладах
Навчання здійснюватиметься за типо-

вими навчальними планами, перелік яких 
подано у листі Міністерства освіти і науки 
України від  «Про структуру 2018-2019 н.р. 
та навчальні плани загальноосвітніх на-
вчальних закладів».

Розподіл кількості годин (тижневе на-
вантаження) на вивчення хімії в основній 
(табл. 1) та старшій (табл. 2) школах зазна-
чено у відповідних таблицях.

7 клас 8 клас
8 клас

(поглиблене 
вивчення хімії)

9 клас
9 клас

(спеціалізовані школи  
з поглибленим вивченням 

іноземних мов)

9 клас
(поглиблене 

вивчення хімії)

1,5 2 4 2 1,5* 4

У 9 класі спеціалізованих шкіл з погли-
бленим вивченням іноземних мов вчителю 
необхідно ущільнити програму, виконавши 
її за 1,5 години.

У старшій школі в 10 класі продовжу-
ється перехід на нові програми, розроблені 
відповідно до Державного стандарту базо-
вої і повної загальної середньої освіти 2011 
року і тому кількість годин у старшій школі 
буде такою:

10 клас 11 клас

Рі
ве

нь
ст

ан
да

рт
у

Інт
ег

ро
ва

ни
й 

ку
рс

 

Пр
оф

іль
ни

й 
рів

ен
ь

Рі
ве

нь
ст

ан
да

рт
у

Ак
ад

ем
ічн

ий
 

рів
ен

ь

Пр
оф

іль
ни

й
рів

ен
ь

1, 5 4 4 1 2 6

З 01.09.2018 р. в 10-му класі можна 
буде вивчати інтегрований курс «Природ-
ничі науки». Він впроваджується в межах 
експерименту. Експериментальні програми 
розроблено для класів суспільно-гуманітар-
ного, спортивного та художньо-естетичного 
спрямування. Через це курс може виклада-
тися лише для учнів, що не планують скла-
дати ЗНО із природничих предметів. Ви-
кладати курс можуть вчителі природничих 
предметів без обов’язкового проходження 
курсів підвищення кваліфікації.

Так, Колегією МОН схвалено 4 проекти 
навчальних програм інтегрованого курсу 
«Природничі науки»:

• проект 1 – автори І.Дьоміна, 
В.Задояний, С.Костик,

• проект 2 – авторський колектив під 
керівництвом Т.Засєкіної,  

• проект 3 – автори Д.Шабанов, 
О.Козленко,

• проект 4 – авторський колектив під 
керівництвом В.Ільченко.

Кожна програма у власний спосіб ре-
алізує змістові лінії державного стандарту. 
Наприклад, програми першого і другого 
проекту побудовані так, щоб пояснити осо-
бливості природних явищ та технологічних 
процесів з позицій кожної з природничих 
наук. Програма третього проекту акценто-
вана на дослідження причинно-наслідко-
вих зв’язків, що зумовили сучасний спосіб 
життя людства, та їх вплив на можливе 
майбутнє, а програма четвертого проекту 
пропонує модульний підхід до вивчення 
природничих предметів.

У кожній із запропонованих програм 
вивчення курсу базується на знаннях і ком-
петентностях, що отримали учні в основній 
школі. Воно спрямоване на те, щоб навіть 
той випускник, який не спеціалізується 
на природничих науках, зміг сформувати 
цілісне уявлення про світ, отримав уяв-
лення про широкий спектр наукових ідей 
астрономії, біології, географії, економіки, 
фізики і хімії.

Одним із шляхів диференціації та 
індивідуалізації навчання є впровадження 
в шкільну практику системи курсів за ви-
бором та факультативів, які реалізуються 
за рахунок варіативного компонента змісту 
освіти і доповнюють та поглиблюють зміст 
навчального предмета. 

Зміст програм курсів за вибором і 
факультативів як і кількість годин та клас, 
в якому пропонується їх вивчення, є 
орієнтовним. Учителі можуть творчо під-
ходити до реалізації змісту цих програм, 
ураховуючи кількість годин виділених на 
вивчення курсу за вибором (факультативу), 

інтереси та здібності учнів, потреби регіону, 
можливості навчально матеріальної бази 
навчального закладу. Слід зазначити, що 
навчальні програми курсів за вибором мож-
на використовувати також для проведення 
факультативних занять і навпаки, програми 
факультативів можна використовувати для 
викладання курсів за вибором.

Програмно-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу з хімії 
у 2018-2019 н.р.

Відповідно до Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова укра-
їнська школа» інваріативна складова на-
вчання хімії здійснюватиметься за такими 
програмами: 

− 7-9 класи –Програма для загальноос-
вітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи 
(оновлена) (затверджена наказом МОН 
України від 07.06.2017 № 804).

− 8-9 класи з поглибленим вивченням 
хімії – Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим ви-
вченням хімії (затверджена наказом МОН 
України від 17.07.2013 № 983). 

− 10 клас, : 
• Рівень стандарту ( нова, Затверджено 

Міністерством освіти і науки України  наказ 
№ 1407 від 23.10.2017 р.)

• Інтегрований курс «Природознав-
ство» , ( нова, Затверджено Міністерством 
освіти і науки України  наказ № 1407 від 
23.10.2017 р.)

• Профільний рівень,( нова, Затвер-
джено Міністерством освіти і науки України  
наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

11 клас закінчує працювати за старими 
програмами :

• програма з хімії для 10-11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів. Рівень 
стандарту  (зі змінами, затвердженими на-
казом МОН України від 14.07.2016 № 826);

• програма з хімії для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Академічний рівень (затверджена наказом 
МОН України від 28.10.2010 № 1021); 

• програма з хімії для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Про-
фільний рівень (затверджена наказом МОН 
України від 28.10.2010 № 1021); 

Усі зазначені вище програми розміщені 
на сайті Міністерства освіти і науки Украї-
ни. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/
osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi. 

Програми позбавлені розподілу годин 
по темах. Учителі на власний розсуд 
можуть обирати послідовність розкриття 
навчального матеріалу в межах окремої 
теми, але так, щоб не порушувалась логіка. 

Зміст навчальних програм реалізується 
через навчальне забезпечення, що має 
гриф Міністерства освіти і науки України 
. Рекомендовані підручники та зошити 
для виконання лабораторних, практичних 
робіт та домашніх експериментальних до-
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сліджень, посібники для контролю знань 
учнів, збірники задач , тощо.

Нагадуємо, що в організації навчаль-
но-виховного процесу, загальноосвітнім 
навчальним закладам дозволено вико-
ристовувати лише програми (інваріатної й 
варіативної складової) та навчальну літе-
ратуру з грифом Міністерства освіти і науки 
України або схвалену відповідною комісією 
Науково-методичної ради з питань освіти. 
Перелік їх щорічно оновлюється, друкуєть-
ся в інформаційному збірнику Міністерства 
освіти і науки України, розміщується на 

сайті Міністерства освіти і науки України 
(www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації 
змісту освіти (http://www.imzo.gov.ua/). 

Вивчення інваріантної 
складової  в 10 класі 
за новою програмою

У 2018-2019 рр. продовжується перехід 
старшої школи( 10 клас) на вивчення хімії 
за Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти , який ґрунту-
ється на засадах компетентнісного підходу

Порівняння ознак «ЗУНівського» 
і компетентнісного підходів у навчанні

«ЗУНівський» підхід Компетентнісний підхід
Ключове питання: чого навчати? Ключове питання: з якою метою навчати?
Орієнтація на зміст і процес навчання Орієнтація на результат навчання
Результат навчання – знання, уміння, 
навички 

Результат навчання – ключові і предметні компетент-
ності  

Унормованість обов’язкових результатів 
навчання

Досягнення особистісно цінних освітніх результатів

Трансляція готових знань Самостійне здобування знань; створення власної 
системи знань

Засвоєння знань на все життя Навчання як перманентний процес упродовж життя
Статичний зміст  Гнучкий зміст
Енциклопедичність змісту Розкриття провідних природничо-наукових ідей
Предметний характер знань Інтегративний характер знань; формування наукової 

картини світу в єдності гуманітарного і природничого 
складників

Навчальна діяльність із засвоєння системи 
знань

Пізнавальна діяльність, мотивована власними життє-
вими потребами, цікавістю до пізнання світу і себе в 
цьому світі

Вивчення наукових фактів Засвоєння основоположних наукових принципів; факти 
як засіб розкриття принципів

Навчання як засвоєння «порцій інформації» Навчання як розв’язування проблемних ситуацій
Накопичення знань Формування особистісних цінностей і ставлень
Відтворення обсягу знань Творче застосування знань
Контрольні завдання на відтворення знань Ситуативні завдання, наближені до реальних умов
Учень – об’єкт навчання Учень – суб’єкт навчання
Учительський контроль Учнівський самоконтроль
Оцінювання учителем Самооцінювання учнем, рефлексія
Стабільний підручник як основне джерело 
інформації

Вибір джерел інформації

Традиційні методики формування ЗУН Інноваційні методики формування компетентностей

Навчання хімії у старшій школі спрямо-
ване на виконання таких освітніх, розви-
вальних і виховних завдань: 

– поглиблювати і розширювати знання 
про хімічну складову природничо-наукової 
картини світу: найважливіші хімічні поняття, 
закони і закономірності, теорії і процеси; 
сучасну хімічну номенклатуру речовин;

– розвивати уміння самостійно набу-
вати хімічні знання з різних інформаційних 
джерел та у ході експериментальних 
досліджень і критично їх осмислювати; 
застосовувати отримані знання для пояс-
нення властивостей речовин і різноманітних 
хімічних явищ; безпечно використовувати 
речовини і матеріали; оцінювати роль хімії у 
розвитку сучасних технологій та розв’язанні 
глобальних проблем; творчо розв’язувати 
практичні завдання хімічного характеру у 
повсякденному житті, попереджувати яви-
ща, що завдають шкоди здоров'ю людини 
і довкіллю; 

– виховувати переконаність у позитивній 
ролі хімії як науки у забезпеченні прогресу 
суспільства, усвідомлення необхідності 
хімічно грамотного ставлення до власного 

здоров'я і довкілля.
Компетентнісний підхід у навчанні, на 

відміну від предметно зорієнтованого, пе-
редбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу 
хімії та інших предметів на основі провідних 
соціально й особистісно значущих ідей, що 
втілюються в сучасній освіті: уміння вчитися, 
екологічна грамотність і здоровий спосіб 
життя, соціальна та громадянська відпо-
відальність, ініціативність і підприємливість.

Для реалізації цих ідей виокремлено 
такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна без-
пека і сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров'я і безпека», 
«Підприємливість і фінансова грамотність». 

Наскрізні змістові лінії послідовно роз-
криваються у процесі навчання й виховання 
учнів, є спільними для всіх предметів і коре-
люються з ключовими компетентностями. 

Змістова лінія «Екологічна безпека і ста-
лий розвиток» реалізується на зразках, що 
дають змогу учневі усвідомити причинно-на-
слідкові зв’язки у природі і її цілісність; важ-
ливість сталого (керованого) розвитку країни 
для майбутніх поколінь. Такі зразки надає 
матеріал про одержання й застосування 

речовин, збереження природних ресурсів 
– води й повітря, раціональне й ощадне ви-
користання природних вуглеводнів, колообіг 
хімічних елементів і речовин тощо. 

Результатом реалізації цієї змістової лінії 
є не лише обізнаність учня із екологічними 
проблемами, пов’язаними із дотриманням 
чистоти навколишнього середовища, проце-
сами горіння і дихання, кислотними дощами, 
стійкими органічними забруднювачами, а 
й усвідомлення можливості розв’язування 
цих проблем засобами хімії. Учень цінує 
природні ресурси, від яких залежить його 
здоров’я, добробут, сталий розвиток кра-
їни; усвідомлює необхідність збереження 
чистоти довкілля; бере участь у відповідних 
заходах; екологічно виважено поводиться 
у довкіллі.

Становленню учнів як свідомих гро-
мадян, патріотів України, членів соціуму, 
місцевої громади, шкільного колективу має 
сприяти реалізація змістової лінії «Грома-
дянська відповідальність». На уроках хімії 
учні ознайомлюються зі здобутками вітчиз-
няних учених та їхньою громадянською 
позицією, оцінюють розвиток вітчизняного 
виробництва на основі досягнень хімічної 
науки, навчаються працювати в команді, 
відповідально ставитись до завдань, визна-
чених колективом, та ретельно виконувати 
свою частину роботи. У позаурочний час 
дбають про чистоту навколишнього се-
редовища свого регіону, беруть посильну 
участь у реалізації соціально значущих 
навчальних проектів. Результатами, що 
засвідчують продуктивність реалізації цієї 
лінії, є усвідомлення учнями відповідаль-
ності за результати навчання, які можуть у 
майбутньому вплинути на розвиток країни; 
сумлінне виконання завдань у команді; ра-
ціональне використання речовин; участь у 
захисті довкілля і збереженні його для себе 
та майбутніх поколінь.

Змістова лінія «Здоров'я і безпека» 
торкається всіх без винятку тем програми 
з хімії, оскільки використання здобутків 
хімії упродовж усього життя людини тісно 
пов’язано зі здоров’ям і життєзабезпечен-
ням. Послідовний розвиток цієї змістової 
лінії у змісті курсу дає учням змогу усвідо-
мити, з одного боку, значення хімії для охо-
рони здоров’я, а з іншого – можливу шкоду 
продуктів сучасної хімічної технології у разі 
неналежного використання їх. 

У результаті реалізації цієї змістової 
лінії учень дотримується правил безпечного 
поводження з речовинами і матеріалами у 
лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлює 
залежність здоров’я від чистоти води, пові-
тря, складу харчових продуктів; дотримуєть-
ся здорового способу життя.

Змістова лінія «Підприємливість і фінан-
сова грамотність» націлює учнів на мобілі-
зацію знань, практичного досвіду і ціннісних 
установок у ситуаціях вибору і прийняття 
рішень. У навчанні хімії такі ситуації ство-
рюються під час планування самоосвітньої 
навчальної діяльності, групової навчальної, 
експериментальної роботи, виконання 
навчальних проектів та їх презентування, 
розв’язування розрахункових і контекстних 
задач, вироблення власної моделі поведінки 
у довкіллі. 

Розкриття змістової лінії потребує по-
зитивних прикладів із історії хімії, діяльності 
вчених і підприємців у галузі хімії, екології, 
фармакології, що засвідчують можливість 
розв’язування не лише теоретичних, а й 
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практичних проблем хімії і хімічного ви-
робництва. 

У результаті реалізації цієї змістової лінії 
учень усвідомлює важливість вивчення хімії; 
оцінює успіхи, досягнуті сучасним суспіль-
ством у хімічній науці, розробленні спосо-
бів одержання, переробки і застосування 
речовин як такі, що залежать від знань, 
умінь, ініціативи і підприємливості окремих 
особистостей і груп однодумців; переносить 
це ставлення на різні види своєї навчальної 
діяльності, поводження у довкіллі; свідомо 
обирає напрям навчання у старшій школі, 
виходячи з власних можливостей. 

Реалізація змістових ліній не передба-
чає будь-якого розширення чи поглиблення 
навчального матеріалу, але потребує по-
силення уваги до певних його аспектів. 
Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні 
змістові лінії, втілюються в навчанні хімії 
як у теоретичному змісті курсу, так і в екс-
периментальній діяльності учнів, під час 
розв’язування задач і завдань із реальними 
даними (виробничого і побутового характе-
ру); виконання міжпредметних навчальних 
проектів, роботи з різними джерелами 
інформації; в позаурочний час вони реалі-
зуються під час тематичних тижнів, участі в 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах (у тому числі дистанційних). 

У навчальній програмі з хімії наскрізні 
змістові лінії винесено в окрему рубрику. 
У ній зазначено питання, що дають змогу 
відповідно спрямувати зміст кожної теми.

Програма старшої школи реалізує 
змістові лінії хімічного компонента освітньої 
галузі «Природознавство»: речовини та їхні 
перетворення, хімічні закони і методи до-
слідження, навички безпечного поводження 
з речовинами, ставлення до екологічних 
проблем і розуміння хімічної картини світу, 
вміння оцінювати роль хімії у виробництві 
та житті людини. Система хімічних знань ви-
значена ідеєю причинно-наслідкових зв'язків 
мікро- і макросвіту речовин, взаємоперет-
ворень простих і складних речовин і гене-
тичним зв'язком неорганічних і органічних 
речовин. Закономірності протікання хімічних 
реакцій розглядаються з урахуванням сучас-
них технологій виробництва нових речовин, 
матеріалів і енергії.

Зміст програми структуровано з ураху-
ванням вікових особливостей учнів і часу, 
відведеного на вивчення предмета. 

У 10 класі розширено матеріал із хімії 
органічних сполук, що вивчався в основній 
школі. У першій темі розглядається теорія 
будови органічних сполук як вища форма 
наукових знань та ізомерія як явище. Кла-
си органічних сполук вивчаються в темах 
«Вуглеводні», «Оксигеновмісні органічні 
сполуки», «Нітрогеновмісні органічні спо-
луки». Окремі теми присвячені синтетичним 
високомолекулярним речовинам і багато-
манітності та взаємозв’язку органічних 
речовин. Належну увагу приділено будові 
молекул органічних сполук, розкриттю вза-
ємного впливу атомів, причинно-наслідко-
вим зв’язкам між будовою, властивостями, 
застосуванням органічних речовин.

З метою посилення ролі дедукції у 
навчанні хімії спочатку даються короткі 
теоретичні відомості про будову, класифі-
кацію, номенклатуру органічних речовин, 
особливості реакцій за їх участю. Сформо-
вані таким чином теоретичні знання потім 
розвиваються на фактологічному матеріалі 

при вивченні класів органічних сполук. 
Навчання хімії потребує раціонального 

застосування способів дій, методів і засобів 
навчання. Організації освітнього процесу 
сприятиме використання перевірених шкіль-
ною практикою активних та інтерактивних 
технологій: групової роботи, проблемного 
навчання, дидактичних ігор, тренінгових 
занять тощо. У сучасних умовах важливим 
методичним орієнтиром є формування 
в учнів уміння вчитись і його реалізація в 
самостійній навчальній діяльності. Пріори-
тетний вибір методики навчання належить 
учителеві. 

Важливим джерелом знань, засобом 
формування дослідницьких умінь і навичок, 
створення проблемних ситуацій, розвитку 
мислення, спостережливості і допитливості 
є хімічний експеримент та розв’язування 
задач. Тому в програмі до кожної теми вка-
зано види хімічного експерименту й типи 
розрахункових задач.

Виходячи з можливостей кабінету хімії 
та беручи до уваги токсичність речовин і 
правила безпеки, учитель на свій розсуд 
може доповнити хімічний експеримент, як 
демонстраційний, так і лабораторний. Окрім 
цього, частину демонстрацій можна здій-
снювати, використовуючи 3D-моделювання 
або віртуальне експериментування.

Особливої уваги потребує формуван-
ня в учнів культури проведення хімічного 
експерименту та дотримання правил без-
пеки життєдіяльності. У листі Міністерства 
освіти і наук , молоді та спорту України від 
01.02.2012 №1/9-72 наведено інструктивно-
методичні матеріали «безпечне проведення 
занть у кабінетах природничо-математич-
ного напряму загальноосвітніх навчальних 
закладів»

Підручник втрачає свою роль основного 
навчального ресурсу і переходить у статус 
ресурсного мінімуму. На його місце прихо-
дять електронні освітні ресурси, навчальні 
проекти, тренінги, інформаційні й аналітичні 
матеріали, науково-популярна і художня 
література, мистецькі твори та інші медійні 
й друковані джерела  тощо. 

Робота з вищезазначеними навчаль-
ними ресурсами вимагає від учителя 
перенесення акцентів від подачі готових 
знань до організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності, спрямованої на послідовне 
розв’язання проблем через формування, 
усвідомлення та засвоєння необхідних 
знань і умінь, вироблення ставлень і фор-
мування нового знання. Актуальним нині 
стає проблемне навчання, яке найкраще 
реалізується через інтерактивні методи та 
виконання навчальних проектів.  

У пояснювальних записках до програм 
«Хімія, 7-9 класи» (2017 року) та «Хімія, 
10-11 класи»( 2018 року) зазначено, що у 
продовж року учень виконує один навчаль-
ний проект (індивідуальний або груповий) 
із предмета. А тому, з метою запобігання 
перевантаження учнів проектною діяльніс-
тю (усі предмети передбачають виконання 
навчальних проектів) і зацікавлення хімією 
рекомендуємо:

1. Учителю заздалегідь ознайомитися 
з навчальною програмою і визначитися з 
кількістю навчальних проектів (відповідно 
до наповнюваності класу), які будуть реа-
лізовуватися протягом навчального року, їх 
тематикою, типом (інформаційний, експе-
риментальний, дослідницький; короткотри-

валий чи довготривалий; індивідуальний чи 
груповий тощо) та датою захисту (на уроці, 
чи під час позакласної роботи).

2. Скласти таблицю по кожному кла-
су, яка б містила таку інформацію: тема 
проекту, дата захисту, кількість учасників, 
прізвища учнів, які бажають працювати над 
даною проблемою. 

3. На першому організаційному уроці 
(на початку навчального року) повідомити 
учням теми навчальних проектів і запропо-
нувати їм обрати щонайменше один з них 
та вписати своє прізвище біля відповідної 
теми.

4. Відповідно до запропонованої таблиці 
сформувати групи і запропонувати учням за-
писати в зошитах теми обраних навчальних 
проектів, дати їх захисту та консультацій 
(щонайменше дві: на етапі планування та 
передзахисту). 

5. Розробити рекомендації, які б вклю-
чали вимоги до оформлення навчальних 
проектів різних типів (наприклад: шрифт, 
розмір картинок, фон слайдів, їх кількість, 
зміст основних тощо) та критерії оцінювання 
навчальних проектів, враховуючи рекомен-
дації МОН України (2015 року):

− бали низького рівня - подання робо-
ти (або частини роботи) реферативного 
характеру, без визначення мети й завдань 
проекту, а також без висновків за його ре-
зультатами;

− бали середнього рівня – за фрагмен-
тарну участь у дослідженні, хоча й за умови 
її вчасного виконання;

− бали достатнього рівня – за правиль-
не виконання своєї частини роботи у разі, 
якщо він не брав участі в підсумковому 
обговоренні і формулюванні висновків за 
результатами дослідження; 

− бали високого рівня – за повне роз-
криття теми, належним оформленням 
роботи і презентацією індивідуального про-
екту або точного, вчасного виконання своєї 
частини спільного дослідження, визначенні 
мети і завдань, активній участі в аналізі ре-
зультатів і формулюванні висновків. 

6. Критерії оцінювання навчальних 
проектів та вимоги до їх оформлення роз-
містити на інформаційному стенді поруч з 
критеріями оцінювання навчальних досяг-
нень учнів з предмету.

Формування предметних хімічних та 
ключових компетентностей паралельно 
здійснюється в позакласній діяльності, яка 
передбачає проведення предметних тижнів, 
підготовку до олімпіад, конкурсів,турнірів, за-
хисту навчальних проектів і заходів, спрямо-
ваних на активізацію пізнавальної діяльності 
учнів з предмету, та їх самореалізацію, як 
особистості. 

Актуальним залишається питання на-
ціонально-патріотичного виховання учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах (до-
даток до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 16.06.2015 р. № 641).

       Розвинути компетентності учнів, до-
помогти їм сформувати систему цінностей 
можливо лише створивши систему роботи 
навчального закладу, об’єднавши зусилля 
усіх зацікавлених суб’єктів : педагогічних 
працівників, учнів, батьків, громадськості.

Галина ДУБКОВЕЦЬКА, 
методист хімії 

Хмельницького ОІППО.
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Особливості вивчення  біології, екології 
і природознавства у 2018/2019 н.р.

  Основна мета освітньої галузі 
«Природознавство» - формування 
в учнів природничо-наукової компе-
тентності як базової та відповідних 
предметних компетентностей, які є 
обов’язковою складовою загальної 
культури особистості і розвитку її 
творчого потенціалу. Загальними  
змістовими лініями галузі є: закони 
і закономірності природи; методи 
наукового пізнання, специфічні для 
кожної з природничих наук; екологічні 
основи ставлення до природокорис-
тування; екологічна етика; значення 
природничо-наукових знань у житті 
людини та їх роль у суспільному роз-
витку.

Досягнення цієї мети забезпечу-
ється шляхом формування ключових 
компетентностей, необхідних кожній 
сучасній людині для успішної життє-
діяльності серед яких: компетентність 
у галузі природничих наук, техніки і 
технологій; екологічна компетентність; 
компетентності, пов’язані з форму-
ванням здорового способу життя. 
Найбільш ефективно  основна мета 
може бути реалізована навчальними 
предметами освітньої галузі «Приро-
дознавство». 

У 2018/2019 н.р. природознавство, 
біологія і екологія в  закладах загаль-
ної середньої освіти вивчатимуться 
за такими навчальними програмами:

Природознавство
5 клас-Програма  з природознав-

ства для 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів,  затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 № 804 (онов-
лена). Програму розміщено на офі-
ційному веб-сайті Міністерства освіти 
і науки  України.

Режим доступу:  https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
5-9-klas

Біологія
6-9 класи – Навчальна програма з 

біології для 6-9 класів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів (оновлена), 
затверджена наказом Міністерства 
освіти і науки України від 07.06.2017 
№ 804. Програму розміщено на офі-
ційному веб-сайті МОН України.

8-9 класи з поглибленим вивчен-
ням біології – Навчальна програма з 
біології для 8-9 класів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів з поглибле-
ним вивченням біології, затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17.07.2013 № 983. Програ-
му розміщено на офіційному веб-сайті 
Міністерства.

Режим доступу: https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
5-9-klas

10 клас- Навчальна програма з 
біології і екології для 10-11 класів за-
кладів загальної середньої середньої 
освіти: рівень стандарту, затверджена 
наказом  Міністерства освіти і на-
уки України від 23.10.2017 № 1407. 
Програму розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України.

Режим доступу: https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
dlya-10-11-klasiv

 Навчальна програма з біології 
і екології для 10-11 класів закладів 
загальної середньої середньої освіти: 
профільний рівень, затверджена нака-
зом  Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 23.10.2017 № 1407. Програму 
розміщено на офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і науки України.

Режим доступу: https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
dlya-10-11-klasiv 

В 11 класі чинними є програми:
Біологія
Навчальна програма з біології 

для 10–11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів: рівень стандарту, 
зі змінами, затвердженими наказом 
МОН України від 14.07.2016 № 826.

 Програму розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Міністерства освіти і 
науки України за посиланням:

h t t p s : / / m o n . g o v. u a / u a / o s v i t a /
zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi/navchalni-programi-dlya-10-
11-klasiv

академічний рівень – навчальна 
програма надрукована у збірнику: 
Програми для профільного навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів: рівень стандарту, академічний 
рівень, профільний рівень. – Терно-
піль: Мандрівець, 2011. – 128 с., а 
також розміщена на офіційному веб-
сайті Міністерства освіти і науки Укра-
їни за посиланням: https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
dlya-10-11-klasiv

профільний рівень − навчальна 
програма надрукована у збірнику: 
Програми для профільного навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів: рівень стандарту, академічний 
рівень, профільний рівень. – Терно-
піль: Мандрівець, 2011. – 128 с., а 
також розміщена на офіційному веб-
сайті Міністерства освіти і науки Укра-

їни за посиланням: https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
dlya-10-11-klasiv

Екологія
Навчальна програма для 11 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів: 
рівень стандарту, академічний рівень

Екологія. 10-11 класи.  Програми 
для загальноосвітніх навчальних за-
кладів з українською мовою навчання. 
Профільний рівень.

Програми розміщені на офіційному 
веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України за посиланням:

h t t p s : / / m o n . g o v. u a / u a / o s v i t a /
zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi/navchalni-programi-dlya-10-
11-klasiv

Навчальні програми позбавлені 
жорсткого поурочного поділу і дають 
право вчителю творчо підходити 
до реалізації їх змісту, самостійно 
обирати послідовність розкриття на-
вчального матеріалу в межах одного 
навчального року, але так, щоб не по-
рушувалась логіка його викладу, змі-
нювати орієнтовну кількість годин, пе-
редбачених програмами для вивчення 
тем або розділів, та час проведення 
шкільних екскурсій, використовуючи 
для цього резервні години або години 
навчальної практики, добирати об'єкти 
для вивчення та включати в зміст осві-
ти приклади зі свого регіону.

Резервні години програм можуть 
бути використані для повторення, сис-
тематизації, узагальнення навчально-
го матеріалу, контролю та оцінювання 
результатів навчання учнів. 

Програми факультативів та кур-
сів за вибором з біології та екології, 
рекомендовані Міністерством для 
використання у закладах загальної 
середньої освіти:  

7-11 класи – Збірник навчальних 
програм курсів за вибором та факуль-
тативів з біології для допрофільної 
підготовки та профільного навчання. 
– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 
2009, 2014. – 246 с. 

Звертаємо увагу, що у 2014 році 
дію грифа на зазначений збірник про-
грам було продовжено без внесення 
змін у перелік і зміст програм. Тому у 
навчальному процесі може використо-
вуватись як збірник програм 2014 року 
видання так і збірник програм 2009 
року видання. Зміст програм курсів за 
вибором і факультативів,  як і кількість 
годин та клас, в якому пропонується їх 
вивчення, є орієнтовним.

 5-9 класи - Збірник навчальних 
програм екологічного напрямку (І 
частина) для організації допрофільної 
підготовки учнів загальноосвітніх на-
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вчальних закладів.
Ураховуючи кількість годин виді-

лених на вивчення курсу за вибором 
(факультативу), інтереси та здібності 
учнів, потреби регіону, можливості 
навчально-матеріальної бази закладу 
освіти, окремі розділи запропонованих 
у збірнику програм можуть вивчатися 
як самостійні курси за вибором. Слід 
зазначити, що навчальні програми 
курсів за вибором можна використо-
вувати також для проведення факуль-
тативних занять і навпаки, програми 
факультативів можна використовувати 
для викладання курсів за вибором.

Відповідно до Типової освітньої 
програми закладів загальної серед-
ньої освіти   II ступеня, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від  20.04.2018 №405,  у всіх  
закладах загальної середньої освіти 
(таблиці1-3, 5-13) біологія у 6-9 класах 
вивчається 2 години на тиждень, за 
виключенням спеціалізованих шкіл з 
навчанням мовами національних мен-
шин і поглибленим вивченням інозем-
них мов (таблиця 4), в яких у 7 класі 
на вивчення біології передбачено 1,5 
години на тиждень. У 8-9 класах з по-
глибленим вивченням біології предмет 
вивчається 4 години на тиждень.

 У класах з вечірньою формою 
здобуття освіти з очною формою на-
вчання (таблиці 14, 15) біологія  ви-
вчається у 6 і 7 класах – 1 годину на 
тиждень,  у 8 і 9 класах – 1,5 години 
на тиждень. У класах з вечірньою 
формою здобуття освіти із заочною 
формою навчання (таблиці 16, 17) 
у 6 – 9 класах біологія вивчається 1 
годину на тиждень.

Відповідно до Типової освітньої 
програми закладів загальної серед-
ньої освіти IIІ ступеня, затвердженої 
наказом МОН України від 20.04.2018 
№ 408, предмет «біологія і екологія» 
у 10 класі вивчається: на рівні стан-
дарту - 2 години на тиждень; на про-
фільному рівні - 5 годин на тиждень.

Відповідно до Типової освітньої  
програми закладів загальної серед-
ньої освіти IIІ ступеня, затвердженої 
наказом МОН України від 20.04.2018 
№ 406, в 11 класі вивчаються два 
окремі предмети: «біологія», «Еко-
логія». 

біологія в 11 класі вивчається: 
на рівні стандарту – 1,5 години на 
тиждень; на академічному рівні – 1,5 
години на тиждень; на профільному 
рівні -  5 годин на тиждень. Екологія 
в 11 класі вивчається: на рівні стан-
дарту – 0,5 години на тиждень; на 
академічному рівні – 0,5 години на 
тиждень;  на профільному рівні - 2 
години на тиждень.

У 2018/2019 н.р. в 10 класі   чин-
ною буде  нова навчальна програма з 
біології і екології. Провідними змісто-
вими елементами навчального курсу 
«біологія і екологія» у 10 класі є біо-
логічні ідеї і теоретичні узагальнення, 
що становлять важливу компоненту 
загальнолюдської культури: рівні орга-

нізації живої природи, зв’язок будови і 
функцій організмів, історичний розви-
ток органічного світу, різноманітність 
організмів, екологічні закономірності, 
цілісність і саморегуляція живих сис-
тем, зв’язок живих систем і неживої 
природи, зв’язок людини і природи. 
Структурування навчального матеріа-
лу навколо цих біологічних ідей утво-
рює стрижень навчального предмета, 
що сприяє об’єднанню окремих знань 
у систему, забезпечує їх інтеграцію і 
тим самим полегшує розуміння учня-
ми навчального матеріалу, знімає 
необхідність запам’ятовування вели-
кого обсягу знань, сприяє розвитку 
теоретичного мислення. У конструю-
ванні змісту курсу «біологія і екологія»  
використані системно–структурний і 
функціональний підходи. Навчальний 
матеріал у програмі вибудовується 
за темами: «біорізноманіття», «Об-
мін речовин і перетворення енергії»,  
«Спадковість і мінливість», «Репро-
дукція та розвиток». В кожній темі по 
можливості передбачена наявність 
екологічної складової, що розкриває 
роль факторів зовнішнього серед-
овища, взаємозв’язок живого зі своїм 
довкіллям, наслідки порушення умов 
довкілля для функціонування різних 
ієрархічних рівнів життя, визначен-
ня діяльнісних аспектів подолання 
екологічних проблем та досягнення 
сталого (збалансованого) розвитку, 
та здоров’язбережувальної компонен-
ти, що розкриває ознаки та критерії 
здоров'я, визначає роль ендогенних 
та екзогенних чинників, забезпечує 
набуття навичок безпечної поведінки, 
спрямованих на збереження власного 
здоров’я та здоров’я інших людей. 

Для розуміння сучасного стану 
систематики як науки та складника 
шкільного курсу біології усім учителям 
біології, незалежно від того в яких 
класах вони працюють, рекомендує-
мо опрацювати навчальний посібник 
«Система органічного світу. Історія 
та сучасність» (автор Леонтьєв Д. В., 
доктор біологічних наук, завідувач 
кафедри ботаніки Харківського наці-
онального педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди:   http://journal.
osnova.com.ua/article/67474       

У навчальному посібнику розгля-
даються основні етапи становлення 
системи органічного світу від найдав-
ніших часів до сьогодення. Описуєть-
ся становлення, розквіт та занепад 
класичної «шкільної» систематики, 
обґрунтовується неминучість перехо-
ду від неї до сучасних філогенетичних 
систем, які відображають відношення 
спорідненості між групами організмів.

У процесі вивчення біології і еко-
логії у 10 класі важливо продовжу-
вати розвивати пізнавальний інтерес 
у школярів, пропонуючи самостійну 
роботу з різними джерелами інфор-
мації: науково-популярною літерату-
рою, відеоматеріалами, ресурсами 
Інтернету тощо. Позитивно мотиву-
ють навчальну діяльність школярів і 

методи навчання такі як: розв’язання 
проблемних завдань, створення до-
слідницьких проектів. Формуванню 
інформаційної компетентності слугу-
ють також семінарські заняття, які є 
доцільною формою роботи у старшій 
школі. Система вправ і завдань по-
винна бути дидактично доцільна та 
спрямована на вдосконалення різних 
практичних умінь і навичок, форму-
вання та розвиток досвіду предметної, 
міжпредметної та загальнонавчальної 
діяльності учнів, стимулювати в них 
уміння користуватися усіма видами 
мовленнєвої діяльності для спілку-
вання і пізнання, уміння взаємодіяти 
з іншими людьми, виконувати різні 
соціальні ролі в групі та колективі.  
Рекомендуємо передбачити у 10 класі 
навчальні години для проведення се-
мінарів, колоквіумів, захистів проектів, 
уроки систематизації та узагальнення 
знань  тощо.

Нагадуємо, що у змісті програм 
з біології 6-9класів , в межах кожної 
теми, виділено до 40 % програмо-
вого матеріалу в опційне навчання.  
Учитель може включати ці питання у 
навчальний процес у повному обсязі, 
або частково, обираючи з опцій ті пи-
тання, які вважає найбільш корисними 
і доцільними, зважаючи  на рівень 
підготовленості класу, матеріально-
технічне забезпечення школи тощо. 
Зміст навчального матеріалу в темах 
програми сформульований стисло, 
що дає змогу вчителю, враховуючи 
рівень розвитку учнів, творчо плану-
вати вивчення матеріалу, виділяти час 
для осмислення учнями навчального 
матеріалу, виконання лабораторних 
і практичних робіт, лабораторних до-
сліджень, проектів, систематизації 
й узагальнення знань, самостійної 
й творчої пізнавальної діяльності, 
самоконтролю знань і умінь. Учитель 
має можливість конструювати вступні 
й узагальнюючі уроки, здійснювати 
тематичне і підсумкове оцінювання 
навчальних досягнень учнів.  

Ефективність організації профіль-
ного навчання залежить від наявності 
умов для вільного вибору предметів 
навчання та рівнів оволодіння ними. 
Тому навчальний план, окрім пере-
ліку традиційних предметів і курсів, 
містить інтегровані курси, які мають 
статус експериментальних. Серед 
них – інтегрований курс «Природничі 
науки»,  призначений для тих учнів, 
для яких природничі предмети не є 
профільними.  

Викладати курс «Природничі на-
уки» можуть вчителі, які викладають 
предмети «Фізика», «біологія», «Хі-
мія», «Географія». Передбачається, 
що весь курс викладає один вчитель.

До експериментального впрова-
дження підготовлено 4 проекти на-
вчальних програм інтегрованого курсу 
«Природничі науки»: 

проект 1 – «Природничі науки» для 
10-11 класів гуманітарного профілю 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Інтегрований курс (авт. Дьоміна І. О., 
Задоянний В. А., Костик С. І.); 

проект 2 – «Природничі науки» 
10-11 клас. Інтегрований курс (авт. 
Засєкіна Т. М., буняк М. М., бухтіяров 
В. К., Григорович О. В.,         Капірулі-
на С. Л., Козленко О. Г., Нюкало Т. Г., 
Семененко І. б., Сокол Т. К., Шабанов 
Д. А., Шагієва Р. Р.);

проект 3 – «Природничі науки. Ми-
нуле, сучасне та можливе майбутнє 
людства і біосфери» для 10-11 класів 
(авт. Шабанов Д .А., Козленко О. Г.);

проект 4 – «Природознавство» 10-
11 класи (авт. Ільченко В. Р., булава Л. 
М., Гринюк О. С., Гуз К. Ж., Ільченко 
О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х.).

Експериментальне впровадження 
інтегрованого курсу буде здійснюва-
тись на базі закладів загальної се-
редньої освіти, які подали заявку на 
участь в експерименті.   

Практична спрямованість програм 
з біології, екології і природознавства 
забезпечується  проведенням лабора-
торних і практичних робіт, практичних 
занять, лабораторних досліджень, 
дослідницького практикуму, проектів, 
демонстрацій, екскурсій.  

Лабораторні дослідження забез-
печують процесуальну складову на-
вчання біології.  Учні виконують їх на 
етапі  вивчення нового матеріалу за 
завданнями, які пропонує учитель, з 
використанням натуральних об’єктів, 
колекцій, моделей, муляжів, зобра-
жень, відеоматеріалів. Мета такої 
діяльності – розвиток в учнів уміння 
спостерігати, описувати біологічні 
об’єкти та власні спостереження, ви-
діляти їхні істотні ознаки, виконувати 
рисунки біологічних об’єктів; формува-
ти навички користування мікроскопом, 
розв’язувати пізнавальні завдання 
тощо. Прийоми виконання лабора-
торних досліджень та оформлення їх 
результатів визначаються учителем з 
урахуванням вимог програми, вікових 
особливостей та рівня сформованості  
навчальних умінь в учнів. Виконання 
лабораторних досліджень фіксується 
в класному журналі на сторінці «Зміст 
уроку».  Приклад запису:  «Різно -
манітність клітин організму людини. 
Тканини. Лабораторне дослідження: 
Ознайомлення з препаратами тканин 
людини». Програмою не передбачено 
оцінювання лабораторних досліджень, 
оскільки їх мета – набуття нових знань 
в процесі діяльності та формування 
спеціальних умінь.  Робота учнів під 
час виконання практичних занять з 
природознавства оцінюється вибір-
ково.

Практичні та лабораторні роботи 
виконуються з метою закріплення 
або перевірки засвоєння навчального 
матеріалу, формування практичних 
умінь і навичок.  Виконуючи прак-
тичні та лабораторні роботи учні 
демонструють: навички роботи з 
натуральними об’єктами, мікроско-
пом та лабораторним обладнанням; 
уміння розрізняти біологічні об'єкти, 

розв’язувати пізнавальні завдання за 
інструктивною карточкою; уміння по-
рівнювати, робити висновки тощо. На 
виконання практичної роботи виділя-
ється окремий урок, який передбачає 
такі орієнтовні етапи: визначення мети 
і завдань уроку, пояснення вчителя 
(теоретичні аспекти теми практичної 
роботи), демонстрування учителем 
операції у цілому і окремих дій, про-
бне виконання операцій окремими 
учнями, спостереження іншими, ви-
конання роботи всіма учнями, допо-
мога учителя тим, хто має проблеми, 
аналіз помилок,  проговорювання 
вголос прийомів виконання операцій 
і їх послідовності, тренувальні впра-
ви по закріпленню навичок і вмінь. 
Виконавши практичну роботу, учні в 
зошитах оформляють звіт про роботу 
або підсумки. Виконання практичних 
робіт оцінюється у всіх учнів, при 
цьому оцінюванню підлягають перш 
за все  практичні уміння, визначені 
метою роботи: уміння налаштовувати 
мікроскоп, виготовляти мікропрепарат, 
порівнювати, тобто знаходити спільні 
і відмінні ознаки біологічних об’єктів, 
уміння розрізняти отруйні гриби, ви-
значати які кімнатні рослини можна 
вирощувати в приміщенні з певними 
характеристиками середовища. Ла-
бораторні роботи теж оформляються 
учнями в зошиті та обов’язково оці-
нюються.

Дослідницький практикум перед-
бачає самостійну (або з допомогою 
дорослих) роботу учнів у позаурочний 
час. його мета- вироблення особисто-
го досвіду дослідницької діяльності у 
процесі розв'язування пізнавальних 
завдань.

З метою стимулювання пізнаваль-
ної діяльності учнів програма перед-
бачає виконання та захист проектів 
дослідницького спрямування  з пред-
ставленням результатів роботи. Про-
екти інших типів (творчі, інформаційні 
тощо) вчитель може впроваджувати 
додатково за бажанням. Кожен учень 
упродовж навчального року має взяти 
участь хоча б в одному навчальному 
проекті. Проектна діяльність на уро-
ках біології є засобом підвищення 
продуктивності навчальної праці та її 
актуалізації; розвивальним середови-
щем, що формує соціальні вміння, на-
вички та сприяє набуттю навчального 
і життєвого досвід; розвитком творчих 
обдарувань особистості та її само-
реалізації. Використання проектної 
технології є «містком» між теорією 
і практикою в процесі навчання, ви-
ховання і розвитку особистості учня, 
прикладом вдалого поєднання урочної 
та позаурочної діяльності.  Тематику 
проектів у 6-7 класах вибирає вчи-
тель. Для захисту проектів може бути 
виділено окремий урок або частину 
відповідного за змістом уроку.

Сучасний урок суттєво відрізня-
ється від своїх попередників. У його 
основі лежить такий підхід до навчан-
ня, який орієнтований на розвиток 

особистості кожного учня; урок, який 
ґрунтується на самостійній діяльності 
учнів, їх самоорганізації, колективній 
навчальній діяльності. Сучасний урок 
– такий, на якому вчитель вміло вико-
ристовує усі можливості для активного 
розумового росту учня, глибокого і 
свідомого засвоєння знань, форму-
вання його моральних основ. І якщо 
раніше вчитель просто формував нові 
знання, то тепер слід так організувати 
навчальний процес, щоб учень сам 
дійшов потрібного висновку. Саме 
тому освітній процес рекомендується 
базувати на компетентнісно орієнтова-
них завданнях з використанням сучас-
них освітніх технологій. Основну увагу 
слід зосередити на формуванні ком-
петентностей, потрібних для успішної 
самореалізації випускника школи в 
суспільстві. Вони є умовою реалізації 
особистісних прагнень учня в освітній, 
професійній та суспільній діяльності.

Оцінювання навчальних досяг-
нень учнів здійснюється відповідно 
до орієнтовних вимог до оцінювання, 
затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 21.08.2013 
№ 1222 «Про затвердження орієн-
товних вимог оцінювання навчальних 
досягнень учнів із базових дисциплін 
у системі загальної середньої освіти». 
Тематична оцінка виставляється з 
урахуванням поточних оцінок за різні 
види навчальних робіт, у тому числі  
лабораторні (практичні) роботи. З 
огляду на це, у кожного учня має бути 
оцінка за виконання, як мінімум, однієї 
з лабораторних (практичних) робіт, пе-
редбачених програмою у змісті певної 
теми. З метою об’єктивного семестро-
вого оцінювання, яке здійснюється 
на підставі тематичного оцінювання, 
доцільно використовувати різні фор-
ми для проведення перевірки  на-
вчальних досягнень з різних тем: усне 
опитування, виконання самостійних 
робіт, тестування (письмове, усне, 
комп’ютерне), тематична контрольна 
робота. Для запобігання переванта-
женню учнів не рекомендується про-
ведення  тематичної контрольної ро-
боти з біології в кінці семестру. З біо-
логії проводиться дві тематичні контр-
ольні роботи: у першому і другому 
семестрах. Проведення семестрової 
контрольної роботи програмами з біо-
логії не передбачено. Зміст завдань 
для перевірки навчальних досягнень 
з теми має відповідати очікуваним ре-
зультатам навчання учнів, визначеним 
програмою, та критеріям оцінювання.   
Завдання для  перевірки навчальних 
досягнень  мають  спиратися не тільки  
на базові  знання учнів,  а й на вмін-
ня їх застосовувати. Обов’язковим 
елементом тематичної контрольної 
роботи мають бути завдання з ко-
роткою та  розгорнутою  відповіддю. 
Контрольні роботи оформляються в 
зошиті для контролю знань або на 
окремих проштампованих аркушах 
паперу. Зберігаються роботи в кабінеті 
біології протягом навчального року. 



42

до 2018/2019 навчального року

МАйбУТТЯ. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2018,  №№ 13-16 (590-593)

Відпрацювання пропущених учнем 
лабораторних, практичних, контроль-
них робіт є недоцільним. Оцінка за 
ведення зошитів з біології чи екології 
не виставляється.

В освітньому процесі  заклади 
загальної середньої освіти можуть 
використовувати лише навчальну літе-
ратуру, що має гриф МОН України або 
схвалена відповідною комісією На-
уково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України. 
Перелік цієї навчальної літератури 
постійно оновлюється, його розміщено 
за посиланням:   https://goo.gl/TnGiJX 

Одним із напрямків роботи учителя 
є робота з обдарованими школярами. 

У 2017-2018 навчальному році на 
ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з 
біології дипломи ІІ ступеня здобули: 
Євтушок Владислав, учень 11 класу 
Шепетівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія» (вчитель біо-
логії Гудкова Н.П., вчитель-методист) 
і Шевчук Назар, учень 9 класу Улаша-
нівського НВК «дошкільний навчальний 
заклад-середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» імені  В. Марковського 
Славутської районної ради (вчитель 
Нікітчук Н.Г.). Диплом ІІІ ступеня здо-
був Гурський Андрій, учень 10 класу 
Шепетівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія» (вчитель біології 
Гудкова Н.П., вчитель-методист). 

З екології: дипломи І ступеня здо-
були Царик Юлія, учениця 11 класу 
Шепетівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-гімназія» (вчитель біології Гуд-
кова Н.П., вчитель-методист) і Міронова 
Софія, учениця 10 класу НВК №10 м. 
Хмельницького ( вчитель біології бітюк 
М.Ю., Заслужений вчитель України).

Команда «Ерпента», у складі учнів  
Шепетівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія» (керівник коман-
ди Гудкова Н.П., вчитель-методист),  
виборола І місце у   Всеукраїнському 
біологічному турнірі. 

Понад 30 тис. школярів області 
взяли  участь в 2017-2018 н.р. у Між-
народному інтерактивному природни-
чому конкурсі «Колосок».  Інформація 
про  заклади загальної середньої 
освіти Хмельниччини - лідери по-
пуляризації природничих дисциплін,  
знаходиться на   сайті Міністерства 
освіти і науки України за посиланням: 

h t tps : / /mon .gov.ua /ua /news /na -sa j t i -
mon-rozmisheno-rezul tat i -mizhnarodnogo-
prirodnichogo-konkursu-kolosok 

 Для ефективної роботи з обдаро-
ваними школярами, реалізації інфор-
маційно-комунікаційних технологій на 
уроках біології та екології і позауроч-
ний час пропонуємо до використання 
Інтернет-ресурси і сайти біологічного 
та екологічного спрямування:

http://biology.univ.kiev.ua/ — На-
вчально-науковий центр Інституту 
біології та медицини Київського НУ 

імені Т.Шевченка
http://www.biology.org.ua — Україн-

ський біологічний сайт
http://biology.civicua.org — Асоціа-

ція вчителів біології України
http://redbook-ua.org/ — Червона 

книга України
Звертаємо увагу педагогічних пра-

цівників на лист МОНмолодьспорту 
України від 01.02.12 № 1/9-72 про ін-
структивно-методичні матеріали «без-
печне проведення занять у кабінетах 
природничо-математичного напряму 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів», у яких зазначено, що відповідно 
до Положення про порядок проведен-
ня навчання з питань охорони праці, 
інструктажі з безпеки життєдіяльності 
з учнями проводять завідувачі кабіне-
ту (лабораторії), учителі (викладачі). 
На початку навчального року перед 
початком занять у кожному кабінеті, 
лабораторії проводиться первинний 
інструктаж з безпеки життєдіяльності. 
Мета проведення первинного інструк-
тажу – формування відповідального 
ставлення учнів до особистої безпеки 
та безпеки тих, хто оточує, свідоме 
розуміння необхідності захисту та збе-
реження свого власного здоров’я, до-
тримання правил безпечної поведінки 
в умовах виникнення екстремальних 
ситуацій, у тому числі аварій, і уміння 
надати першу допомогу і самодопомо-
гу у разі нещасних випадків. Реєстра-
ція такого інструктажу проводиться в 
журналі реєстрації інструктажів з без-
пеки життєдіяльності, який зберігаєть-
ся в кожному кабінеті (лабораторії). 
Перед початком вивчення навчальної 
теми, виконання завдань, пов’язаних 
з використанням різних матеріалів, 
інструментів, приладів, на початку 
уроку, заняття, лабораторної, практич-
ної роботи тощо також проводиться 
первинний інструктаж з безпеки жит-
тєдіяльності. Про проведення такого 
первинного інструктажу в журналі 
обліку навчальних занять на сторінці 
предмета в розділі змісту уроку, за-
няття робиться запис: «Інструктаж 
з бЖД». Учні, які інструктуються, не 
розписуються про такий інструктаж. 
Позаплановий інструктаж з учнями 
проводиться у разі порушення ними 
вимог норм і правил, що може при-
звести чи призвело до травм, аварій, 
пожеж тощо, при зміні умов виконання 
навчальних завдань (лабораторних, 
практичних робіт тощо), у разі нещас-
них випадків за межами навчального 
закладу (екскурсії, подорожі тощо). 
Реєстрація позапланового інструкта-
жу проводиться в журналі реєстрації 
інструктажів. Під час проведення поза-
навчальних заходів у кабінетах (лабо-
раторіях) природничо-математичного 
напряму (конкурси, олімпіади, турніри 
з предметів, екскурсії, подорожі) або 
заходів навчального призначення 
(прибирання приміщення, дослідна 
робота на навчально-дослідній ділян-
ці, в куточку живої природи тощо) з 
учнями проводиться цільовий інструк-

таж. Реєстрація проведення цільового 
інструктажу здійснюється в журналі 
реєстрації інструктажів.

Сучасна школа потребує такого 
учителя,  який послідовно й безпе-
рервно вдосконалює свій професійний 
рівень, володіє сучасними техноло-
гіями навчання, є взірцем високої 
духовної та педагогічної культури. Ви-
кликом часу є неперервний професій-
ний розвиток педагога, а ефективний 
науково-методичний супровід цього 
процесу - одне із найважливіших за-
вдань методичних служб. 

Пропонуємо у 2018-2019 н.р. від-
повідальним за методичну роботу в 
об’єднаних територіальних грома-
дах, методистам біології і екології 
районних(міських) методичних кабі-
нетів: 

- спрямувати роботу методичних 
угрупувань на ознайомлення з клю-
човими змінами в оновлених і нових 
програмах з природознавства, біології, 
біології і екології;

- забезпечити випереджувальний 
характер підготовки  вчителя  до ро-
боти  за оновленим змістом програм;

- провести практичні семінари-тре-
нінги  з питань організації і проведен-
ня уроків на підходах, декларованих 
Державним стандартом та положен-
нями «Концепції Нової української 
школи»;  

- всі форми методичної роботи 
спрямувати на підвищення професій-
ного рівня вчителів;

- взяти на контроль виконання 
практичної частини програм з при-
родничих предметів, використання 
у навчально-виховному процесі по-
сібників, зошитів з друкованою осно-
вою, практикумів лише з відповідним 
грифом МОН України; 

- забезпечити системно-діяльніс-
ний підхід у роботі з обдарованими 
учнями; 

- сприяти популяризації   природ-
ничих   учнівських конкурсів і проектів; 

- пропагувати необхідність ство-
рення учителямивласної освітньої 
продукції та друку у фахових видан-
нях; 

- систематично проводити моніто-
рингові дослідження якості природни-
чої освіти на локальному рівні; аналі-
зувати результати участі школярів   в 
олімпіадах,  ДПА і ЗНО з біології; 

- упроваджувати сучасні педаго-
гічні технології у навчальний процес з 
природничих предметів; 

- сприяти осучасненню матеріаль-
но-технічної бази кабінетів біології, 
забезпеченню безпеки життєдіяль-
ності учнів;

- брати участь у фахових конкур-
сах і освітянських проектах;

- знайомитись з  досвідом освітян 
регіону та  України.

 
Лілія МИРНА, 

методист біології і екології 
Хмельницького ОІППО.
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Про викладання географії у 2018/2019 н.р.
Відповідно до Державного стандарту, 

затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 
р. № 1392 року, географія залишається 
у групі предметів освітньої галузі «При-
родознавство». Так, у 2018/2019 н.р. учні 
6-9-их класів вивчатимуть географію за 
оновленою навчальною програмою, за-
твердженою наказом МОН України від 
07.06.2017 № 804. Учні 11 класу вивчають 
географію на профільному рівні за про-
грамою затвердженою наказом МОН 
України від 14.07.2015 № 826. У 10-му класі 
предмет «Географія» (рівень стандарту та 
профільний рівень) за новими навчальни-
ми програмами, затвердженими наказом  
МОН   України    від 23.10.2017 № 1407.  
Зазначені навчальні програми розміщено 
на офіційному веб-сайті МОН України 
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/navchalni-programy.html). Змістом 
Пояснювальної записки до навчальних 
програм визначено компетентністний по-
тенціал предмета, мета і основні завдання 
курсу географії у старшій школі.    

Вивчення географічних курсів здій-
снюватиметься в традиційному порядку: 
6 клас - курс «Загальна географія», 7 клас 
– курс «Географія. Материки і океани», 
8 клас – курс «Географія. Україна у світі: 
природа, населення», 9 клас – курс «Гео-
графія. Україна і світове господарство», 10 
клас – курс «Географія: регіони та країни».

Курс «Загальна географія» у 6-у класі 
розпочинає формування основних гео-
графічних уявлень загальної географічної 
культури школяра та поступове навчання 
картографічній мові. Учні засвоюють понят-
тя, набувають певних умінь у роботі з різ-
ними джерелами географічної інформації. 

У 6-у класі пропонується 8 практичних 
робіт, 4 з яких оцінюються обов'язково, 
решта – на вибір учителя. Дослідження, які 
рекомендується виконувати у вигляді ство-
рення презентації чи розробки міні-проекту, 
виконуються за бажанням учителя і учнів.

На викладання географії в 6-у класі 
програмою передбачено резервний час – 6 
годин. Ці години вчитель може розподіляти 
самостійно для: тематичного оцінювання, 
повторення, узагальнення, аналізу та ко-
ригування знань учнів.

Курс «Географія. Материки і океани» 
для 7-го класу є логічним продовженням 
курсу  географії шостого класу й значною 
мірою базується на його матеріалі.     Го-
ловною метою вивчення географії у 7-у 
класі є формування географічних знань 
про природу материків та океанів, їх ціліс-
ність і диференціацію, про населення та 
його життєдіяльність у різних природних 
умовах. Водночас розширюються знання 
про географічну оболонку та її компоненти. 
Зміст курсу створює необхідну основу для 
розуміння учнями ролі географічної обо-
лонки у житті людей і впливу суспільства 
на природні умови.

У програмі 7-го класу передбачено 
виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є 
обов'язковими для оцінювання. більшість 

практичних робіт виконується на основі ви-
користання різноманітних тематичних карт 
атласу та контурних карт. Уміння працюва-
ти з різними за змістом картами є одним з 
найважливіших показників якості підготовки 
учнів під час вивчення географії материків 
та океанів. Програмою передбачені також 
різноманітні дослідження, виконання та 
оцінювання яких здійснюється вибірково – 
за бажанням учителя та учнів.

Вивчення географії у 8-у класі (Україна 
у світі: при¬рода, населення) спрямоване 
на формування науково-географічної кар-
тини своєї держави як складника світової 
спільноти держав на основі комплексного 
її вивчення. Цей курс допомагає учневі 
усвідомити себе громадянином України, 
сформувати знання про природу та на-
селення країни, свого регіону, виховати по-
вагу до українського народу, його культури, 
відчути себе справжнім патріотом своєї 
держави. Програма курсу розрахована на 
70 годин (2 години на тиждень), з яких 6 
годин становлять резерв часу. Важливим 
принципом побудови змісту курсу є інтегра-
ція, що реалізується у поєднанні фізико- та 
суспільно-географічних складників під час 
вивчення природних комплексів і населен-
ня України та свого регіону з урахуванням 
уже здобутих знань про природу материків 
і океанів, населення країн світу з курсу гео-
графії, що вивчався у 7 класі. 

Програмою передбачено виконання 12 
практичних робіт, з яких 4 є обов'язковими 
для оцінювання. Вони спрямовані на роз-
виток умінь та навичок роботи з картами 
та іншими джерелами географічної інфор-
мації; виявлення зв'язків природи і суспіль-
ства в межах України, їх взаємного впливу. 
Запропоновано також завдання творчого 
характеру (дослідження), які, як і в попе-
редніх курсах, можна оцінювати вибірково.

Програма поглибленого вивчення 
географії у 8-у класі (Географія України: 
природа, населення, господарство) спря-
мована на формування в учнів знання та 
уявлення про Україну які цілісний геогра-
фічний регіон, в якому відбуваються різно-
манітні глобальні та регіональні природні, 
соціально-економічні та екологічні процеси.

Основними змістовими блоками про-
грами, на вивчення яких планується 105 
годин (3 години на тиждень) є блоки «При-
рода», «Населення», «Господарство», які 
розділені на окремі теми. Програма перед-
бачає виконання 23-х практичних робіт 
підсумкового характеру, вісім з яких (2, 4, 6, 
9, 13, 16, 21, 23) оцінюються обов’язково, 
решта – на вибір учителя. Пропонується 
також кілька дослідницьких робіт творчого 
характеру, які оцінюються вибірково.

Курс «Соціально-економічна географія 
світу» (9 клас, поглиблене вивчення) покли-
каний сформувати в учнів цілісне уявлення 
про навколишній світ, показати глибокий 
взаємозв'язок природи, населення і госпо-
дарства земної кулі, навчити просторовому 
мисленню, виховати повагу і любов не 
тільки до своєї батьківщини, але й до іс-
торії та культури інших країн і народів. Учні 

ознайомляться зі змінами, які відбуваються 
у світі, викликані зростанням кількості на-
селення, розширенням економічних зв'язків 
країн, мереж глобальних комунікацій тощо. 
У цих умовах даний курс набуває коло-
сального значення. У ньому посилюється 
культурно-гуманістична спрямованість 
предмета, збільшується час на вивчення 
географії країн світу, народів, релігій, мов, 
культур інтеграційних процесів.

На курс «Україна і світове господар-
ство» у 9-у класі відведено 52 години (1,5 
години на тиждень). Провідною метою є 
формування знань про тенденції розвитку 
національного та світового господарства й 
визначення місця України в сучасному світі. 
Важливим принципом вивчення географії 
у 9 класі є інтеграція, яка реалізується 
через поєднання суспільно-географічних 
складових під час вивчення особливостей 
розвитку та розміщення господарства в сві-
ті, Україні та своєму регіоні. Курс має чітко 
визначену практичну спрямованість, яка 
реалізується в ході виконання практичних 
робіт, аналітичних завдань та досліджень. 
Програмою передбачено виконання 8 
практичних робіт, з яких 4 є обов'язковими 
для оцінювання. 

Курс географії в 10 класі «Географія: 
регіони та країни» спрямований на фор-
мування в учнів знань про особливості 
населення й просторової організації гос-
подарської діяльності у  регіонах світу та 
окремих країнах,  умінь  орієнтуватися у 
світових і регіональних соціально-еконо-
мічних, суспільно-політичних, екологічних 
процесах. Загальною метою географії в 
10 класі є формування в  школярів геогра-
фічної картини світу на прикладі вивчення 
систем розселення та просторової орга-
нізації економічної  діяльності в окремих 
регіонах і країнах з урахуванням сучасних 
геополітичних, соціальних, економічних та 
екологічних аспектів. 

Структура програми представлена 
Вступом і шістьма розділами. У Вступі 
окреслюються завдання курсу, особливості 
сучасної політичної карти світу, аналізують-
ся ключові проблеми і тенденції світового 
господарського процесу.

Розділи 1-5  програми спрямовані на 
ознайомлення з соціально-економічними 
особливостями регіонів світу та регіональ-
них диспропорцій у розвитку окремих країн. 

Завершується вивчення курсу розділом 
6 «Україна в міжнародному просторі», за-
вданнями якого є розкрити геопросторову 
структуру світу, визначити місце України на 
геополітичній карті світу, окреслити основні 
вектори сучасної української геополітики, 
міжнародні економічні зв’язки з регіонами 
та країнами світу, участь України в проце-
сах європейської економічної інтеграції та 
реалізації стратегії сталого розвитку.

Наведений у програмі перелік країн 
для вивчення є орієнтовним. Учителю на-
дається право додавати для детальнішого 
ознайомлення інші країни, які відповіда-
ють інтересам закладу освіти з огляду на 
його можливі міжнародні зв’язки, а також 
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пріоритетам зовнішньої політики України з 
урахуванням сучасної політико-економічної 
ситуації у світі.

Курс «Географія», що пропонується 
для профільного навчання в 10 і 11 класах, 
завершує географічну освіту в загально-
освітній школі і відповідає логіці пізнання 
світу. Таким чином, система географічної 
освіти узгоджується з теорією природничих 
і суспільних наук, загальною географією, 
регіоналізацією, країнознавством, краєз-
навством і має українознавчу спрямова-
ність. Загальна мета курсу – вдосконалити 
уявлення учнів про географічну картину 
світу, утверджувати поняття про географію 
як конструктивну науку і формувати гео-
графічне мислення на основі історичного, 
просторового, комплексного, типологічного, 
проблемного і конструктивного підходів. 
Провідні ідеї програм – гуманізація, со-
ціологізація, екологізація, економізація, 
залучення учнів до соціально корисної 
практичної діяльності засобами сучасної 
географії. 

Практичні роботи є важливою й 
обов’язковою складовою уроку географії. 
Вони передбачають розв’язування геогра-
фічних, екологічних і соціально-економіч-
них задач, здійснення порівняльного ана-
лізу, проведення міні-досліджень, дискусій,  

круглих столів, ділових ігор, моніторингових 
досліджень, підготовку презентацій, на-
писання есе, творчих робіт, створення 
індивідуальних і колективних проектів. 
Мета проведення таких робіт може бути 
різною – мотиваційною, узагальнюваль-
ною, контролюючою тощо. У 10 класі 
передбачено виконання 25 практичних  
робіт, в 11 класі – 54, які є обов’язковими 
для всіх учнів класу. Учитель обов’язково 
оцінює п’ять практичних робіт на вибір у 
кожному семестрі.  

До більшості розділів курсу запропо-
новано орієнтовні теми творчого характе-
ру для проведення досліджень. Учитель 
оцінює таку роботу під час її захисту чи 
презентації

 Під час навчання географії в педаго-
гічній діяльності важливим залишається 
проведення обов’язкового оцінювання 
навчальних досягнень учнів: поточне, 
тематичне і підсумкове, а основним ви-
дом оцінювання – тематичне. На основі 
тематичних оцінювань, що є результатом 
поточного оцінювання, виставляється 
семестрова оцінка, а на основі семестро-
вих – річна, при цьому оцінюються реальні 
досягнення учня, а не його середній  бал.

Критерії оцінювання навчальних до-
сягнень учнів - єдині для загальноосвітніх і 

профільних класів, для класів поглиблено-
го вивчення географії та  класів гуманітар-
ного спрямування. 

Перелік посібників, які можуть бути 
використані під час вивчення географії, 
рекомендації щодо використання сучасних 
інформаційних та інноваційних технологій 
на уроках географії, підготовки учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
результати моніторингу якості природни-
чо-математичної освіти, програми курсів 
за вибором для профільного навчання, 
анотації нової навчально-методичної лі-
тератури, поради щодо організації роботи 
з обдарованими дітьми, розробки уроків 
та позакласних заходів досвідчених учи-
телів та інше друкуються на державному 
рівні – в журналі «Географія та економіка 
в сучасній школі» Міністерства освіти і 
науки України та газеті «Краєзнавство. Гео-
графія. Туризм», на офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.
ua), веб-сайті Інституту інноваційних техно-
логій і змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua), а на 
обласному – в газеті «Майбуття», на сайті 
Хмельницького ОІППО.

       
Денис ГАЛКІН,

методист географії та економіки 
Хмельницького ОІППО.

Про викладання економіки у 2018/2019 н.р.
У 2018/2019 н.р. економіка вивчати-

меться на рівні стандарту та академічному 
(1 година на тиждень) у старшій школі в 
11-х класах в закладах загальної середньої 
освіти всіх профілів (окрім економічного). 
На профільному рівні здійснюється ви-
кладання економіки у 10–11-х класах еко-
номічного профілю (3 години на тиждень). 

Вивчення економіки  в 11 класі на 
профільному рівні відбуватиметься за 
програмою затвердженою наказом МОН 
України від 14.07.2015 № 826. Зазначена 
навчальна програма розміщено на офіцій-
ному веб-сайті МОН України: (http://mon.
gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programy.html).

У вересні 2018 року учні 10 класу 
розпочнуть вивчення економіки на про-
фільному рівні (105 годин, 3 годин на тиж-
день)  за новою навчальною програмою, 
що затверджена наказом МОН України 
від 23.10.2017 № 1407   (http://mon.gov.
ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programy.html). Змістом Поясню-
вальної записки до навчальної програми 
визначено компетентністний потенціал 
предмета, мета і основні завдання курсу 
економіки у старшій школі.

Вивчення економіки у 2018/2019 н.р. на 
рівні стандарту й академічному рівні має 
такі особливості:

– навчальна дисципліна викладається 
у 11-х класах, програма розрахована на 
35 годин, що охоплюють години вивчення 
матеріалу на уроках, включно з тими, які 
призначені для виконання практичних 
робіт, та резервний час;

– програма включає чотири розділи: 

«Основи економічного життя суспільства», 
«Ринкова економіка», «Національна еко-
номіка як ціле», «Світова економіка», що 
охоплюють десять тем.

Вивчення економіки у 2018/2019 на-
вчальному році на профільному рівні має 
такі особливості:

– навчальний предмет викладається у 
10-х та 11-х класах, програма розрахована 
на 105 годин, з них – 90 годин відводиться 
на вивчення матеріалу на уроках, 10 – на 
виконання практичних (лабораторних) 
робіт та 5 годин резервного часу у кожному 
класі;

– програма включає п’ять розділів: 
«Вступ до економічної теорії»,  «Фунда-
ментальні поняття ринкової економіки 
та ринкова  інфраструктура», «Теорія і 
практика підприємницької діяльності», 
«Національна економіка та роль уряду 
у її функціонуванні», «Світова економіка 
та інтеграційні процеси», що охоплюють 
двадцять чотири теми.

У межах варіативного компоненту зміс-
ту освіти пропонується вивчення у 10 класі 
таких курсів за вибором: «Основи спо-
живчих знань», «Фінансова грамотність», 
«Основи інтелектуальної власності», 
«Фінансова математика», «Географічна 
економіка», «Економічне моделювання та 
розв’язування економічних задач» та ін.

До варіативної частини профільної 
школи віднесено такі економічні курси: 
«Основи підприємницької діяльності», 
«Власна  справа», «Основи менеджмен-
ту», «Основи  інтелектуальної власності», 
«Основи споживчих знань», «Основи 
сімейного господарювання».

Під час навчання економіки в педаго-
гічній діяльності важливим залишається 
проведення обов’язкового оцінювання 
навчальних досягнень учнів: поточне, 
тематичне і підсумкове, а основним ви-
дом оцінювання – тематичне. На основі 
тематичних оцінювань, що є результатом 
поточного оцінювання, виставляється 
семестрова оцінка, а на основі семестро-
вих – річна, при цьому оцінюються реальні 
досягнення учня, а не його середній  бал.

Критерії оцінювання навчальних до-
сягнень учнів єдині для загальноосвітніх і 
профільних класів.

Перелік посібників, які можуть бути 
використані під час вивчення економіки, 
рекомендації щодо використання сучасних 
інформаційних та інноваційних технологій 
на уроках економіки, результати моніто-
рингу якості природничо-математичної 
освіти, програми курсів за вибором для 
профільного навчання, анотації нової на-
вчально-методичної літератури, поради 
щодо організації роботи з обдарованими 
дітьми, розробки уроків та позакласних 
заходів досвідчених учителів та інше дру-
куються на державному рівні – в журналі 
«Географія та економіка в сучасній школі» 
Міністерства освіти і науки України, розмі-
щені на офіційному веб-сайті Міністерства 
освіти і науки: (www.mon.gov.ua), веб-сайті 
Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти: (www.iitzo.gov.ua), а на обласному 
– в газеті «Майбуття», на сайті Хмельниць-
кого ОІППО.

Денис ГАЛКІН,
методист географії та економіки 

Хмельницького ОІППО.
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Про викладання інформатики 
у 2018/2019 н.р.

5-7 класи

У новому навчальному році учні 5-7 
класів навчатимуться за  програмою з ін-
форматики для 5–9 класів для учнів, які ви-
вчали інформатику в 2–4 класах http://mon.
gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programi-5-9-klas-2017.html, за-
твердженою наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.06.2017 № 804.  Для 5 
і 6 класів залишаються чинними  методичні 
рекомендації 2017/2018 навчального року. 
У 7 класі під час опанування такого сервісу, 
як електронна пошта, у темі «Служби Ін-
тернету» рекомендується використовувати 
вітчизняні безкоштовні сервіси, що дають 
можливість реєструвати поштові скриньки 
особам віком від 13 років або молодшим. 
Діяльнісна складова компетентностей 
«Служби Інтернету» поповнена вмінням 
працювати в команді та організовувати 
спільну роботу в онлайн-середовищах, а 
ціннісна складова — «Усвідомлює цінність 
персонального освітньо-комунікаційного 
середовища для навчання та самороз-
витку». Рекомендуємо використовувати 
хмарні сервіси, такі як Google Docs або 
інші. Оптимальною формою роботи є вико-
нання колективного проекту з використан-
ням технологій, опанованих у 5-6 класах. 
Тему «Опрацювання табличних даних» 
розміщено перед темою «Алгоритми та 
програми», оскільки табличний процесор 
є засобом пропедевтики і застосування 
алгоритмічного мислення, а також засобом 
комп’ютерного моделювання.

8-9 класи

Учні 8–9 класів продовжуватимуть на-
вчатися за програмою з інформатики для 
учнів 5–9 класів https://mon.gov.ua/storage/
app/media/zagalna%20serednya/programy-
5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-
informatika-5-9-traven-2015.pdf, яка була 
оновлена у 2015 році. 

Для 8 класів залишаються чинними 
рекомендації 2016/2017 навчального року.

У 9 класі завершується вивчення курсу 
інформатики в основній школі. Тому значну 
увагу слід приділяти узагальненню й повто-
ренню матеріалу, повноцінному й цілісному 
формуванню ІТ-компетентностей. Під час 
вивчення тем «інформаційні процеси та 
системи» й «апаратне та програмне забез-
печення інформаційної системи» необхідно 
звернути увагу на суспільне значення 
інформаційних технологій, етичні і правові 
аспекти спільного використання інформа-
ційних продуктів. Оскільки в комп’ютерних 
презентаціях і публікаціях використовують-
ся векторні графічні об’єкти, то, за бажан-
ням вчителя, тему «Комп’ютерна графіка. 
Векторний графічний редактор» можна 
вивчати до презентацій і публікацій.

Темою «Табличні величини та алгорит-
ми їх опрацювання» завершується вивчен-
ня змістової лінії основ алгоритмізації та 
програмування в основній школі. Ще до по-
чатку вивчення теми учні повинні розуміти 
призначення алгоритмів роботи з масива-
ми чи аналогічними структурами даних та 
вміти застосовувати їх до розв’язання за-
дач, оскільки цей матеріал вивчався в темі 
«Технології опрацювання числових даних 
у середовищі табличного процесора» у 8 
класі. Вдалим методичним прийомом може 
бути також розгляд рядка чи стовпця елек-
тронної таблиці як прикладу одновимірного 
масиву. Це стосується і такого матеріалу, як 
«Візуалізація елементів табличної величи-
ни за допомогою графічних примітивів», що 
передбачає побудову графіка чи гістограми 
програмним шляхом. 

10 клас
Матеріали щодо викладання інформа-

тики у 10 класі, а також  орієнтовне кален-
дарно-тематичне планування за навчаль-
ною програмою вибірково-обов’язкового 
предмета «Інформатика» для учнів 10-11 
класів закладів загальної середньої освіти 
(рівень стандарту, базовий модуль, 35 
годин); розробки двох перших уроків з 
інформатики для 5 класу та двох перших 
уроків базового модуля для учнів 10-11 
класів (рівень стандарт) надруковано у 
газеті “Майбуття” (травень-червень, 2018, 
№№10-12 (587-589), стор.44-53 (сайт 
“Вісник Хмельницького ОІППО http://
visnyk.hoippo.km.ua/maibutia/3535-traven-
xthdtym-2018-10-12-587-589.html). Вебінар 
з питань викладання інформатики у 10 
класі, а також інтерактивний плакат з мате-
ріалами авторських колективів підручників 
доступний за посиланням http://info.hoippo.
km.ua/semnari-vebnari.html .  

Варіанти розподілу годин інформатики 
як обов’язково-вибіркового предмету у 10 
та 11 класах можуть бути такими:

Варіант К-сть годин
10 клас 11 клас

1 2 1
2 1 2
3 3 0
4 0 3
5 1,5 1,5

У випадку, якщо на вивчення інфор-
матики як вибірково-обов’язкового курсу, 
навчальним планом передбачається 
більше ніж 35 годин, базовий модуль до-
повнюється чи розширюється вибірковими 
(варіативними) модулями з відповідною 
кількістю годин. Розширення курсу та реа-
лізація профільного навчання під час його 
викладання може здійснюватися такими 
способами:

- через розширення змісту окремих тем 
базового модуля до обсягів, передбачених 
відповідним вибірковим модулем. У цьому 
випадку певна тема вичитується не за 
програмою базового, а за програмою ви-
біркового модуля;

-  через доповнення базового модуля 
варіативними;

- завдяки добору додаткових профіль-
но-орієнтованих навчальних завдань до 
тем базового модуля.

Нижче подаємо орієнтовне календар-
но-тематичне планування вибіркових мо-
дулів за навчальною програмою вибірково-
обов’язкового предмету інформатика для 
учнів 10-11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів (рівень стандарту), роз-
роблене вчителями інформатики області.

11 клас

Учні 11 класів продовжуватимуть на-
вчатися за тими ж програмами, що й у 
минулому навчальному році: 

- рівень стандарту https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/
programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-
standart-10-11.docx,

- академічний рівень https://mon.gov.
ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/
programy-10-11-klas/inf-ak.pdf, 

- рівень поглибленого вивчення https://
mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20
serednya/programy-10-11-klas/inf-pogl.pdf, 

- профільний рівень https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/
programy-10-11-klas/prof-riven.pdf.

Обов’язковою передумовою успішного 
виконання вимог програми є практична 
діяльність учнів з індивідуальним досту-
пом кожного до роботи з персональним 
комп’ютером. Важливим чинником розвитку 
ключових компетентностей є інтегрованість 
змісту уроку інформатики, яка передба-
чає: проблемну орієнтованість завдань, 
пов’язаність змісту уроку з реальним 
життям, практичну значущість інформації. 
Розвитку ключових компетентностей спри-
ятиме також використання на уроках інтер-
активних форм та методів роботи, коопера-
тивного навчання, рольових та ділових ігор, 
проектних технологій, методів змішаного 
навчання, звернення до досвіду учнів.

Проектну діяльність та розв’язування 
компетентнісних задач у програмі інформа-
тики можна застосовувати під час вивчення 
різних тем. Проектні завдання в курсі 
інформатики виконуються в невеликих 
групах, а компетентнісні завдання — індиві-
дуально. Результати такої діяльності мають 
бути представлені у вигляді закінченого ін-
формаційного продукту для того, щоб учні 
могли порівнювати свої роботи і навчатись 
один в одного під час публічної презентації 
виконаних робіт перед класом. 
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Об’єктом оцінювання навчальних до-
сягнень учнів з інформатики є рівень роз-
витку їх компетентностей, які інтегрують 
знання, вміння, навички, досвід творчої 
діяльності та емоційно-ціннісне ставлен-
ня до навколишньої дійсності. Формами 
оцінювання в інформатиці можуть бути: 
виконання завдань практичного змісту; тес-
тування за допомогою програмних засобів 
або онлайнових сервісів; врахування осо-
бистих досягнень в опануванні інформа-
ційних технологій; співбесіда (інтерв’ю) як 
доповнення до тестування або практичної 
роботи; взаємоконтроль учнів у парах або 
групах та самооцінка.

Умови навчання повинні забезпечувати 
ефективне засвоєння учнями програмово-
го матеріалу та відповідати вимогам щодо 
безпеки життєдіяльності учасників освіт-
нього процесу, наведеним в Державних са-
нітарних правилах і нормах влаштування, 
утримання загальноосвітніх навчальних за-
кладів та організації навчально-виховного 
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, Правилах 
пожежної безпеки для навчальних закладів 
та установ системи освіти України та Пра-
вилах безпеки під час навчання в кабінетах 
інформатики навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти. Обладнання 
навчального приміщення (класу, кабінету) 

має відповідати вимогам (технічним, пе-
дагогічним тощо) Положення про кабінет 
інформатики та інформаційно-комунікацій-
них технологій навчання загальноосвітніх 
навчальних закладів, Типового переліку 
комп’ютерного обладнання для закладів 
дошкільної, середньої та професійної 
освіти (наказ МОН від 2 листопада 2017 
року № 1440).

Подаємо матеріали Всеукраїнського 
науково-методичного семінару «Особли-
вості викладання навчального предмета 
«Інформатика» в 5-11 класах закладів 
загальної середньої освіти», м.Київ, 21 
червня 2018 р., які розміщені на сайті семі-
нару https://sites.google.com/view/metodinfo.

Педагоги області подали на обласну 
віртуальну виставку «Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування» ряд корисних 
посібників та онлайн-ресурсів, з якими Ви 
можете ознайомитись на нашому сайті 
у рубриці “Конспекти, розробки вчителів 
інформатики” http://info.hoippo.km.ua/
infokonspekt/1123-navchalno-metodichne-
zabezpechennya-do-novogo-navchalnogo-
roku-materali-osvtyan-oblast.html. 

Звертаємо увагу на те, що для вчи-
телів інформатики області функціонує 
відкрита група у facebook “Інформатики 
Хмельниччини” https://www.facebook.

com/groups/618821098287328/. Цього-
річним нововведенням є проведення на-
уково-методичним центром викладання 
інформатики, ІКТ і ДН спільно з вчителями 
інформатики області - носіями передового 
педагогічного досвіду - 30-годинних тренін-
гів з видачею сертифікатів встановленого 
зразка, зокрема, з питань підготовки учнів 
до олімпіад з інформаційних технологій 
(за авторською програмою Савіцького 
О.М., вчителя інформатики гімназії № 2 м. 
Хмельницького, вчителя-методиста, сайт 
тренінгу для реєстрації - http://dn.hoippo.
km.ua/oit/), а також з основ алгоритмізації 
на мові програмування С++ (за авторською 
програмою Вапнічного С.Д., вчителя інфор-
матики та фізики Старокостянтинівського 
НВК “СЗОШ І ступеня, гімназія” ім. Героя 
України Сергія бондарчука, вчителя-мето-
диста, сайт тренінгу - http://dn.hoippo.km.ua/
cplusplus/). Про набір груп та організію 
тренінгів з інших тематик слідкуйте у  групі 
facebook “Інформатики Хмельниччини” та 
на сайтах тренінгів.

Олександра СОЛОГУБ,
методист НМЦ викладання 

інформатики, ІКТ і ДН 
Хмельницького ОІППО.

Орієнтовне календарно-тематичне планування вибіркових  
модулів за навчальною програмою вибірково-обов’язкового  

предмета «Інформатика» для учнів 10-11 класів (рівень стандарту)

Модуль 1. Графічний дизайн (35 год.)
Г.КРАВЧУК,

учитель математики та інформатики СЗОШ І-ІІІ ст. №8 м. Хмельницького.

Електронний посібник “Вибірковий модуль графічний дизайн” 
Зміст:
● Навчальні презентації до уроку
● Опорний конспект з теми уроку
● Завдання практичної роботи за комп'ютером

● Тестова перевірка знань
● Відеоуроки
Url-адреса сайту: https://sites.google.com/view/distance-

informatics-10/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
%D0%BD%D0%B0

Номер 
уроку

Тема, зміст уроку Дата Примітки

Тема 1. Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації (6 год.) 

1 Історія графічної культури. Дизайн і його тенденції   

2 Ілюстрація. Цифрове мистецтво.
Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди

  

3 Реклама. Психологія сприйняттям реклами. Інфографіка   

4 Типографіка, шрифти і шрифтові пари.  Прийоми каліграфії та леттерингу. Особливості поєднання шрифтів.  Корот-
ка історія дизайну і типографік

  

5 Електронні та друковані портфоліо   

6 Веб-дизайн. 
Тематична атестація
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Тема 2. Растрова графіка (10 год.) 

7 Характеристики зображення та засобів його відтворення - яскравість, контрастність, роздільна здатність, інтервал 
оптичної щільності (фотографічна ширина), колірна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору

  

8 Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну   

9-10 Основні інструменти для малювання. Інструменти виділення. Концепція побудови пошарового зображення   

11 Робота з шарами. Трансформація об’єктів. Створення колажів. Прийоми колажування   

12 Робота з текстом. Робота з векторними елементами   

13-14 Ретуш та художня обробка зображень, отриманих шляхом фотографування або сканування. Гама-корекція як засіб 
узгодження діапазону яскравості зображення і характеристик засобу його відтворення. Тонова корекція зображень. 
Робота з кольором

  

15 Створення елементів для веб-сторінок   

16 Анімація в растровому графічному редакторі.
Тематична атестація

  

Тема 3. Основи композиції та дизайну (5 год.) 

17 Колір. Теорія кольору. Колористика. Колірний круг. Система Pantone. Колір в рекламі. Насиченість, світлість, колір-
ний тон, психологія кольору. Створення гармонійних колірних поєднань

  

18 Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні   

19 Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. Принципи побудови знаків. Стилістична єдність   

20 Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика. Створення логотипів. Брендгайд. Брендбук   

21 Комплексна практична робота. Тематична атестація   

Тема 4. Векторна графіка (7 год.)

22 Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну   

23 Основні інструменти для малювання   

24 Робота з векторними контурами. Трасування об'єктів   

25 Маскування. «Живі» переходи. Спотворення і деформація   

26 Заливка об'єктів. Робота з градієнтами. Прозорість. Градієнтна сітка   

27 Художні ефекти. Робота з символьними об'єктами   

28 Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення тексту. Ділова графіка   

Тема 5. Графічний дизайн у поліграфії (7 год.)

29 Комп’ютерна верстка. Програми для комп’ютерної верстки: інтерфейс, основні функції. Інструменти роботи з текстом 
і зображенням. Концепція багатосторінкового документа. Смислові та художньо-декоративні завдання при підготовці 
поліграфічної продукції. Основні друкарські терміни. Основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання. 
Вимоги єдності стилю в графічній композиції

  

30 Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. Шрифтові композиції та графічні елементи листі-
вок. Створення листівки (колаж)

  

31 Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги ) набору.  Сітка. 
Складові шпальти набору (кегль шрифту, інтерліньяж, відстань між колонками (середник), поля). Методи композиції 
тексту та графіки в смузі набору

  

32 Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки. 
Текстові – видільні – титульні шрифти. Акценти. Абзацний відступ. Буквиця. Відбиття лінійками

  

33 Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Способи складання буклетів. Види згинів буклету. Тех-
нологічні особливості виготовлення буклетів. Вибір конструкції буклету. Аналіз існуючих стилів і видів буклетів, їх 
конструктивних форм і матеріалів. Створення шпальт(смуг) набору буклету. Визначення текстового вмісту, вибір 
шрифту. Контактні відомості. Визначення ілюстративної частини буклета. Розробка оригіналу макета буклету. Вер-
стка буклету

  

34 Створення шпальт(смуг) набору багатосторінкового видання (ескіз). Обкладинка журналу. Розробка логотипу. 
Створення обкладинки журналу . Макетування багатосторінкового видання - журналу.  Вибір теми. Формат видання. 
Концепція верстки. Рубрикація. Підбір шрифту (кегль, гарнітура)

  

35 Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, еле-
менти графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багато-
сторінкового видання – журналу. Верстка журналу. Тематична атестація

  



48

до 2018/2019 навчального року

МАйбУТТЯ. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2018,  №№ 13-16 (590-593)

Модуль 1. Графічний дизайн (35 год.)
І. НІКОЛАЄВА,

учитель інформатики Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.№2,
О. ГУМЕНЮК,

учитель інформатики Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.№3.

№ Тема уроку Дата Примітки
Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації

1 Історія графічної культури. Дизайн і його тенденції. Ілюстрація. Цифрове мистецтво
2 Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. Реклама. Психологія сприйняттям реклами
3 Інфографіка. Типографіка, шрифти і шрифтові пари.  Прийоми каліграфії та леттерингу. Особливості поєднання шрифтів. 

Коротка історія дизайну і типографіки
4 Електронні та друковані портфоліо. Веб-дизайн
5 Ділова гра «Розробку  виставкового стенду».

Растрова графіка
6 Характеристики зображення та засобів його відтворення -яскравість, контрастність, роздільна здатність, інтервал оптичної 

щільності (фотографічна ширина), колірна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору
7 Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну. Основні інструменти для малювання
8 Концепція побудови пошарового зображення. Робота з шарами
9 Практична робота. Створення логотипу сайту
10 Створення  колажів. Прийоми колажування. Робота з текстом. Робота з векторними елементами
11 Ретуш та художня обробка зображень, отриманих шляхом фотографування або сканування. Гама-корекція як засіб узгоджен-

ня діапазону яскравості зображення і характеристик засобу його відтворення. Тонова корекція зображень. Робота з кольором
12 Практична робота. Створення календаря
13 Створення елементів для веб-сторінок. Анімація в растровому графічному редакторі
14 Практична робота. Створення анімованого зображення
15 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу

Основи композиції та дизайну
16 Колір. Теорія кольору. Колористика.  Колірний круг. Система Pantone. Колір в рекламі. Насиченість, світлість, колірний тон, 

психологія кольору. Створення гармонійних колірних поєднань
17 Основи теорії дизайну. Символи та образи. Художній образ.Стиль та композиція в дизайні. Знакові системи. Принципи по-

будови знаків. Стилістична єдність
18 Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика. Створення логотипів. Брендгайд. Брендбук
19 Практична робота. Створення логотипу

Векторна графіка
20 Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну. Основні інструменти для малювання. Створення ілюстрації за 

наданим ескізом
21 Робота з векторними контурами. Трасування об'єктів. Маскування.  «Живі» переходи. Спотворення  і деформація. Заливка 

об'єктів. Робота з градієнтами. Прозорість. Градієнтная сітка. Художні ефекти
22 Робота з символьними об'єктами. Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення тексту
23 Практична робота. Розробка дизайну афіш, квитків, флаєрів на конкретний захід
24 Ділова графіка.  

Пратична робота. Створення дизайну  книжкових обкладинок або  дисків
Графічний дизайн у поліграфії

25 Комп’ютерна верстка. Програми для комп’ютерної верстки: інтерфейс, основні функції. Інструменти роботи з текстом і зо-
браженням

26 Концепція багатосторінкового документаю. Смислові та художньо-декоративні завдання при підготовці поліграфічної про-
дукції. Основні друкарські терміни. Основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання. Вимоги єдності стилю в 
графічній композиції

27 Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. Шрифтові композиції та графічні елементи листівок
28 Практична робота. Створення листівки (колаж)
29 Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги) набору.  Сітка. Складові 

шпальти набору (кегль шрифту, інтерліньяж, відстань між колонками (середник), поля). Методи композиції тексту та графіки 
в смузі набору

30 Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки. Текстові 
- видільні - титульні шрифти.
Акценти. Абзацний відступ. Буквиця.  Відбиття лінійками

31 Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Способи складання буклетів. Види згинів буклету. Технологічні 
особливості виготовлення буклетів.
Вибір конструкції буклету. Аналіз існуючих стилів і видів буклетів, їх конструктивних форм і матеріалів. Створення шпальт 
(смуг) набору буклету. Визначення текстового вмісту, вибір шрифту. Контактні відомості. Визначення ілюстративної частини 
буклета. Верстка буклету

32 Практична робота. Розробка  та верстка  буклету.
33 Обкладинка журналу. Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу. Макетування багатосторінкового видання - журна-

лу.  Вибір теми. Формат видання. Концепція верстки. Рубрикація. Підбір шрифту (кегль, гарнітура).
Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи 
графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору

34 Практична робота. Оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу. Верстка журналу
35 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу
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Модуль 2. Комп’ютерна анімація (35 год.)
З. СЛОБОДЯН,

учитель інформатики Ярмолинецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

№ Тема уроку Дата 
проведення

Примітки

Основи анімації
1 Вступний інструктаж з БЖД.

Анімація. Види анімації. Комп’ютерна ані-
мація

 

2 Інструктаж з БЖД.
Порівняння растрової та векторної анімації

3 Інструктаж з БЖД.
Тривимірне моделювання і анімація

4 Інструктаж з БЖД.
Програмні середовища для створення аніма-
ції. Формати файлів комп'ютерної анімації

5 Інструктаж з БЖД.
Практична робота №1 «Пошук та перегляд 
файлів з анімацією різних видів»

  

6 Інструктаж з БЖД.
Етапи створення анімованого зображення.
Приклади застосування анімації

7 Інструктаж з БЖД.
Підсумковий урок з теми «Основи анімації»

Анімація в редакторі растрової графіки
8 Інструктаж з БЖД.

Основи растрової графіки. Використання 
фото та кліпартів. Підготовка малюнків для 
створення анімації

9 Інструктаж з БЖД.
Призначення та основні функції редактора 
GIF-анімацій

10 Інструктаж з БЖД.
Покадрова анімація. Анімація на основі 
фотоколажу. Експортування анімації

11 Інструктаж з БЖД.
Практична робота №2 «Створення простого 
анімаційного зображення»

  

12 Інструктаж з БЖД.
Статичні та динамічні зображення. Викорис-
тання шарів. Анімація декількох об'єктів

13 Інструктаж з БЖД.
Налаштування швидкості відтворення анімації.
Практична робота №3 «Анімація декількох 
об’єктів. Налаштування швидкості відтворен-
ня анімації»

14 Інструктаж з БЖД.
Анімація руху об'єктів

15 Інструктаж з БЖД.
Анімація зіткнення декількох об'єктів

16 Інструктаж з БЖД.
Ефекти анімації обертання об'єктів

  

17 Інструктаж з БЖД.
Інструменти трансформації і деформації

  

18 Інструктаж з БЖД.
Анімація кольору. Градієнтні заливки, тексту-
ри. Ефекти анімації з колірними переходами, 
анімація прозорості

  

19 Інструктаж з БЖД.
Використання візуальних ефектів в анімації

  

20 Інструктаж з БЖД.
Анімація тексту.
Практична робота №4 «Анімація тексту»

21 Інструктаж з БЖД.
Моделювання явищ та процесів  засобами 
анімації.
Практична робота №5 «Створення анімова-
них моделей явищ та процесів»

  

22 Інструктаж з БЖД.
Створення анімованого банера для веб-
сторінок. Зміна тексту та зображень в ані-
мованому банері

23 Інструктаж з БЖД.
Практична робота №6 «Створення анімова-
ного банера для веб-сторінок»

  

24 Інструктаж з БЖД.
Підсумковий урок з теми «Анімація в редак-
торі растрової графіки»

Векторна анімація

25 Інструктаж з БЖД.
Основи векторної графіки. Створення та 
редагування векторних зображень

26 Інструктаж з БЖД.
Векторна анімація. Види векторної анімації: 
покадрова, руху, форми, з використанням 
криволінійних шляхів

27 Інструктаж з БЖД.
Налаштування швидкості відтворення ані-
мації.  Прискорення та уповільнення

28 Інструктаж з БЖД.
Використання шарів для створення анімації, 
змінення їх властивостей

29 Інструктаж з БЖД.
Анімація руху одного та кількох об'єктів

30 Інструктаж з БЖД.
Анімація обертання

31 Інструктаж з БЖД.
Практична робота №7 «Редагування почат-
кових файлів анімації. Експорт анімації»

  

32 Інструктаж з БЖД.
Інструменти трансформації і деформації. 
Анімація кольору

33 Інструктаж з БЖД.
Створення керованої анімації.
Практична робота №8 «Створення керованої 
анімації»

34 Інструктаж з БЖД.
Підсумковий урок з теми «Векторна анімації»

35 Інструктаж з БЖД.
Урок узагальнення і систематизації знань з 
теми «Комп’ютерна анімація»
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Модуль 3. «Тривимірне моделювання» (35 год.)
О. ПИЛИПЧУК,

учитель інформатики Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Теофіпольського р-ну.

№ Тема уроку Дата 
проведення Примітки 

Тривимірна графіка (2 години)

1

Тривимірна графіка. Класифікація програм 
для роботи з тривимірною графікою. 
Основні поняття тривимірної графіки. 
Тривимірна система координат. Проекції на 
площину. Сцена, об’єкти та їх елементи

2 Матеріали. Текстури. Освітлення та камери. 
Рендеринг. Моделювання

Створення простих тривимірних об'єктів (5 годин)

3

Інтерфейс середовища. Навігація в 
просторі. Основні операції з об’єктами: 
виділення, переміщення, обертання, 
масштабування, дзеркальне відображення. 
Створення дублікатів

4 Створення тривимірних об’єктів з 
використанням простих форм

5 Створення моделей на основі сплайнів

6 Практична робота «Створення простих 
тривимірних об’єктів»

7 Практична робота «Створення простих 
тривимірних об’єктів»

Створення та редагування тривимірних об’єктів 
неправильної форми (11 годин)

8 Редагування об’єкта: вершини, ребра грані. 
Інструменти для редагування

9 Використання модифікаторів для 
маніпуляції об'єктами. Згладжування

10 Видавлювання (Extrude), фаска (Bevel), 
лофтинг (Loft)

11 Обертання і обертання з дублюванням

12 Закручування (Screw). Шум (Noise). 
Інструмент деформації (Warp)

13 Симетричне моделювання

14 Об'єднання та поділ меш-об'єктів, булеві 
операції

15 Зв’язування об'єктів способом "батько-
нащадок" (Parenting)

16
Практична робота «Створення та 
редагування тривимірних об’єктів 
неправильної форми»

17
Практична робота «Створення та 
редагування тривимірних об’єктів 
неправильної форми»

18
Практична робота «Створення та 
редагування тривимірних об’єктів 
неправильної форми»

Матеріали і текстури (10 годин)

19 Налаштування матеріалів. Дифузне  та  
дзеркальне відбивання. Прозорість

20 Налаштування процедурних текстур

21 Використання зображення в якості текстури 
грані

22
Текстурні карти. Розгортання моделі. 
Редактор текстурних координат (UV-
редактор)

23 Шейдери. Налаштування ореолів (Halo)

24
Освітлення. Типи джерел світла. 
Моделювання тіней методом трасування 
променя (Ray tracing). Параметри 
налаштування освітлення

25 Опції і налаштування камер. Стеження 
камери

26
Візуалізація зображень. Вихідні формати 
зображень. Рендеринг за частинами. 
Об'єднаний рендер (Unified Renderer)

27 Панорамний рендеринг
28 Практична робота «Матеріали і текстури»

Тривимірна анімація (7 годин)

29 Анімація без деформації об'єктів. Ключові 
кадри

30 Анімація вздовж шляху. Анімація з 
деформацією

31 Анімація персонажів. Арматурний об'єкт. 
Режим пози (Posemode)

32 "Одягання" скелета (Skinning). Графічний 
розподіл вагомостей (Weight Painting)

33 Візуалізація анімації. Вихідні відеоформати. 
Створення відеофайлу

34 Практична робота «Тривимірна анімація»
35 Практична робота «Тривимірна анімація»

Візуалізація та рендеринг 
(включено в попередні розділи)

Модуль 4. Математичні основи інформатики 
(35 годин, з них 2 години резерву)

О. ЗАДВОРНИЙ, 
учитель інформатики Ізяславського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім.О.П.Онищука, гімназія”.

№ Тема уроку Дата 
проведення

К-сть 
годин

Системи числення (6 годин)
 Основні поняття позиційної і непозиційної 

системи числення.
Позиційні і непозиційні системи числення в 
історії людства

 1

 Розгорнута і згорнута форми запису чисел у 
позиційних системах числення. Арифметичні 
операції в позиційних системах числення. 
Практична робота «Арифметичні операції в 
позиційних системах числення»

 1

 Перетворення подання чисел у позиційній 
системі числення з основою Р у подання в  
десятковій системі числення і навпаки

 1

 Практична робота «Перетворення подан-
ня чисел у позиційній системі числення з 
основою Р у подання в  десятковій системі 
числення і навпаки»

 1

 Взаємозв'язок між системами числення з 
основами Q = Pm

 1

 Системи числення та архітектура 
комп'ютерів

 1
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Подання даних у комп'ютері (10 годин)
 Подання цілих чисел. Прямий код. Додатко-

вий код
 1

 Цілочисельна арифметика в обмеженому 
числі розрядів

 1

 Нормалізований запис дійсних чисел.
Подання чисел з плаваючою комою

 1

 Особливості реалізації дійсночисельної 
комп'ютерної арифметики

 1

 Практична робота «Дійсночисельна 
комп'ютерна арифметика»

 1

 Подання текстових даних  1

 Подання графічних даних  1

 Подання звукових даних  1

 Методи стиснення цифрової інформації  1

 Практична робота «Методи стиснення 
цифрової інформації»

 1

Математична логіка (8 годин)
 Поняття висловлювання.

Логічні операції
 1

 Логічні формули, таблиці істинності, закони 
математичної логіки

 1

 Практична робота «Застосування матема-
тичної логіки»

 2

 Булеві функції  1

 Канонічні форми логічних формул  1

 Практична робота «Булеві функції»  1

 Елементи схемотехніки  1

Основи теорії інформації (8 годин)
 Поняття  інформації, відомостей, повідо-

млення, даних.
Різні підходи до тлумачення поняття «ін-
формація»: ймовірнісний, комбінаторний, 
атрибутивний, алгоритмічний, семантичний. 
Інформація, як основне поняття інформатики

 1

 Підходи до визначення кількісної міри для 
даних, що передаються, опрацьовуються та 
зберігаються в комп’ютерних системах.
Одиниці виміру двійкового коду

 1

 Формула Р. Хартлі для знаходження обсягів 
даних, що передаються каналами зв’язку та 
її застосування для визначення ефективнос-
ті систем передавання даних

 1

 Практична робота «Застосування формули 
Хартлі»

 1

 Використання формули Хартлі-Котельнікова 
для кодування звукових даних

 1

 Формула К. Шенона та області її застосу-
вання

 1

 Оптимальне кодування повідомлень з вико-
ристанням закономірностей К. Шенона: 
· в шифруванні;
· різних типів даних (текстових, графічних, 
звукових, відео)

 1

 Оптимальне кодування повідомлень з вико-
ристанням закономірностей К. Шенона:
·  при стисненні даних в ході архівації та 
опрацюванні мультимедійних даних.
Практична робота «Застосування законо-
мірностей К.Шенона»

 1

Підсумковий урок (1 година)
 Підсумковий урок  1

Література
1. Андреева Е.В.  Математические основы информатики. 

Элективный курс: Учебное пособие / Е.В.Андреева, Л.Л.босова, 
И.Н.Фалина - M.:бИНОМ, Лаборатория знаний, 2005.

2.    Гашков С. б.  Системы счисления и их применение / С. 
б. Гашков : 2-е изд., испр. и доп. —М.:Изд-во МЦНМО, 2012.

3.   Петцольд Ч.  Код. М.:Издательско-торговый дом «Рус-
ская Редакция», 2001.

Модуль 6. Веб-технології (35 год.)
І. ГУЛЬЧАК,

учитель інформатики Ізяславського НВК №2.

№ Тема уроку Дата 
проведення

Примітки

Напрямки та інструменти веб-дизайну (6 год.)
1 Поняття веб-дизайну. Основні тренди 

веб-дизайну
2 Типи сайтів та їх особливості. Цільова 

аудиторія
3 Інформаційна структура сайту

4 Інструменти веб-розробника

5 План розробки сайту. Макет інформаційної 
структури сайту

6 Практична робота “Проектування струк-
тури сайту”

2. Проектування та верстка веб-сторінок (9 год.)
7 Поняття мови HTML. Базові конструкції: 

теги, структура HTML-документа
8 Теги форматування тексту, списки, гіпер-

посилання
9 Використання таблиць у HTML-документах

10 Практична робота “Створення веб-
сторінки за допомогою мови HTML”

11 Поняття про таблиці каскадних стилів

12 Застосування каскадних стилів у HTML-
документах

13 Позиціювання елементів веб-сторінки за 
допомогою стилів

14 Кросбраузерна оптимізація сторінок сайту. 
Адаптивна верстка сторінок сайту

15 Практична робота “Створення веб-
сторінки з використанням каскадних 
аркушів стилю”

3. Графіка та мультимедіа для веб-середовища (6 год.)
16 Використання зображень у веб-документах

17 Створення GIF-анімації

18 Карти посилань
19 Розміщення та відтворення на веб-

сторінках мультимедійних даних. Формати 
аудіо- та відеофайлів

20 Дотримання авторських прав та ліцензій 
на використання графічних зображень та 
засобів мультимедіа на веб-сторінках

21 Практична робота “Використання гра-
фічних, анімаційних та мультимедійних 
елементів на веб-сторінках”
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4. Веб-програмування (6 год.)
22 Поняття об’єктної моделі документа. Веб-

програмування та інтерактивні сторінки
23 Використання форм. Основні елементи 

форми
24 Валідація те збереження даних форм

25 Практична робота “Створення та налаго-
дження інтерактивної веб-сторінки з вико-
ристанням форм та веб-програмування”

26 Хостинг сайту. Взаємодія клієнт-сервер

27 Практична робота “Розміщення сайту на 
сервері”

5. Основи дизайну та просування веб-сайту (6 год.)
28 Правила ергономічного розміщення відо-

мостей на веб-сторінці
29 Пошукова оптимізація та стратегії просу-

вання веб-сайтів
30 Практична робота “Оцінка сайту. Просу-

вання сайту”
31 Проектна діяльність. Розбиття на групи. Ви-

бір теми проекту. Розробка плану проекту
32 Робота над проектом

33 Захист проекту

34 Резерв

35 РезервЗа посібником О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник, І.В. Стеценко “Основи 
веб-дизайну”, Київ. Видавнича група BHV, 2010 р.

Модуль 7. Основи електронного документообігу (17 год.) 
С. ЛИСИЙ,

учитель інформатики Охрімовецького НВК Віньковецького р-ну,
Л. ГРАБЕЦЬ, 

учитель інформатики Зіньківського НВК Віньковецького р-ну.

№ Тема уроку Дата про-
ведення

Примітки

 Документи та документообіг  

 1 Інструктування з безпеки життєдіяльнос-
ті та правил поведінки під час роботи в 
комп’ютерному класі Поняття документу.
Призначення та класифікація документів. До-
кументообіг. Загальні правила оформлення 
документів

2 Інструктаж з БЖД. 
Стиль ділового листування. Логічні елементи 
тексту та порядок його викладення

3 Інструктаж з БЖД.  Шаблони та формуляр-
зразки документа.
Реквізити документа.
Правила оформлення сторінки

4 Інструктаж з БЖД. Практична робота “Ви-
користання шаблону та формуляр-зразка 
документа”

5 Інструктаж з БЖД.  Оформлення бібліогра-
фічних списків та покажчиків.
 Правила та вимоги оформлення письмової 
роботи.
Стандарти та уніфіковані системи документації

6 Інструктаж з БЖД.  Практична робота 
“Оформлення письмової роботи зі створен-
ням бібліографічних списків та покажчиків”

Технічні та програмні засоби обробки до-
кументів та інформації

7 Інструктаж з БЖД. Системи управління 
електронними документами.Технічні засоби 
обробки документів та інформації.
Класифікація офісної техніки

8 Інструктаж з БЖД. Засоби створення, збері-
гання, обробки, копіювання і транспортування 
документів

9 Інструктаж з БЖД. Програмні засоби обробки 
документів та інформації.
Види систем обробки текстів. Комунікаційні 
технології

10 Інструктаж з БЖД. Практична робота “Ство-
рення та пересилання документів”

11 Інструктаж з БЖД. Підсумковий урок

Електронний документообіг

12 Інструктаж з БЖД. Електронний документ, 
його ознаки та правовий статус.
Електронний документообіг. Електронний 
цифровий підпис

13 Інструктаж з БЖД. Особистий та відкритий 
ключі
Сертифікат відкритого ключа ОCR-технології  
для розпізнавання паперових документів

14 Інструктаж з БЖД. 
Передавання електронних документів. Збері-
гання електронних документів.
Забезпечення конфіденційності електронних 
документів.
Електронний офіс

15 Інструктаж з БЖД. Практична робота “Маніпу-
лювання електронними документами”

16 Інструктаж з БЖД.  Виконання індивідуальних 
та колективних проектів

17 Інструктаж з БЖД. Захист проектів
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Модуль 8. Бази даних (35 год.)
І. КОЛЕСНІК,

методист відділу освіти Деражнянської ДРА, вчитель математики та інформатики 
Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. Героя України Івана Зубкова

Н. ЛОРАН,
учитель математики та інформатики 

Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. Героя України Івана Зубкова

№ Тема уроку Дата про-
ведення

Примітки

І семестр

Тема 1. Основи бази даних (6 год)

1 Правила ТБ під час роботи з комп'ютером. По-
няття бази даних. Системи керування базами 
даних, їх переваги. Функції СКБД

  

2 Ролі користувачів, що працюють з БД. По-
няття моделі подання даних, основні моделі 
подання даних

  

3 Модель «сутність-зв’язок» предметної області. 
Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. 
Класифікація зв’язків за множинністю та 
обов’язковістю

  

4 Ключові атрибути. Головний принцип семан-
тичного моделювання

  

5 Інструктаж з БЖД. Практична  робота № 1 
«Розробка та реалізація моделі «сутність-
зв'язок» предметної області»

  

6 Підсумковий урок   

Тема 2. Створення реляційної бази даних (29 год)

Тема 2.1 Основні етапи роботи з базою даних у середовищі СУБД 
(10 год)

7 Правила ТБ під час роботи з комп'ютером. 
Основні об’єкти БД. Поняття таблиці, поля, 
запису. Основні етапи роботи з базами  даних 
у середовищі СУБД. Режими роботи в СУБД

  

8 Інструктаж з БЖД. Практична робота №2 
«Робота з об'єктами бази даних в середовищі 
СУБД»

  

9 Створення таблиць, означення полів і ключів 
у середовищі СКБД. Властивості полів, типи 
даних

  

10 Відображення моделі «сутність-зв’язок» на 
базу даних. Підтримка обмежень цілісності 
в БД

  

11 Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. 
«Робота з таблицями у БД. Способи створен-
ня таблиць»

  

12 Введення і редагування даних у таблиці. 
Відповідність даних у схемі БД. Null-значення. 
Переміщення таблицею. Збереження та від-
криття бази даних

  

13 Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. 
«Введення, редагування та збереження БД»

  

14 Створення зв’язків між таблицями. Графічне 
подання зв’язків у СУБД. Забезпечення ціліс-
ності даних

  

15 Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. 
«Робота з об’єктами БД у середовищі СУБД»

  

16 Підсумковий урок   

ІІ семестр

Тема 2.2 Робота з формами (6 год)

17 Правила ТБ під час роботи з комп'ютером. 
Створення інтерфейсу користувача для вве-
дення даних у базу. Форми

  

18 Робота з формати з використанням таблиць 
бази даних

  

19 Створення форм у режимі Майстра форм   

20 Редагування форм у конструкторі   

21 Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. 
«Створення, редагування та форматування 
форм у середовищі СУБД»

  

22 Підсумковий урок   

Тема 2.3 Запити. Основи мови SQL (7 год)

23 Правила ТБ під час роботи з комп'ютером. 
Вибирання даних з однієї та кількох таблиць. 
Сортування, фільтрація, пошук і заміна

  

24 Поняття запиту до реляційної бази даних. 
Створення запитів у СКБД

  

25 Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання 
множин записів

  

26 Обчислення підсумкових показників для груп 
записів

  

27 Застосування мови SQL для обчислення 
підсумкових показників та вибирання груп 
записів. Інструктаж з БЖД. Практична робота 
№ 7 «Групування даних»

  

28 Створення запитів. Практична робота № 8 
«Створення запитів на додавання, оновлення 
та видалення даних»

  

29 Підсумковий урок   

Тема 2.4. Звіти. Робота з проектом (5 год)

30 Правила ТБ під час роботи з комп'ютером. 
Імпорт даних у базу та експорт даних з БД. 
Створення звітів та їх призначення. Інструктаж 
з БЖД. Практична робота № 9 «Створення 
звітів за однією та кількома таблицями»
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Модуль 8. Бази даних (35 год.)
Н. НІЩУК,

учитель інформатики Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Л. ВЛАСЮК, 

учитель інформатики Плесеньської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ Тема уроку Дата про-
ведення Примітки

І семестр
Тема. Бази даних. Моделі бази даних (7 год)

 1 Поняття моделі подання даних, основні 
моделі подання даних. Поняття бази 
даних 

2 Призначення та класифікація систем 
управління базами даних

3 Моделі даних. Модель «сутність-зв’язок» 
Правила побудови моделі даних предмет-
ної області. Поняття сутності, атрибута, 
ключа, зв’язку

4 Реляційна модель 
5 Ієрархічна модель
6 Мережева модель
7 Практична робота № 1. Розробка моделі 

«сутність-зв’язок» заданої предметної 
області

Тема. Створення бази даних (28год)
Етапи створення бази даних – 10 год

8 Етапи створення бази даних. Поняття, 
призначення й основні функції систем 
управління базами даних

9 СУБД  Microsoft Office Access 2010
10 Поняття таблиці, поля, запису. Створення 

таблиць, означення полів і ключів у серед-
овищі СУБД. Властивості полів БД. Типи 
даних. Об’єкти БД

11 Відображення моделі «сутність - зв’язок» 
на базу даних. Поняття зовнішнього 
ключа та використання зовнішніх ключів. 
Обмеження цілісності, що накладаються 
зв’язками. Робота з таблицями БД

12 Створення таблиць БД з використанням 
Подання таблиці

13 Створення таблиць БД у поданні Кон-
структор

14 Зв’язки в СУБД Ассess 2010
15 Редагування та форматування таблиці БД
16 Практична робота №2. Робота з об’єктами 

БД у середовищі СУБД
17 Підсумковий урок

ІІ семестр
Форми у БД – 6 год

18 Розробка інтерфейсу користувача 
для введення даних. Форми. Види 
форм у БД.

19 Створення нової форми на основі та-
блиці БД

20 Створення нової форми з використанням 
Майстра форм

21 Редагування та форматування форм в 
Режимі розмічування та з використанням 
Конструктора

22 Практична робота № 3. Створення БД 
у середовищі СУБД, створення форм і 
введення даних

23 Сортування, пошук і фільтрування даних 
у БД

Запити у БД – 4 год
24 Поняття запиту до реляційної 

бази даних. Створення простих 
вибіркових запитів. Вирази та 
оператори в запитах

25 Створення запитів(запити на вибірку; 
запити з полями, що містять дані обчис-
лені за даними з інших полів)

26 Створення запитів(запити з параметра-
ми; перехресні запити)

27 Практична робота №4. Створення 
запитів

Звіти у БД - 4 год 
28 Поняття про звіти БД
29 Створення звітів за однією та кількома 

таблицями. Групування даних у звітах
30 Редагування та форматування звітів
31 Практична робота №5. Створення звітів 

з використанням Майстра звітів і в поданні 
Конструктор

Розробка проекту – 4 год 
32 Робота з проектом з використання бази 

даних на обрану тему
33 Робота з проектом
34 Робота з проектом. Захист  проекту
35 Підсумковий урок

Модуль 9. Формальна логіка (35 год.)
Л. КУХАРЧУК,

учитель інформатики Шатавського НВК Дунаєвецького р-ну.

№ Тема уроку Дата про-
ведення

Примітки

 Предмет та значення логіки (4год)

1 Інструктаж з БЖД. Предмет логіка. Значення 
логіки для людини

2 Інструктаж з БЖД. Роль мислення в пізнанні. 
Форми чуттєвого пізнання та абстрактного 
мислення

3 Інструктаж з БЖД. Форми та закони мислен-
ня. Зв’язок мови та мислення

4 Інструктаж з БЖД. Сематичні категорії. Прак-
тична робота «Зв’язок мови та мислення»

Поняття (5год)
5 Інструктаж з БЖД. Поняття як форма мислен-

ня. Структура поняття. Види понять
6 Інструктаж з БЖД. Логічні відношення між 

поняттями. Практична робота «Визначення 
типів відношень між поняттями»

7 Інструктаж з БЖД. Логічні операції над по-
няттями: обмеження і узагальнення. Операції 
над обсягами понять як множинами

8 Інструктаж з БЖД. Логічні операції: визначен-
ня поняття, поділ понять

9 Інструктаж з БЖД. Класифікація понять. 
Практична робота «Використання логічних 
операцій над поняттями»
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Висловлювання (4год)
10 Інструктаж з БЖД. Характеристика вислов-

лювань
11 Інструктаж з БЖД. Прості (атомарні) та склад-

ні висловлювання. Їх види
12 Інструктаж з БЖД. Логічні операції над ви-

словлюваннями. Їх властивості
13 Інструктаж з БЖД. Практична робота «Побу-

дова таблиць істинності за формулами»
Закони логіки (3год)

14 Інструктаж з БЖД. Закони логіки та їх загаль-
на характеристика

15 Інструктаж з БЖД. Формально-логічні 
закони:тотожності, протиріччя, виключення 
третього, достатньої підстави

16 Інструктаж з БЖД. Значення законів логіки 
в пізнанні. Помилки у використанні законів 
логіки

Умовиводи (7год)
17 Інструктаж з БЖД. Умовивід як форма думки

18 Інструктаж з БЖД. Дедуктивні умовиводи. 
Правила висновків

19 Інструктаж з БЖД. Силогізми і його види. 
Практична робота «Дедуктивні умовиводи. 
Побудова та робота з ними»

20 Інструктаж з БЖД. Індуктивні умовиводи

21 Інструктаж з БЖД. Причинно-наслідкові 
зв’язки і методи їх встановлення. Практична 
робота «Індуктивні умовиводи. Побудова та 
робота з ними»

22 Інструктаж з БЖД. Умовиводи за аналогією

23 Інструктаж з БЖД. Гіпотеза та її види. Прак-
тична робота «Побудова гіпотез»

Логічні основи теорії аргументації (4год)
24 Інструктаж з БЖД. Поняття про аргументацію. 

Її структура
25 Інструктаж з БЖД. Доведення та його види. 

Поняття спростування
26 Інструктаж з БЖД. Правила спростування, 

можливі помилки
27 Інструктаж з БЖД. Поняття софізму і логічних 

парадоксів. Мистецтво ведення дискусії
Логічний практикум (5год)

28 Інструктаж з БЖД. Способи вирішення логіч-
них задач: метод графів

29 Інструктаж з БЖД. Метод рівнянь

30 Інструктаж з БЖД. Метод таблиць

31 Інструктаж з БЖД. Практична робота 
«Розв’язування логічних задач методом 
графів»

32 Інструктаж з БЖД. Практична робота 
«Розв’язування логічних задач методом 
таблиць та рівнянь»

Основні напрямки сучасної логіки (2год)
33 Інструктаж з БЖД. Історія сучасної логіки

34 Інструктаж з БЖД. Різновиди сучасної логіки

35 Інструктаж з БЖД. Контрольна робота (контр-
ольний тест) по модулю

Модуль 10. Креативне програмування (35 год.)
В. ХІЛЬЧУК, 

методист відділу освіти, молоді та спорту Красилівської міськради.

№ Тема уроку Дата про-
ведення

При-
мітки 

 Цифрове мистецтво та творчість   

1 Інструктування з безпеки життєдіяльнос-
ті та правил поведінки під час роботи в 
комп’ютерному класі. Цифрове мистецтво

  

2 Інструктаж з БЖД. Дизайн та код. Генератив-
не мистецтво

  

3 Інструктаж з БЖД. Програмування як серед-
овище для творчості. Мова програмування

  

4 Інструктаж з БЖД. Особливості середовища 
розробки. Структура програмного проекту

  

 Графічні побудови та взаємодії   

5 Інструктаж з БЖД. Основні елементи мови про-
грамування. Використання змінних і виразів

  

6 Інструктаж з БЖД. Реалізація базових алго-
ритмічних конструкцій

  

7 Інструктаж з БЖД. Полотно. Пікселі. Коорди-
нати. Кольори

  

8 Інструктаж з БЖД. Основні форми: точка, 
лінія, прямокутник, еліпс

  

9 Інструктаж з БЖД. Інтерактивність   

10 Інструктаж з БЖД. Обробка подій   

11 Інструктаж з БЖД. Правила написання чита-
бельного коду. Коментарі у тексті програми

  

 Функції   

12 Інструктаж з БЖД. Метод функціональної 
декомпозиції задачі. Модульність

  

13 Інструктаж з БЖД. Функції. Бібліотеки та модулі   

14 Інструктаж з БЖД. Передавання значень 
у функцію та з неї. Формальні та фактичні 
параметри

  

15 Інструктаж з БЖД. Рекурсія. Рекурсивні по-
будови

  

16 Інструктаж з БЖД. Фрактали як самоподібні 
структури. Підсумковий урок

  

 Об’єкти та класи   

17 Інструктаж з БЖД. Поняття об’єкта, класу як 
об’єктного типу даних

  

18 Інструктаж з БЖД. Об'єкти, властивості, 
конструктори, методи

  

19 Інструктаж з БЖД. Події та обробники подій. 
Взаємодія об’єктів

  

20 Інструктаж з БЖД. Проектування взаємодії 
програмних об’єктів

  

21 Інструктаж з БЖД. Доцільність створення 
класів та об’єктів для розв’язання задач

  

 Мультимедіа   

22 Інструктаж з БЖД. Поняття, реалізація та 
застосування масивів
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23 Інструктаж з БЖД. Текстові рядки як масиви 
символів

  

24 Інструктаж з БЖД. Зображення як цілісний 
об’єкт та як масив пікселів

  

25 Інструктаж з БЖД. Відео як цілісний об’єкт та 
як масив зображень. Анімації

  

26 Інструктаж з БЖД. Трансформації та моделю-
вання руху

  

27 Інструктаж з БЖД. Бібліотеки для роботи з 
мультимедійними даними

  

 Інтерфейс програмного продукту   

28 Інструктаж з БЖД. Програмний код, графічний 
інтерфейс користувача та джерела даних

  

29 Інструктаж з БЖД. Зовнішні джерела даних   

30 Інструктаж з БЖД. Прикладний програмний 
інтерфейс

  

31 Інструктаж з БЖД. Дані сенсорів та датчиків   

32 Інструктаж з БЖД. Візуалізація даних, отрима-
них із зовнішніх джерел

  

33 Інструктаж з БЖД. Поняття та приклади інтер-
активних інсталяцій

  

34 Інструктаж з БЖД.  Виконання індивідуальних 
та колективних проектів

  

35 Інструктаж з БЖД. Представлення та захист 
проектів. 

  

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
за навчальною програмою предмета «Інформатика» для учнів 10 класу 

Профільний рівень
О. БОЙКО,

вчитель інформатики Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Зміст навчального матеріалу Дата про-
ведення

При-
мітки

Мова програмування та структури даних
Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил пове-
дінки під час роботи в комп’ютерному класі Мови програ-
мування. Класифікація та складові мов програмування
Особливості мови програмування Python
Структура програмного проекту
Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE
Практична робота. Створення, збереження, запуск 
проекту за заданим зразком
Використання змінних і виразів
Арифметичні операції; правила запису арифметичних 
виразів
Стандартні функції.  Оператор присвоювання
Можливості введення та виведення інформації
Практична робота. Побудова лінійних алгоритмів та їх 
реалізація у вигляді програм (проектів)
Виконання та налагодження проектів. Покрокове ви-
конання створеної лінійної програми 
Правила написання читабельного коду
Коментарі у тексті програми
Практична робота. Побудова лінійних алгоритмів та їх 
реалізація і тестування

Реалізація базових алгоритмічних конструкцій 
Логічні вирази. Таблиці істинності
Умовний оператор мовою програмування
Повна та скорочена форма оператора розгалуження
Практична робота. Побудова алгоритмів з послідов-
ними розгалуженнями
Вкладені розгалуження
Практична робота. Побудова алгоритмів з вкладени-
ми розгалуженнями
Оператори умовного переходу
Оператор вибору у повній та скороченій формах
Практична робота. Реалізація алгоритмів з вкладени-
ми розгалуженнями та оператором вибору
Оператори циклу мовою програмування
Цикли з умовою
Цикли з лічильником
Практична робота. Побудова алгоритмів з послідов-
ними повтореннями
Поєднання повторення і розгалуження
Практична робота. Побудова алгоритмів з повторен-
ням та розгалуженням

Рекурентні послідовності
Практична робота. Побудова рекурентних алгоритмів
Вкладені цикли
Практична робота. Побудова алгоритмів з вкладени-
ми повтореннями
Можливості середовища програмування для роботи з 
циклічними програмами

Вбудовані типи даних
Поняття структур даних. Прості та структуровані типи 
даних
Списки
Практична робота. Робота зі списками
Стеки
Черги
Практична робота. Використання стеку. Робота з чергою
Кортежі
Діапазони. Множини
Практична робота. Побудова алгоритмів з викорис-
танням множин, діапазонів
Масиви 
Пошук мінімального або максимального, заданого 
елемента в масиві 
Упорядкування масиву
Удосконалені методи сортування, швидке сортування
Практична робота. Класичні алгоритми для роботи з 
масивами
Рядкові величини
Класичні алгоритми для роботи з рядками
Пошук та заміна підрядка 
Практична робота. Побудова алгоритмів з обробкою 
рядкових величин
Файли. Зчитування даних з файлу
Запис у файл
Практична робота. Робота з файлами
Словники
Впорядкування словників
Практична робота. Робота з словниками.
Вказівники. Змінні та незмінні типи

Функції користувача і модулі мови Python
Поняття підпрограми. Функції. 
Локальні та глобальні змінні. Формальні та фактичні 
параметри
Зберігання функцій в модулях
Практична робота. Побудова алгоритмів з викорис-
танням функцій
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Поняття рекурсії
Рекурсивні функції
Практична робота. Побудова рекурсивних алгоритмів
Бібліотеки та модулі мови програмування
Виконання індивідуальних та колективних проектів

Класи, об’єкти, наслідування
Елементи теорії об’єктно-орієнтованого програмування
Поняття об’єкта, класу як об’єктного типу даних
Об'єкти, їх властивості
Конструктор класу
Наслідування
Бібліотеки мови програмування
Композиційний підхід в ООП мовою Python
Опрацювання виняткових ситуацій
Практична робота. Створення і використання модулів 
користувача

Основи графічного інтерфейсу користувача
Загальний порядок створення графічного інтерфейсу
Графічні об’єкти і їхні властивості
Опрацювання подій
Практична робота. Проектування об’єктної взаємодії
Меню
Діалогові вікна
Графічні примітиви об’єкта Canvas
Лабораторна робота. Розробка об’єктно-орієнтованої 
програми
Виконання індивідуальних та колективних проектів 

Сучасні інформаційні технології
Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в 
інформаційному суспільстві
Навчання в Інтернеті
Програмні засоби для планування, структурування 
роботи, співпраці
Практична робота. Організація своєї діяльність з ви-
користанням програмних засобів
Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці.
Роль інформаційних технологій в роботі сучасного 
працівника
Системи електронного врядування
Поняття про штучний інтелект
Інформаційна безпека. Рівні та протоколи інформацій-
ної безпеки
Керування ризиками в інформаційних системах

Аналіз і візуалізація даних
Електронні таблиці. Комп'ютерне моделювання 
об'єктів і процесів
Розв'язання рівнянь
Розв'язання оптимізаційних задач з різних предметних 
галузей засобами ІТ
Практична робота. Розв'язання рівнянь та оптиміза-
ційних задач
Матричні операції
Розв’язання систем лінійних рівнянь
Практична робота. Розв’язання систем лінійних рівнянь
Основи статистичного аналізу даних
Ряди даних
Обчислення основних статистичних характеристик 
вибірки
Кореляційний аналіз даних
Практична робота. Обчислення статистичних показ-
ників та виявлення кореляційного зв’язку
Табличний процесор як засіб для фінансових розрахунків
Практична робота. Розв'язання фінансових задач
Електронна таблиця як засіб подання відомостей про 
однотипні об’єкти
Операції з однотабличною базою даних
Практична робота. Використання функцій ТП для 
роботи з базою даних
Візуалізація рядів і трендів даних
Вибір типу діаграми
Інфографіка

Практична робота. Вибір типу діаграми. Інфографіка
Розв’язування задач з різних предметних галузей 
засобами ІТ

Електронні публікації
Багатосторінкові текстові документи
Правила стильового оформлення документів різних типів
Настроювання параметрів сторінок, розділи
Колонтитули
Схема документа
Практична робота. Верстка багатосторінкових до-
кументів
Формування документів для масової розсилки, поля 
підстановки, злиття із зовнішнім джерелом даних
Практична робота. Створення документів для масової 
розсилки
Комп’ютерні публікації
Видавничі системи
Особливості створення публікацій
Практична робота. Створення публікації на основі 
шаблону
Електронні книги
Форматування книги
Практична робота. Виконання проекту

Графіка\мультимедіа
Сучасні напрями використання комп’ютерної графіки
Моделі відображення кольору
Растровий редактор GIMP
Інструменти растрового графічного редактора та їх 
налаштування
Практична робота. Основні прийоми роботи в серед-
овищі Gimp
Шари
Створення колажу
Практична робота. Обробка багатошарових зобра-
жень, створення колажів
Редагування та ретушування
Канали. Корекція кольору та тону
Фільтри
Практична робота. Обробка цифрових фотографій
Векторні редактори
Практична робота. Створення векторних ілюстрацій в 
офісних програмних засобах 
Векторний редактор Inkscape
Інструменти векторного графічного редактора та їх 
налаштування
Векторні примітиви
Практична робота. Створення простих малюнків
Використання кривих ліній і ламаних
Впорядкування й групування об’єктів
Практична робота. Створення складних зображень
Текст
Художні ефекти
Практична робота. Створення логотипу
Графічні формати
Конвертація файлів
Імпорт та експорт зображень у графічних редакторах і 
в офісних застосуваннях
Практична робота. Растеризація та векторизація 
(трасування) зображень
Макетування та верстка графічного документа. Маке-
тування для Web
Комп'ютерна анімація. Види анімацій
Ідея, сценарій та стиль анімації
Часова шкала, рівні, кадри та об'єкти кадрів
Практична робота. Створення анімаційного зображення
Інтерактивна анімація
Практична робота. Створення інтерактивного аніма-
ційного зображення
Практична робота. Виконання проекту

Резерв – 7 год.
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Про вивчення предмета «Захист Вітчизни» 
у 2018/2019 н.р.

Конституція України визначає за-
хист Вітчизни обов’язком громадян 
України, найважливішою функцією 
держави. безпека людини, її життя і 
здоров’я визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю.

Армія потребує підготовленого 
резерву, і саме сучасна школа може 
забезпечити виконання цього завдання, 
адже на заняттях з навчального пред-
мета «Захист Вітчизни» допризовна 
молодь формує почуття патріотичної 
свідомості та національної гідності, 
отримує початкову військову підготовку. 

Метою навчального предмета 
«Захист Вітчизни» є формування в 
учнівської молоді життєво необхідних 
знань, умінь і навичок щодо захисту 
Вітчизни та дій в умовах надзвичай-
них ситуацій, а також системного 
уявлення про військово-патріотичне 
виховання як складову частину на-
ціонально-патріотичного виховання. 
Провідним засобом реалізації вказа-
ної мети є запровадження компетент-
нісного підходу в освітній процес, на 
основі ключових компетентностей як 
результату навчання.

Мета реалізовується комплексом 
навчальних і виховних завдань:

- ознайомлення учнівської молоді 
з основами нормативно-правового 
забезпечення захисту Вітчизни, ци-
вільного захисту та охорони життя і 
здоров’я;

- усвідомлення учнівською мо-
лоддю свого обов’язку щодо захисту 
України у разі виникнення загрози 
суверенітету та територіальній ціліс-
ності держави;

- набуття знань про функції Зброй-
них Сил України та інших військових 
формувань, їх характерні особливості; 

- засвоєння основ захисту Вітчиз-
ни, цивільного захисту, домедичної 
допомоги, здійснення психологічної 
підготовки учнівської молоді до за-
хисту Вітчизни;

- підготовка учнів до захисту Ві-
тчизни, професійної орієнтації молоді 
до служби у Збройних Силах України 
та інших військових формуваннях, 
визначених чинним законодавством, 
до захисту життя і здоров’я, забезпе-
чення власної безпеки і безпеки інших 
людей у надзвичайних ситуаціях мир-
ного і воєнного часу.

З 2018/2019 навчального року на-
бирає чинності навчальна програма 
«Захист Вітчизни» для 10-11 класів 
закладів загальної середньої освіти 
(наказ МОН від 23.10.2017 № 1407), в 
якій імплементовано компетентнісний 
підхід до вивчення предмета. 

У навчальній програмі виокремле-
но такі наскрізні змістові лінії: «Еко-

логічна безпека та сталий розвиток», 
«Громадянська відповідальність», 
«Здоров’я і безпека», «Підприємли-
вість та фінансова грамотність». 

Наскрізні змістові лінії відобража-
ють провідні соціально й особистісно 
значущі ідеї, що послідовно розкрива-
ються у процесі навчання і виховання 
учнів, та є засобом інтеграції навчаль-
ного змісту, корелюються з ключовими 
компетентностями, опанування яких 
забезпечує формування ціннісних і 
світоглядних орієнтацій учня, що ви-
значають його поведінку в життєвих 
ситуаціях. Також, вагоме місце у 
зазначеній програмі займають нові 
поняття щодо захисту України в умо-
вах нових викликів, зокрема під час 
ведення «гібридної війни». Саме кри-
тичне мислення та медіаграмотність 
є тією «зброєю» громадян, з якою 
учні мають ознайомитися на уроках 
навчального предмета «Захист Ві-
тчизни» у закладах середньої освіти.

Предмет «Захист Вітчизни» є 
обов’язковим навчальним предметом, 
який вивчається в навчальних закла-
дах системи загальної середньої осві-
ти упродовж 10 і 11 класів та під час 
навчально-польових занять (зборів) і 
навчально-тренувальних занять (дівча-
та). Навчальна програма передбачає 
вивчення предмету 1,5 та 2 години за 
умови виділення 0,5 год. з варіативної 
складової навчального плану.

Відповідно до навчального плану 
уроки проводяться: 10 клас - по 1,5 го-
дини на тиждень протягом навчально-
го року; 11 клас: в першому семестрі 
(півріччі)- по 1,5 години на тиждень, 
а в другому семестрі - по 1 годині 
на тиждень та 18 годин відводиться 
на проведення навчально-польових 
занять (зборів) і занять у лікувально-
оздоровчому закладі. При потижне-
вому навантаженні по дві години на 
тиждень: 10 клас та перший семестр 
11 класу - по 2 години, другий семестр 
11 класу - по 1,5 год. на тиждень та 
18 год. - на проведення навчально-
польових занять (зборів) (програма 
для юнаків) і навчально-тренувальні 
заняття (дівчата). У кожному періоді 
предмет вивчається юнаками та ді-
вчатами окремо. Дівчата за їх власним 
бажанням (у разі згоди батьків, опіку-
нів або піклувальників) навчаються за 
програмою для групи юнаків. Юнаки, 
які за станом здоров’я, релігійними 
поглядами (за подачі відповідних до-
кументів) не можуть вивчати основи 
військової справи, навчаються за про-
грамою для групи дівчат. Навчальний 
предмет при цьому в обох випадках 
називається «Захист Вітчизни» з уточ-
ненням «Основи медичних знань».

Поділ класів на групи юнаків та ді-
вчат здійснюється незалежно від кіль-
кості учнів у класі. Проте, якщо у групі 
є менше 5 осіб, то учні цієї групи навча-
ються за індивідуальними навчальними 
планами. Навчально-польові заняття 
(збори) і навчально-тренувальні занят-
тя проводяться з метою практичного за-
кріплення рівня знань, умінь та навичок 
учнів у 11 класі наприкінці навчального 
року. 3-х денні (18 годин) навчально-
польові заняття (збори) та навчально-
тренувальні заняття проводяться на 
базах військових частин, військових 
комісаріатів, лікувально-оздоровчих 
установ, базових навчальних закладів 
та навчальних закладів. До їх організа-
ції та проведення залучаються обласні, 
міські/районні військові комісаріати та 
органи місцевого самоврядування.

Основною організаційною формою 
вивчення предмета «Захист Вітчизни» 
в закладах загальної середньої осві-
ти усіх типів є урок, що проводиться 
вчителем згідно з календарно-тема-
тичним плануванням та навчальним 
планом, складеними відповідно до 
навчальної програми. Важливими 
умовами успішності занять з предмета 
є висока дисципліна, організованість, 
відповідальність учнів. 

Урок, як основна організаційна 
форма предмета «Захист Вітчизни», 
в усіх загальноосвітніх навчальних 
закладах починається з шикування, 
виконання гімну України, перевірки 
готовності класу до уроку і тренування 
за тематикою уроку протягом 3-5 хв. 
На заняттях стосунки між учнями та 
вчителем, а також учнів між собою 
підтримуються на зразок взаємовід-
носин між військовослужбовцями 
Збройних Сил України.

Рекомендована форма одягу для 
вчителя під час проведення занять 
з предмету «Захист Вітчизни» (про-
грама для юнаків) – військова (форма 
Збройних формувань України).

Уроки предмету «Захист Вітчиз-
ни» повинні мати практичну спря-
мованість. Психологічна підготовка 
учнівської молоді до захисту Вітчизни 
здійснюється протягом усього викла-
дання предмета. 

Морально-психологічна підготовка 
здійснюється в ході навчання з метою 
формування морально-психологічної 
готовності та спроможності учнів вико-
нувати покладені на них завдання, пе-
реборювати труднощі та небезпеку у 
надзвичайних ситуаціях, витримувати 
навантаження. Для цього на заняттях 
та тренуваннях учителями створю-
ються відповідні умови. Вивчення ци-
вільного захисту проводиться окремо 
у групах юнаків і дівчат.
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Стройова підготовка молоді про-
ходить під час уроку, а також у вигляді 
стройових тренажів на початку уроку 
тривалістю 3-5 хвилин. 

У залежності від матеріально-
технічної бази навчального закладу, 
професійної компетентності вчителя 
кількість годин програмового матері-
алу може бути скореговане на 20 від-
сотків у межах розділу. Послідовність 
вивчення розділів та тем в межах 
вимог навчальної програми вчитель 
може коригувати самостійно.

Стрільба з автомата проводиться 
на відповідно обладнаних стріль-
бищах і в тирах згідно з планами 
військових комісаріатів на підставі 
наказів, погоджених з начальником 
гарнізону (командиром військової 
частини, начальником вищого вій-
ськового навчального закладу), орга-
ном управління освітою і керівником 
навчального закладу та дотримання 
заходів безпеки.

З метою більш ефективної органі-
зації навчально-польових зборів, про-
понуємо визначити навчальні заклади 
загальної середньої освіти, на базі 
яких проводити заняття, залучивши 
до них учнів з інших навчальних за-
кладах загальної середньої освіти, 
об’єднавши їх у навчальні взводи та 
відділення.

Практичне закріплення теоретич-
ного матеріалу з розділу «Основи 
цивільного захисту» передбачається 
під час проведення Дня цивільної 
оборони (цивільного захисту) в на-
вчальних закладах системи загальної 
середньої освіти.

Оцінювання рівня засвоєння учня-
ми програмового матеріалу здійсню-
ється відповідно до «Критеріїв оціню-
вання навчальних досягнень учнів у 
системі загальної середньої освіти». 

З метою підвищення протимінної 
безпеки населення та дітей рекомен-
дуємо у навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти спланува-
ти цикл уроків та виховних заходів, 
присвячених поводженню учнів з 
вибухонебезпечними предметами, 
на які учні можуть наразитися (лист 
Міністерства освіти і науки України 
від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо про-
ведення уроків та виховних заходів з 
питань протимінної безпеки населення 
та дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах»).

Зазначені заходи можуть бути про-
ведені для всіх категорій учнів на уро-
ках з предметів «Основи здоров’я», 
«Захист Вітчизни» та виховних годи-
нах у навчальних закладах загальної 
середньої освіти. Для проведення уро-
ків рекомендовано використовувати 
відеоматеріали з питань протимінної 
безпеки для загального населення 
та дітей, що розроблені Державною 
службою з надзвичайних ситуацій, 
ОбСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус 
соціальної реклами від Національної 

Ради з питань телебачення та радіо-
мовлення. 

У блок навчання входять теми, 
пов’язані з наданням домедичної 
допомоги. Це є загальносвітовою ви-
знаною практикою. Так, у 2013 році 
400 членів Європарламенту підтри-
мали ініціативу «Європейський День 
серця». Детальний навчальний план 
з питань надання домедичної допо-
моги було розроблено у школах. його 
пунктами є: 

– навіть діти молодших класів мо-
жуть навчатись проведенню окремих 
елементів домедичної допомоги; 

– вчителі, які пройшли навчання 
можуть проводити навчання з доме-
дичної допомоги; вони роблять  це так 
само ефективно як і медичні фахівці;

– оптимальний вік, для початку 
проведення навчань є  12 років;

– при навчанні корисно викорис-
товувати невеликі, прості манекени;

– школярі активно розповсюджу-
ють інформацію: вдома вони вчать 
членів сім’ї  та знайомих;

– пропорція підготовлених і «го-
товий допомогти» осіб в суспільстві 
помітно збільшиться при навчанні 
дітей шкільного віку, що в перспективі 
значно збільшить кількість успішних 
реанімацій на догоспітальному етапі.

Навчання школярів наданню доме-
дичної дороги також підтверджується 
деякими педагогічними висновками.

У навчання включаються всі групи 
суспільства.  Для досягнення статис-
тично значимого зростання успішних 
реанімацій, необхідно щоб принаймні 
15% населення володіло навикам на-
дання допомоги. 

Доступ до інформації, пов’язаної 
зі здоров’ям, часто не адекватний у 
різних  соціальних групах, в результаті 
чого більше випадків безуспішного 
лікування зупинки серця на душу на-
селення  відбуваються у соціальних 
групах з явним дефіцитом цієї інфор-
мації .

Почуття відповідальності може 
бути твердо встановлено в ранньому 
віці. Соціальні навички - особливо, 
якщо вони повинні бути ефективними - 
необхідно розвивати на  ранніх етапах 
навчання дітей.

Дослідження показало, що школя-
рі в препубертатному періоді мають 
менше «гальмівних моментів» при на-
вчанні наданню допомоги. Крім того, 
найсильнішим фактором пригнічення 
прийняття практичних рішень в реаль-
ному житті є страх допустити помилку. 
Цей аспект реалізації практичних дій 
також досить легко усувається при 
навчанні школярів. 

Реакція на виконання інструкції 
легша і краща у більш молодому віці. 
більш сприятливе ставлення до на-
вчання формує практичне відпрацю-
вання практичних навиків.

Вчителям захисту Вітчизни реко-
мендуємо надавати організаційно-

методичну допомогу та брати участь у 
проведенні зазначених заходів.

Для активізації військово-патріо-
тичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах рекомендується 
вести гурткову роботу відповідного 
напряму. Під час проведення відпо-
відної роботи необхідно керуватися 
Концепцією допризовної підготовки 
і військово-патріотичного виховання 
молоді, навчальною програмою «За-
хист Вітчизни», угодою про співро-
бітництво між обласним управлінням 
освіти і науки та обласним військовим 
комісаріатом про спільну діяльність 
з питань військово-патріотичного ви-
ховання учнівської молоді.

безпека під час проведення на-
вчальних занять із предмета «Захист 
Вітчизни» забезпечується їх чіткою 
організацією, суворим дотриманням 
заходів, що визначаються статутами, 
курсом стрільб, відповідними керівни-
цтвами та настановами. 

Керівники навчальних закладів 
зобов’язані вживати заходів щодо по-
передження загибелі та травмування 
учнів, встановлювати необхідні вимоги 
безпеки під час роботи з озброєнням 
та військовою технікою, під час здій-
снення маршу в район занять, про-
ведення занять, стрільб, спеціальних 
занять і робіт, своєчасно доводити 
ці вимоги до учнів та добиватися їх 
суворого виконання.

Перед початком занять керівник 
навчального закладу зобов’язаний  
особисто впевнитись, що для цього 
створені безпечні умови, учні засвої-
ли вимоги безпеки та мають достатні 
практичні навички щодо їх виконання. 

Також важливим є п ідготовка 
відповідного рівня вчителів, які б 
могли якісно викладати предмет з 
врахуванням певних особливостей. 
Так, навчання з домедичної допомоги 
передбачає використання певного 
обладнання (манекени, засоби для 
зупинки кровотечі тощо). Відповідно 
до сучасних технологій викладачі по-
винні перед початком занять самостій-
но пройти відповідно курси, успішно 
їх завершити, після чого додатково 
пройти курси підвищення кваліфікації 
за програмою «Викладач-інструктор». 
Тільки після цього вони повноцінно 
зможуть якісно викладати предмет 
в частині домедичної допомоги. Як 
окремий елемент слід передбачити 
контроль якості викладання з вищев-
казаних питань.

Відповідальність за дотримання 
учнями вимог безпеки на заняттях 
несуть викладачі предмета «Захист 
Вітчизни».

Анатолій НАЗАРЕНКО,
методист НМЦ виховної роботи 

та позашкільної освіти 
Хмельницького ОІППО.
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Про вивчення предмета 
«Фізична культура» у 2018/2019 н.р.

Інваріантна складова Типових на-
вчальних планів, до якої входить на-
вчальний предмет «Фізична культура», 
сформована на державному рівні, і є 
однаковою для всіх загальноосвітніх 
навчальних закладів незалежно від під-
порядкування та форми власності.

Навчання в старшій школі фізичній 
культурі спрямоване на досягнення за-
гальної мети базової загальної освіти. 
Адже метою базової загальної середньої 
освіти є: розвиток освіченої особистості, 
яка поєднує в собі творчий потенціал до 
навчання, ініціативність до саморозвитку 
та самонавчання в умовах глобальних 
змін та викликів, здатності ідентифіку-
вати себе як важливу і відповідальну 
складову українського суспільства, яка 
готова змінювати і відстоювати націо-
нальні цінності українського народу.

Провідним чинником розвитку такої 
особистості є формування в учнів умінь 
застосовувати знання у реальних життє-
вих умовах, під час розв’язку практичних 
завдань та здатності визначати і обґрун-
товувати власну життєву позицію.

Провідним засобом реалізації вка-
заної мети є запровадження компетент-
нісного підходу у навчальний процес, 
на основі ключових компетентностей як 
результату навчання.

Фізичне виховання сьогодення по-
требує орієнтації на:

- вироблення і реалізацію якісно но-
вої, особистісно і компетентісно обґрун-
тованої основи до підходу збереження 
і підтримки інтелектуальної та фізичної 
індивідуальності школярів та молоді на 
всіх етапах навчання врахуванням осо-
бливостей їх рухового і психофізичного 
розвитку;

- створення освітнього середовища, 
яке стимулює фізично рухову активність 
особистості та її організацію відповідно 
віковій та психофізичній специфіці роз-
витку організму;

- інтенсивне включення в освітній 
процес школи можливостей для додат-
кових форм фізичного виховання;

- створення умов і механізмів фі-
зичного виховання для занять різної 
спрямованості по інтересам;

- формування стійкості до асоціаль-
них впливів щодо виникнення шкідливих 
звичок і неадекватних видів поведінки.

Навчально-виховний процес з фізич-
ної культури у 2018/2019 н.р. здійснюєть-
ся за робочими навчальними планами, 
що складаються на основі Типових 
навчальних планів закладів загальної 
середньої освіти і затверджуються від-
повідним органом управління освітою.

Години фізичної культури передбаче-
ні усіма варіантами Типових навчальних 
планів і повинні фінансуватися та вико-
ристовуватися в повному обсязі. Вони 

зазначаються в розкладі уроків, урахо-
вуються в педагогічному навантаженні 
вчителів. Але у зв’язку з тим, що уроки 
фізичної культури за своїм змістом і спе-
цифікою забезпечують рухову активність 
учнів і не вимагають надмірного розумо-
вого напруження, години їх проведення 
не враховуються при підрахунку гранич-
но допустимого навантаження учнів. Це 
дає змогу в кожному класі повноцінно 
використовувати усі навчальні години 
варіативної складової Типових навчаль-
них планів, не перевищуючи загального 
обсягу навчального навантаження (сума 
інваріантної і варіативної складових). 
Розклад уроків повинен враховувати 
оптимальне співвідношення навчального 
навантаження протягом тижня, а також 
доцільне чергування протягом дня і 
тижня предметів природничого і гума-
нітарного циклів з уроками мистецтва, 
технологій і фізичної культури. 

Заняття з фізичної культури в на-
вчальних закладах проводяться вчите-
лем фізичної культури або особою, яка 
має спеціальну освіту та кваліфікацію: 
тренер, керівник гуртка, групи, спортив-
ної секції тощо.

Опанування змісту фізичної культу-
ри, як базового навчального предмета 
здійснюється за навчальними програма-
ми, які мають відповідний гриф Міністер-
ства освіти і науки України.

З 2018/2019 н.р. набирає чинності 
оновлена навчальна програма «Фізич-
на культура» для 10-11 класів закладів 
загальної середньої освіти (наказ МОН 
від 23.10.2017 № 1407), в якій імпле-
ментовано компетентнісний підхід до 
вивчення предмета (https://mon.gov.
ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/navchalni-programi-
dlya-10-11-klasiv)..  

Навчання – це продукт кількості, 
можливостей і якості викладання. Якщо 
вчитель змінить якість викладання, то 
зможе змінити і результат. Важливо на-
вчати школярів як навчатись, поєднувати 
нові знання зі старими. 

Оновлена навчальна програма має 
структуру яка є максимально інформа-
тивною для вчителя. Дана структура 
дозволяє вчителю більш об’єктивно 
оцінити досягнення учня. У програмі 
чітко висвітлені знаннєвий, діяльнісний 
та ціннісний компоненти. 

У навчальній програмі виокремлено 
такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна 
безпека та сталий розвиток», «Грома-
дянська відповідальність», «Здоров’я і 
безпека», «Підприємливість та фінансо-
ва грамотність». 

Наскрізні змістові лінії відбивають 
провідні соціально й особистісно зна-
чущі ідеї, що послідовно розкриваються 
у процесі навчання і виховання учнів, та 

є засобом інтеграції навчального змісту, 
корелюються з ключовими компетент-
ностями, опанування яких забезпечує 
формування ціннісних і світоглядних 
орієнтацій учнів, що визначають їхню 
поведінку в життєвих ситуаціях.

Очікувані результати навчальної ді-
яльності учнів перенесені у ліву частину 
програми, вони є необхідними пред-
метними компетентностями, і в той же 
час, відповідають змістовим наскрізним 
темам.

Змістове наповнення предмета 
«Фізична культура» навчальний заклад 
формує самостійно з варіативних моду-
лів. При цьому обов’язковим є включен-
ня засобів теоретичної і загальнофізич-
ної підготовки, передбачених програмою 
для даного класу до кожного варіатив-
ного модуля. У 10-11 класах учні мають 
опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх 
опанування відводиться приблизно од-
накова кількість годин. Не виключається 
можливість мотивованого збільшення чи 
зменшення кількості годин на вивчення 
окремих модулів.

Наявність матеріально-технічної 
бази, регіональні спортивні традиції, ка-
дрове забезпечення та бажання учнів є 
критеріями відбору варіативних модулів 
навчальним закладом. бажання учнів 
визначається обов’язковим письмовим 
опитуванням. Результати опитування 
додаються до протоколу шкільного ме-
тодичного об’єднання. 

За потреби, у межах одного варіатив-
ного модуля можна освоїти навчальний 
матеріал, передбачений на два роки 
вивчення.

У разі освоєння двох варіативних 
модулів протягом одного навчального 
року та у випадку, коли рік вивчення мо-
дуля не відповідає класу навчання (на-
приклад у 10-класі вивчається модуль 
баскетбол, третій рік вивчення), учитель 
повинен скоригувати змістове наповне-
ння варіативного модуля та нормативи 
оцінювання.

Відповідно до Інструкції про розпо-
діл учнів на групи для занять на уроках 
фізичної культури, затвердженої наказом 
МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 
518/674 учні розподіляються на основну, 
підготовчу та спеціальну медичні групи.

Медичне обстеження учнів про-
водиться щорічно в установленому 
законодавством порядку. Не допускати 
на уроках фізичної культури наванта-
ження учнів, які не пройшли медичного 
обстеження.

Учні, незалежно від рівня фізичного 
розвитку та медичної групи, а також 
тимчасово звільнені від фізичних на-
вантажень, повинні бути обов’язково 
присутніми на уроках фізичної культури. 
Допустиме навантаження для учнів/уче-
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ниць, які за станом здоров’я належать 
до підготовчої та спеціальної медичних 
груп, встановлює учитель фізичної 
культури.

Домашні завдання для самостійного 
виконання фізичних вправ учні/учениці 
отримують на уроках фізичної культури. 
Вони мають бути спрямовані на підви-
щення рухового режиму у вільний час, 
досягнення рекреаційно-оздоровчого 
ефекту. У разі відставання в розвитку 
фізичних якостей учитель разом з учнем 
складає індивідуальну програму фізкуль-
турно-оздоровчих занять, де вказується 
завдання занять, фізичні вправи, по-
слідовність їх виконання, кількість по-
вторень, інтервали відпочинку, засоби 
самоконтролю, відмітки про виконання 
завдання. Самостійні заняття за інди-
відуальною програмою надають учневі/
учениці додаткові бонуси при оцінюванні 
навчальних досягнень.

При складанні розкладу навчальних 
занять не рекомендується здвоювати 
уроки фізичної культури або проводити 
їх два дні поспіль. більшість уроків фі-
зичної культури доцільно проводити на 
відкритому повітрі. 

Для оцінювання розвитку фізичних 
якостей використовуються навчальні 
нормативи, які розроблено для кожного 
року вивчення. Навчальні нормативи є 
орієнтовними. Порядок їх проведення 

визначає вчитель відповідно до кален-
дарно-тематичного планування.

При складанні навчального норма-
тиву за його показником визначають 
рівень досягнень (початковий, середній, 
достатній, високий), а потім за технічни-
ми показниками виконання рухової дії 
та теоретичними знаннями виставляють 
оцінку в балах.

Учні, які за станом здоров’я віднесені 
до підготовчої медичної групи, оцінюють-
ся за теоретико-методичні знання, техні-
ку виконання вправ, складання відповід-
них нормативів, які їм не протипоказані. 

У період з 01.09 до 01.10 кожного 
навчального року з метою адаптації 
учнів до навантажень на уроках фізичної 
культури прийом навчальних нормативів 
не здійснюється, а заняття мають рекре-
аційно-оздоровчий характер з помірними 
навантаженнями.

Невиконання нормативів з причин, 
незалежних від учня/учениці, непропо-
рційний фізичний розвиток, пропуски 
занять з поважних причин, не є підста-
вою для зниження підсумкової оцінки 
успішності.

При проведенні занять з фізичної 
культури слід дотримуватись «Правил 
безпеки життєдіяльності під час про-
ведення занять з фізичної культури і 
спорту в загальноосвітніх навчальних 
закладах» (Наказ МОН України від 

01.06.2010 №521, зареєстрований в Мі-
ністерстві юстиції України 9 серпня 2010                                  
№ 651/17946).

При забезпеченні належного органі-
заційно-методичного проведення уроку, 
особистісно-зорієнтованого навчання, 
індивідуально-дозованого наванта-
ження, дотримання дисципліни, стану 
спортивного обладнання та інвентарю 
переважна кількість травм може бути по-
переджена. На уроках фізичної культури, 
спортивно-масових заходах систематич-
но здійснювати візуальний контроль за 
самопочуттям учнів, технічним станом 
спортивного обладнання та інвентарю. 
Місця для занять з фізичної культури і 
спорту обладнуються аптечкою (відкриті 
спортивні майданчики – переносною 
аптечкою). 

Навчально-методичне забезпечення, 
рекомендоване Міністерством до вико-
ристання в навчальних закладах, зазна-
чено у Переліках навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних 
посібників, розміщених на офіційному 
веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України (www.mon.gov.ua) та веб-сайті 
Інституту модернізації змісту освіти 
(www.imzo.gov.ua).

Олег ШНИРА,
методист НМЦ виховної роботи 
та позашкільної освіти ХОІППО.

Про викладання основ здоров’я 
у 2018/2019 н.р.

Мета основ здоров’я визначена 
від початку  впровадження предмета 
в освітній процес як допомога  учням 
у формуванні  цінностей,  особистих 
якостей і життєвих компетентностей, 
необхідних для здоров’я, безпеки і 
успіху. Головне завдання предмету: 
вплинути педагогічними методами 
на самосвідомість і поведінку учнів 
шляхом розвитку у них цінностей, 
життєвих і спеціальних навичок, 
сприятливих для здоров’я, безпеки, 
гармонійного розвитку і успіху. Для 
ефективного впливу на поведінку 
необхідно навчально-виховні заходи 
спрямовувати на формування в учнів 
системи цінностей, ставлень, умінь і 
навичок, сприятливих для здоров’я, 
безпеки і  розвитку;  створювати 
сприятливе для здоров’я і розвитку 
особистості освітнє середовище. 
Навчання на засадах формування 
позитивної самооцінки і розвитку 
життєвих навичок реалізує гума-
ністичні підходи і  кращі здобутки 
фундаментальних теорій виховання і 
впливу на поведінку: підхід, зосеред-
жений на учнях; інтерактивні методи 
навчання, які базуються на залученні 

у навчальний процес усіх учасників і 
їх  співпраці; викладання предмету 
має бути енергійним, привабливим і 
продуктивним; врахування індивіду-
альних стилів навчання і мислення, 
застосування опорних когнітивних 
схем; надання можливості для негай-
ного відпрацювання життєвих нави-
чок. Результатом навчання є розви-
ток соціально-психологічних навичок. 
Психологічні навички  допомагають 
людині ладнати зі своїм внутрішнім 
світом.  Їх можна об’єднати в емоцій-
но-вольові навички: самоконтроль, 
керування емоціями, стресами, мо-
тивація успіху, гартування волі; ког-
нітивні навички: самоусвідомлення і 
самооцінка, усвідомлення цінностей 
і пріоритетів, визначення життєвої 
мети і планування майбутнього, ана-
ліз проблем і прийняття виважених 
рішень, критичне і творче мислення.

Як бачимо, принципи викладання 
основ здоров’я (ООЖН – освіти на 
основі життєвих навичок) абсолют-
но співпадають з концептуальними 
засадами Нової української школи. 
Тому  ми працюємо  в тому ж руслі, 
змін у програмах немає (Див. ме-

тодичні рекомендації на 2017/2018 
навчальний рік). Навчальні програми 
розміщені на офіційному сайті МОН 
України за посиланням: https://mon.
gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
osvita/navchalni-programi.

У загальноосвітніх навчальних 
закладах може використовуватися 
лише те навчально-методичне забез-
печення, що має відповідний гриф 
Міністерства освіти і науки України. 
Перелік рекомендованої літератури 
затверджується наказом Міністер-
ства освіти і науки України та  опри-
люднюється через «Інформаційний 
збірник Міністерства освіти і науки 
України». Із зазначеним переліком  
можна буде ознайомитись  на сайті 
Міністерства освіти і науки України 
www.mon.gov.ua та на сайті Інституту 
модернізації змісту освіти www.imzo.
gov.ua . 

Календарне та поурочне пла-
нування здійснюється вчителем у 
довільній формі, у тому числі з ви-
користанням друкованих чи електро-
нних джерел тощо. Формат, обсяг, 
структура, зміст та оформлення 
календарних планів та поурочних 
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планів-конспектів є індивідуальною 
справою вчителя. Встановлення уні-
версальних у межах закладу загаль-
ної середньої освіти міста, району чи 
області стандартів таких документів 
є неприпустимим. 

Учитель має право самостійно 
переносити теми уроків, відповідно 
до засвоєння учнями навчального 
матеріалу, визначати  кількість годин 
на вивчення окремих тем.  Адміні-
страція закладу загальної середньої 
освіти  або працівники методичних 
служб можуть лише надавати ме-
тодичну допомогу вчителю, з метою 
покращення освітнього процесу, а не 
контролювати його. 

Звертаємо увагу педагогічних 
працівників на те, що у навчальних 
програмах передбачено резервний 
час. При складанні календарно-те-
матичного планування учитель може 
використовувати його на свій розсуд. 

Концепція Нової української шко-
ли ґрунтується на «Рекомендаціях  
Ради Європи щодо формування 
ключових компетентностей освіти 
впродовж життя».

Ключові  компетентності  – т і , 
яких кожен потребує для особистої 
реалізації, розвитку, активної грома-
дянської позиції, соціальної інклюзії 
та працевлаштування і які здатні 
забезпечити особисту реалізацію 
та життєвий успіх протягом усього 
життя. 

У документі Ради Європи  «Ком-
петентності для культури демократії 
– Живемо разом як рівноправні гро-
мадяни в культурно багатоманітному 
демократичному суспільстві» понят-
тя «компетентність»  пояснюється як 
здатність мобілізувати й застосувати 
відповідні цінності, ставлення, нави-
чки, знання та/або розуміння, щоб 
ефективно та належним чином відпо-
відати на запити, виклики й виявляти 
можливості, які з’являються в демо-
кратичних і міжкультурних ситуаціях.

Компетентність визначається 
як динамічний процес, коли особа 
активно й адаптивно мобілізує та 
використовує глибинні психологічні 
ресурси, щоб діяти в нових обста-
винах. На додаток до глобального 
та цілісного використання терміну 
«компетентність» (в однині) термі-
ном «компетентності» (у множині) 
позначаються конкретні індивіду-
альні ресурси (наприклад, цінності, 
ставлення, навички, знання та розу-
міння), що мобілізовуються та вико-
ристовуються в межах компетентної 
поведінки. Інакше кажучи, компетент-
ність полягає у виборі, активуванні 
та організації компетентностей, а 
також  у їх добре скоординованому, 
адаптивному та динамічному засто-
суванні в конкретних ситуаціях.

Цінності – це загальні переко-
нання людей про цілі, яких потрібно 

досягти в житті. Вони мотивують і 
слугують засадничими принципами 
під час прийняття рішень про те, 
як діяти. Вони виходять за межі 
конкретних дій і контекстів, мають 
усталені, нормативні, якісні харак-
теристики, що визначають кінцеве 
рішення про те, як потрібно чинити 
в кожній конкретній ситуації. Вони 
зумовлюють стандарти та критерії 
для оцінювання як власних дій, так 
і дій інших людей; обґрунтування 
думок, ставлення та поведінки; вибір 
між альтернативами; планування по-
ведінки; бажання впливати на інших. 
Цінності передбачають: 

• визнання того, що культурна ба-
гатоманітність та плюралізм думок, 
світоглядів і практик є корисними для 
суспільства й сприяють збагаченню 
всіх членів суспільства;

• визнання того, що кожна людина 
має право  обирати власні перспек-
тиви, погляди, переконання та думки;

• визнання того, що люди мають 
приймати бачення, погляди, пере-
конання та думки одне одного, якщо 
вони не спрямовані на порушення 
прав і свобод інших людей; 

• визнання того, що люди мають 
приймати спосіб життя та практики 
інших, якщо вони не порушують прав 
і свобод інших.

• визнання того, що люди мають 
дослухатися і долучатися до діалогу 
з тими, хто є інакшим, ніж вони самі.

Вважаємо за необхідне нагадати 
про дослідження Дарелла Франкена, 
(США), доктора філософії, психоте-
рапевта, дослідника в області тео-
логїї про вплив цінностей на здоров’я 
та життєвий успіх людини.  Завдан-
ням дослідження було з’ясувати:

1. Які загальнолюдські цінності 
складають “ядро” найважливіших для 
здоров’я та успіху?

2.  Встановити статистичний 
зв’язок між ними і вигодами (блага-
ми) для людини.

3. Розробити методику для оцінки 
рівня і потенціалу духовного розви-
тку.

4. Здійснити і порівняти результа-
ти досліджень у релігійній і світській 
громаді.

5. Надати рекомендації щодо 
освітніх підходів до формування 
характеру.

Опитування, яке тривало 10 ро-
ків, здійснювали 9 професорів про-
відних університетів США. У ньому 
взяли участь 1800 осіб з 4 країн 
світу. Анкета включала 896 питань, 
до загального переліку цінностей 
включено 342 назви, визначеними 
попередниками – видатними дослід-
никами теорії особистості. Рівень 
відповідності поведінкових практик 
вищим цінностям оцінювався за 
шкалою від 1 до 99, порівнювання 
результатів здійснювалось за 300 

параметрами – вигодами. Тобто, 
дослідження – грунтовне, наукове, 
йому можна вірити, а над результа-
тами необхідно замислитися. Отож, 
результати дослідження Дарелла 
Франкена: ядром  загальнолюдських 
цінносей, які позитивно впливають 
на здоров’я та успіх людини є 

1. Любов, Дружба (соціальність 
замість  ізольованості)

2. Радість (оптимізм, життєрадіс-
ність замість депресії)

3. Мир (співпраця і переговори 
замість конфліктності)

4. Терпимість (толерантність за-
мість нетерпимісті)

5. Чуйність (емпатія і допомога 
замість байдужості)

6. Довіра (довіра і почуття без-
пеки замість підозри і страху) 

7. Душевна щедрість (альтруізм 
замість нарцисизму)

8. Інтелігентність (асертивність 
замість агресивності і пасивності)

9. Самоконтроль (володіння со-
бою замість імпульсивності)

10. Самоповага (упевненість за-
мість почуття мізерності)

11. Спілкування (комунікація за-
мість сором’язливості і мовчання) 

12. Впливовість (лідерство проти 
підкорення)

13. Автономність (свобода за-
мість залежності)

Вигоди (блага),  що є наслідком 
прийняття і дотримання “ядра” цін-
ностей: краще, ніж у середньому, 
здоров’я;  менш стресове життя; 
більше впевненості в собі, стабіль-
ніше подружнє життя; більша, ніж 
у середньому, впливовість; вищий 
рівень фінансового добробуту; від-
чуття самоповаги і сенсу життя. 

Кількісні показники: на 20% змен-
шується рівень стресу (за 15 показ-
никами); на 45% зменшується рівень 
тривоги; на 72% зменшуються симп-
томи хвороб; на 100% зростає упев-
неність у собі; на 72% зменшуються 
створені власноруч проблеми; у 13 
разів зменшується ризик зловживан-
ня ПАР (психоактивних речовин), на 
50% зменшується рівень стресів на 
роботі; на 70% зменшується час, 
проведений у лікарнях.

Цінності 1-9 повністю співпада-
ють з біблійними. Маємо акцентува-
ти увагу на  забезпеченні розвитку 
духовної складової здоров’я.

Ставлення – це така ментальна 
налаштованість, якої людина набу-
ває щодо іншого (наприклад, люди-
ни, групи, інституції, питання, події, 
символу). Ставлення зазвичай має 
чотири компоненти: переконання або 
думки про об’єкт ставлення, емоція 
або почуття до об’єкта, оцінювання 
(позитивне або негативне) об’єкта 
та схильність поводитися в особли-
вий спосіб щодо об’єкта. Основним 
компонентом ставлення є відкри-
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тість. Відкритість – це ставлення 
до людей, які мають іншу культурну 
належність або відрізняються світо-
глядом, переконаннями, цінностями 
та практиками. 

Навичка – це здатність дотриму-
ватися комплексних, добре організо-
ваних зразків мислення та поведінки 
в адаптивній манері для того, щоб 
досягти кінцевої мети. Оцінювати на 
основі внутрішньої послідовності й 
узгодженості з наявними доказами 
та досвідом. 

Знання – це масив інформації, 
яким володіє людина, у той час як 
розуміння – усвідомлення смислів. 
Термін «критичне розуміння» у цьому 
контексті використовується для того, 
щоб підкреслити необхідність усвідом-
лення та оцінювання значень у кон-
тексті демократичних процесів та між-
культурного діалогу, щоб стимулювати 
роздуми та критичне оцінювання того, 
що було зрозумілим і розтлумаченим 
(на противагу автоматичному, звично-
му, нерефлективному тлумаченню).

Освітнє середовище має бути 
безпечним місцем, де діти відчувати-
муть себе захищеними та в безпеці. 
Вимоги щодо забезпечення належ-
них умов для навчання і виховання 
учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах встановлено Державними 
санітарними правилами і нормами 
влаштування, утримання загально-
освітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного про-
цесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Уроки 
з основ здоров’я мають проходити в 
тренінговому кабінеті (див. Положен-
ня про тренінговий  кабінет з основ 
здоров’я).

В освітньому середовищі Нової 
української школи є баланс між 
навчальними видами діяльності, 
ініційованими вчителем, та видами 
діяльності, ініційованими самими ді-
тьми. Таке середовище забезпечує 
можливості дітям робити власний 
вибір, можливості для розвитку но-
вих та удосконалення наявних прак-
тичних навичок, отримання нових 
знань, розвитку свого позитивного 
ставлення до інших. Щоб освітнє 
середовище заохочувало дітей до 
самовизначення і сприяло розвитку 
їхніх спроможностей, необхідно за-
безпечити мобільність обладнання. 
Меблі мають легко трансформувати-
ся для колективної, групової роботи. 
Крім того, усі навчальні об’єкти, яки-
ми безпечно можуть користуватись 
учні, мають бути доступними дитині, 
щоб вона мала можливість вільно 
пересуватися класом для пошуку не-
обхідних навчальних матеріалів. Це 
забезпечуватиме можливості здій-
снювати вибір у класі і, відповідно, 
приймати самостійні рішення щодо 
навчальної діяльності, усвідомлюючи 
при цьому наслідки вибору.  

Важливою складовою комфортно-
го освітнього середовища є психоло-
гічна атмосфера закладу. Як відомо, 
неабиякий вплив на створення ат-
мосфери психологічного комфорту 
на уроці має оцінювання навчальних 
досягнень учнів.

Оцінювання навчальних 
досягнень учнів
Варто враховувати, що впрова-

дження компетентнісного підходу зу-
мовлює переосмислення технологій 
контролю й оцінювання: з оцінюван-
ня предметних знань, умінь і навичок 
до оцінювання компетентностей, 
зокрема готовності і здатності учнів 
застосовувати здобуті знання і сфор-
мовані навички у своїй практичній ді-
яльності. Тепер об’єктом оцінювання 
навчальних досягнень учнів є рівень 
розвитку їх компетентностей, які 
інтегрують знання, вміння, навички, 
досвід творчої діяльності та емо-
ційно-ціннісне ставлення до навко-
лишньої дійсності. При оцінюванні 
навчально-пізнавальної діяльності 
учнів варто збалансовано оцінювати 
всі три компоненти, що відповідають 
складникам компетентності: діяль-
нісний (діяльність/уміння), знаннє-
вий (знання), ціннісний (ставлення). 
Позитивно оцінюється кожний крок 
учня, спрямований на:

1) уміння використовувати здобуті 
знання для зміцнення здоров’я та 
реалізації здорового способу життя, 
підвищення рівня знань про здоров’я 
і безпеку життєдіяльності;

2) набуття життєвих навичок, що 
сприяють розвитку та взаємозв’язку 
усіх складових здоров’я (фізичної, 
соціальної, психічної і духовної); 

3) позитивне ставлення до здо-
рового способу життя.

Н а  к ож н о м у  ур о ц і  з  о с н о в 
зд о р о в ’ я  м а є  бу т и  п р а к т и ч н а  
складова, але оцінюється  вона,  
так як і практична робота, на роз-
суд вчителя. Формами оцінювання 
можуть бути: виконання завдань 
практичного змісту;  тестування  
за допомогою програмних засобів 
або онлайнових сервісів; співбесіда 
(інтерв’ю); взаємоконтроль учнів  
у парах або групах та самооцінка; 
пре - (пост -) тести перед початком 
та закінченням вивчення теми (про-
водяться, як правило, анонімно). 
Важливе значення має розвиток на-
вички самооцінки. За європейськими 
стандартами в оцінюванні навчаль-
них досягнень учнів 50% належить 
саме самооцінці, 30% - взаємооці-
нюванню і лише 20% - оцінюванню 
вчителем.

Основними видами оцінювання 
з основ здоров’я  є поточне (не по-
урочне), тематичне, семестрове, 
річне оцінювання.

Основною ланкою в системі 
контролю у загальноосвітніх на-
вчальних закладах є поточний контр-
оль, що проводиться систематично 
з метою встановлення правильності 
розуміння навчального матеріалу й 
рівнів оволодіння ним та здійснення 
корегування щодо застосовуваних 
технологій навчання. 

Основна  функц ія  поточного 
контролю – навчальна. Питання, 
завдання, тести спрямовані на за-
кріплення  вивченого матеріалу й 
повторення пройденого, тому індиві-
дуальні форми доцільно поєднувати 
із фронтальною роботою групи.

Тематичне оцінювання прово-
диться на основі поточного оціню-
вання.. Під час виставлення тема-
тичного балу результати перевірки 
робочих зошитів не враховуються.  

Наступною  ланкою в системі 
контролю є семестровий  контр-
оль, що проводиться періодично з 
метою перевірки рівня засвоєння 
навчального матеріалу в обсязі на-
вчальних тем, розділів семестру й 
підтвердження результатів поточних 
балів, отриманих учнями раніше. 
Семестровий контроль проводиться 
двічі на рік. 

Завдання для проведення се-
местрового  контролю складаються 
на основі  програми, охоплюють 
найбільш актуальні розділи й теми 
вивченого матеріалу, розробляються 
викладачем з урахуванням рівня на-
вченості, що дозволяє реалізувати 
диференційований підхід до на-
вчання. 

Вчителю бажано використовувати 
систему змістовної оцінки, яка вклю-
чає обов’язкових два компоненти:

1) доброзичливе ставлення до 
учня як до особистості;

2) позитивне ставлення до зусиль 
учня, спрямованих на розв’язання 
задачі, акцент на досягненнях учня.         

Інші компоненти змістовної оцін-
ки - конкретний аналіз допущених 
учнем помилок і труднощів, що по-
стали перед ним та конкретні вказів-
ки про те, як покращити досягнутий 
ре¬зультат.       

Важливе значення має  розвиток 
рефлексії, спрямованої на спостере-
ження своїх дій та дій однокласників, 
осмислення своїх суджень, дій, учин-
ків з огляду на їх відповідність меті 
діяльності. 

Спонукають до рефлексії від-
криті запитання: «Що нового взнав 
на уроці?», «Що привернуло твою 
увагу?», «Що нового у спілкуванні?», 
«Що тебе найбільше схвилювало (що 
нового в емоціях)?» «Що тобі дало 
виконання цієї вправи?»,  «Який ви-
сновок можеш зробити?» «Що для 
тебе з даної інформації (виконанні 
вправи і т.п.) було найважливішим 
(найлегшим, найскладнішим)?»      
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Варіативна складова
Варіативною складовою кожного 

з Типових навчальних планів перед-
бачено години, які можна викорис-
товувати за вибором загальноосвіт-
нього навчального закладу з ураху-
ванням особливостей навчального 
закладу та індивідуальних освітніх 
потреб учня, а саме: на посилення 
предметів інваріантної складової; на 
вивчення додаткових курсів; на про-
ведення індивідуальних та групових 
занять.                

Кількість годин на вивчення пред-
мета може бути збільшена за раху-
нок варіатив¬ної частини навчаль-
ного плану. У такому разі вчитель 
використовує чинну програму, збіль-
шуючи кількість годин на вивчення 
окремих тем  програми.  

В Україні, і в Хмельницькій об-
ласті  зокрема, за 2016/2017 рік 
збільшилась кількість випадків ВІЛ-
інфікування серед молоді порівняно 
з 2014/15 роками.  В області зафік-
совані випадки інфікування підлітків 
статевим шляхом. Однією з причин 
такої ситуації є зменшення кількості 
факультативних годин на впрова-
дження програм розвитку життєвих 
навичок.  Тому переконливо реко-
мендуємо за рахунок годин варіа-
тивної складової запроваджувати 
факультативи з формування здоро-
вого способу життя та профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу («Захисти себе 
від ВІЛ»), насамперед у  9, 10, 11-х  
класах, забезпечуючи таким чином 
неперервність і наступність шкільної 
превентивної освіти і виконання за-
вдань Загальнодержавної програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду та під-
тримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД (обласна програма профілак-
тики ВІЛ-інфекції передбачає 100% 
охоплення старшокласників програ-
мами розвитку життєвих навичок). 
Викладання курсу можливе тільки 
педагогом – тренером, який   навчав-
ся за даним курсом і має відповідний 
документ. Інститут  післядипломної  
освіти здійснює підготовку фахівців 
за даною програмою на замовлення 
управлінь/відділів освіти.              

Інтеграція курсу 
«Вчимося жити разом» 
в основи здоров’я 
Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.04.2017 № 624  
затверджено  план заходів щодо 
реалізації проекту «Вчимося жити 
разом», який впроваджується в на-
вчальних закладах України за ініці-
ативи та підтримки Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Мета проекту «Вчимося жити 
разом» - розвиток життєвих навичок 

(психосоціальних компетентностей), 
які сприяють соціальній злагодже-
ності, полегшенню адаптації до но-
вих життєвих обставин, відновленню 
психологічної рівноваги, розбудові 
здорових стосунків тощо. 

Проект «Вчимося жити разом» 
має повне ресурсне забезпечен-
ня http://autta.org.ua/ua/resources/
learning-to-l ive-together/, а також 
статистично доведену ефективність 
впливу на знання, ставлення, уміння 
та поведінкові практики учнів 1-11 
класів загальноосвітніх навчальних 
закладів. Детальніше з результатами 
оцінки ефективності проекту за 42 
індикаторами можна ознайомитися 
за посиланнями http://autta.org.ua/
ua/Advocacy/

Проведення уроків-тренінгів за 
цією програмою здійснюється в рам-
ках навчальної програми предмету 
«Основи здоров’я» для 5–9 класів, 
затвердженої Міністерством освіти і 
науки України, а також у рамках ви-
ховних годин для 10 класу.  Тренін-
говий курс для дітей  дошкільних за-
кладів освіти передбачає інтеграцію 
восьми  занять  в уже існуючі програ-
ми для середньої та старшої групи, 
26 уроків – у предмети початкової 
школи, 34 уроки – основної школи.  
4 уроки, спрямованих на розвиток 
життєвих навичок, сприятливих для 
формування миролюбності, - стар-
шої школи. Можливі також альтерна-
тивні способи впровадження даного 
курсу: факультатив, курс за вибором, 
виховні години.

Відповідно до листа Міністерства 
освіти і науки України  №1/9-378 від 
05.06.2018 р. «Про розроблення і 
запровадження дистанційних курсів 
для  підвищення кваліфікації вчи-
телів» інститутам післядипломної 
освіти рекомендовано включити до 
планів підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників навчальний 
модуль «Основи формування со-
ціальної і здоров’язбережувальної 
компетентності учнів», який  у повній 
мірі реалізує компетентісний підхід 
до підготовки педагогічних працівни-
ків всіх категорій за освітніми галу-
зями «Здоров’я і фізична культура» і 
«Соціальна і здоров’язбережувальна 
компетентність». Навчальний мо-
дуль розраховано на педагогічних 
працівників всіх категорій: вчителів 
початкової школи, вчителів основ 
здоров’я, методистів і педагогічних 
працівники, які  викладають фа-
культативні курси профілактичного 
спрямування, практичних психологів, 
соціальних педагогів,  керівні кадри,  
класних керівників.

Навчання здійснюється за очно-
дистанційною формою, що скла-
дається з он-лайн курсів для те-
оретичної підготовки (курс «Вчи-
мося  жити  разом» (ВЖР)  -  30 

академічних годин,  курс «Основи 
здоров’язбережувальної компетент-
ності (ОЗК) – 60 годин, всього - 90 
годин) і очних тренінгів з відпрацю-
вання практичних навичок (15 годин). 
Сертифікати ВЖР ТА ОЗК набирають 
чинності лише за умови реалізації 
практичної (очної) складової на-
вчання – 15(12)- годинного тренінгу 
за програмою. Практична складова 
може бути реалізована  як окремий 
курс на базі інституту (замовлення 
управління/відділу освіти)  або як 
тренінг на місцях (індивідуальні за-
явки педагогічних працівників, не 
менше 20 осіб) за умови проходжен-
ня он-лайн  курсів ВЖР та ОЗК.

Лідерами щодо проходження он-
лайн курів ВЖР та ОЗК у Хмельниць-
кій області станом на 01.07. 2018 
року є м. Кам’янець-Подільський 
– 321/174 особи, Красилівський 
район – 234/125, Дунаєвецький 
район – 184/116,  Хмельницький 
район – 194/60,  Новоушицький ра-
йон – 169/162, Шепетівський район 
-151/35, м. Хмельницький –  126/47, 
Старокостянтинівський район і місто 
Старокостянтинів – 142/73. Всього 
успішно завершили он-лайн курси і 
отримали сертифікати ВЖР та ОЗК 
відповідно 2410/1182 педагогічних 
працівників області. Практичну скла-
дову реалізовано вчителями основ 
здоров’я Дунаєвецького, Новоушиць-
кого районів, м. Хмельницького. 
Отож, маємо активізувати роботу 
щодо навчання педагогів за даними 
програмами.

У цьому навчальному році, відпо-
відно до наказу Міністерства освіти 
і науки від 07.06. 2018 року № 603 
«Про проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2019»,  
маємо шанс продемонструвати наші 
досягнення, знання, вміння, креатив-
ність, творчі знахідки, унікальність 
у ході проведення  даного конкурсу 
(див. Положення про всеукраїнський 
конкурс «Учитель року»). Участь 
вчителів у Конкурсі здійснюється на 
добровільних засадах. Учасниками 
Конкурсу можуть бути педагогічні 
працівники загальноосвітніх на-
вчальних закладів за основним міс-
цем роботи, стаж педагогічної роботи 
яких не менше 5 років, спеціальність 
за дипломом не враховується.   Кон-
курсні  випробування включатимуть 
тестування з фахової майстерності,  
практичну роботу, методичний прак-
тикум, навчальний проект,  урок-
тренінг.

Анна ПОЛІЩУК,
методист науково-методичного 

центру виховної роботи 
та позашкільної освіти 

Хмельницького ОІППО.
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Про викладання предметів 
художньо-естетичного циклу

У 2018/2019 н.р. загальну мистецьку 
освіту у 1-х класах в основній школі учні 
опановуватимуть за Типовою освітньою 
програмою О.Я.Савченко (у робочому 
навчальному плані зазначаються окремі 
навчальні предмети: «Мистецтво: образот-
ворче мистецтво», «Мистецтво: музичне 
мистецтво», – на які відводиться по 1 
годині на тиждень) та Типовою освітньою 
програмою Р.б.Шияна (реалізується через 
інтегрований курс «Мистецтво», 2 години на 
тиждень, або «Образотворче мистецтво» (1 
година на тиждень) та «Музичне мистецтво» 
(1 година на тиждень)). Вибір здійснюється з 
урахуванням фахової підготовки кадрового 
складу педагогічних працівників школи та 
погоджується педагогічною радою. Необхід-
ною умовою реалізації завдань освітньої га-
лузі «Мистецтво» є дотримання інтегратив-
ного підходу через узгодження програмового 
змісту предметів мистецької освітньої галузі 
зі змістом інших освітніх галузей (наприклад, 
сприймання музичного твору чи перегляд 
мультфільму  на заняттях з вивчення мови). 

Упродовж навчання у початковій шко-
лі дітей слід привчати уважно слухати і 
споглядати твори мистецтва, виявляти 
власні враження, шукати зміст, розуміти, 
яким чином він розкривається. Системно і 
послідовно дітей потрібно привчати визна-
чати, описувати емоційні стани, викликані 
почутим, побаченим, формувати культуру 
емоційного сприймання й реагування на 
твір мистецтва та формувати виконавські 
уміння та навички, характерні для кожного 
окремого виду художньої діяльності. З об-
разотворчого мистецтва - графічні, живо-
писні, декоративні техніки, знайомство з 
правилами композиції, кольорознавства, 
ліплення тощо. З музичного мистецтва - 
формування вокальних та хорових навичок. 
З мистецтва - акторських та елементарних 
хореографічних умінь під час театраліза-
цій, інсценізацій, рольових ігор та рухів під 
музику. Водночас, в контексті інтегрованого 
навчання відбувається формування поліху-
дожніх умінь: порівняння засобів виразності 
у різних видах мистецтва,  відтворення різ-
них явищ через музичні інтонації, малюнок, 
рух, жест, слово; пошук звукових асоціацій 
у творах образотворчого мистецтва; «ожив-
лення» творів образотворчого мистецтва, 
програмної музики за допомогою пантоміми, 
міміки, жестів, рухів або розігрування уявних 
діалогів за сюжетом картини; створення 
ілюстрацій до казок, мелодій до віршів, інс-
ценізація пісні тощо. 

Велике значення для розвитку твор-
чості дітей має активне залучення до 
імпровізацій, різного роду експериментів з 
кольорами чи звуками, а також підтримки їх 
ідей та ініціатив у прикрашанні, естетизації 
навколишнього середовища, що значно 
розширює можливості дітей у власному 
творчому самовираженні. Важливо також 
привчати дітей презентувати результати 
власної творчості, брати участь у шкільних 
концертах, виставках, інсценізаціях тощо, 
а з часом виявляти ініціативу їх створення, 
спілкуватися з друзями та знайомими про 
мистецтво. 

Відповідно обох діючих програм видано 
сім підручників. Всі вони придатні для ви-

кладання як одним вчителем (інтегрований 
курс «Мистецтво»), так і двома ( «Музичне 
мистецтво» та «Образотворче мистецтво»): 

- Масол Л.М., Гайдамака О.В. Очеретяна Н.В., 
Вид-во: Генеза, 2018 

- Калініченко О.В., Арістова Л.С., Видавничий дім 
«Освіта», 2018 

- Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л., Вид-во 
«Ранок», 2018

- Кізілова Г.О., Шулько О.А., Вид-во «Астон», 2018
- Кондратова Л.Г., Вид-во «Богдан», 2018
- Лемешева Н.А., Вид-во «Абетка», 2018
- Лобова О.В., К.: Вид-во «Школяр», 2018
Авторами розроблені навчально-мето-

дичні комплекси, до яких ввійшли примірне 
календарне планування, зошит-альбом для 
учнів, зошит для вчителя. 

У 2018/2019 н.р. загальну мистецьку 
освіту в основній школі учні опановувати-
муть за програмою для загальноосвітніх на-
вчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» 
(авт. Л. Масол та ін., оновлена), затвердже-
ною наказом МОН України від 07.06.2017 
№ 804 «Про оновлені навчальні програми 
для учнів 5-9 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів», яка реалізується за ра-
хунок годин, визначених типовою освітньою 
програмою закладів загальної середньої 
освіти ІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 
№ 405). Вона вміщує три блоки: «Музичне 
мистецтво», «Образотворче мистецтво» 
або інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна 
структура програми передбачає наскрізний 
тематизм та логіку побудови змісту за рока-
ми навчання від 5 до 9 класу. 

Для формування в учнів мистецьких 
компетентностей та реалізації практико-
орієнтованого компоненту змісту програми 
предмети художньо-естетичного циклу (му-
зичне мистецтво, образотворче мистецтво, 
інтегровані курси «Мистецтво» та «Художня 
культура») мають викладати вчителі зі спе-
ціальною мистецько-педагогічною освітою 
(вчитель музичного, вчитель образотворчого 
мистецтва, вчитель художньої культури) 
(лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-
298).

Мистецька освіта учнів старшої школи 
здійснюватиметься за такими навчальними 
програмами:

• учні 11-х класів навчатимуться за 
програмами «Художня культура» (рівень 
стандарту, академічний, профільний рівні) 
та «Естетика» та відповідними типовими 
навчальними планами (наказ МОН від 
20.04.2018  № 406 «Про затвердження ти-
пової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступенів»).  

• учні 10-х класів - за навчальними 
програмами «Мистецтво» (рівень стандар-
ту, профільний рівень) (накази МОН від 
20.04.2018 № 408 «Про затвердження ти-
пової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступенів»).  

Реалізація змісту освіти у 10 класі на 
рівні стандарту здійснюватиметься через 
базові та вибірково-обов’язкові предмети. 
До вибірково-обов’язкових належать на-
вчальні предмети «Мистецтво» (освітня 
галузь «Мистецтво») та «Інформатика» й 
«Технології» (освітня галузь «Технології»). 
З них учень (учениця) має обрати два 
предмети, які він (вона) обов’язково опа-

новуватиме впродовж навчання у старшій 
школі: один - в 10-му, інший - в 11-му класі, 
або одночасно два предмети в 10 і 11 кла-
сах (у такому разі години, передбачені на 
вибірково-обов’язкові предмети, діляться 
між двома обраними предметами). 

За умови вибору учнем (ученицею) 
навчального предмету «Мистецтво» для 
вивчення у старшій школі (рівень стандар-
ту), його годинний розподіл розраховується 
таким чином: 10 (або 11) клас – 3 години на 
тиждень; або 10-11 клас – по 1,5  ( 2+1, 1+2 
) години на тиждень відповідно у кожному 
навчальному році.

Профільне навчання у старшій школі 
передбачає можливість вивчення про-
фільних предметів з різних освітніх галузей. 
Профіль формується закладом освіти з 
урахуванням можливостей забезпечення 
його якісної реалізації. У закладах загальної 
середньої освіти, що обрали мистецький 
профіль, навчальний предмет «Мистецтво» 
є профільним з відповідним годинним на-
вантаженням: 5 годин у 10-му класі, 5 годин 
– в 11-му класі.

У програмах «Мистецтво. 10-11 кл.» 
окреслено сутність предметних мистецьких 
(музична, образотворча, хореографічна, 
театральна, екранна) та міжпредметних 
естетичних компетентностей, які форму-
ються під час опанування учнями різних 
видів мистецтва. Визначено компоненти 
компетеностей – знаннєвий, діяльнісний, 
ціннісний, - відповідно до яких згруповано 
розділ програми «Очікувані результати на-
вчально-пізнавальної діяльності учнів».

Можливості мистецтва щодо форму-
вання ключових компетентностей подано 
як система умінь  і ставлень. Важливість 
формування ключових компетентностей є 
незаперечною, і тому педагог має системно 
приділяти увагу їх формуванню, але засто-
совувати свій методичний інструментарій 
педагогічно доцільно тільки у контексті 
реалізації завдань предмету «Мистецтво». 

З метою інтеграції навчальних предме-
тів і предметних циклів, формування клю-
чових та міжпредметних компетентностей у 
зміст навчальних програм введено наскрізні 
змістові лінії - соціально важливі надпред-
метні теми, які сприятимуть формуванню 
в учнів уявлення про суспільство в цілому, 
розвиватимуть здатність застосовувати 
отримані знання у різних ситуаціях: «Еко-
логічна безпека та сталий розвиток», «Гро-
мадянська відповідальність», «Здоров'я і 
безпека», «Підприємливість та фінансова 
грамотність». Реалізація змісту наскрізних 
змістових ліній має бути педагогічно ко-
ректною і доцільною та втілюватися тільки 
через відповідні мистецькі  трактування, 
приклади і методи навчання. Особливості 
їх реалізації зазначено у пояснювальних 
записках до програм. 

Зміст програми рівня стандарту репре-
зентує складову цілісної моделі загальної 
мистецької освіти за концепцією Л. Масол. 
Вона розкриває можливість ознайомлення 
дитини зі світом мистецтва через провідні 
засади, притаманні різним видам мисте-
цтва: мова мистецтва (початкова школа); 
жанри та стилі мистецтва (основна школа). 
У старшій школі на основі цих «трьох китів» 
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учні знайомляться з різними культурами і 
мистецтвом світу.   

Програма рівню стандарту реалізує ви-
моги державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (культурологічна 
змістова лінія освітньої галузі «Мистецтво»). 
Тематична структура програми розкриває 
особливості мистецтва культурних регіонів 
світу, визначених ЮНЕСКО: африканського, 
американського, далекосхідного, індійсько-
го, арабо-мусульманського, європейського 
та мистецтва України як невід’ємної скла-
дової європейського мистецтва. 

При цьому навчальна програма дає 
можливості вчителю, орієнтуючись на ви-
моги та тематику, самостійно визначати 
обсяг годин на вивчення окремої теми, 
поурочний розподіл опанування кожної 
теми навчальної програми, за необхідності 
- змінювати порядок вивчення тем у межах 
навчального року. 

Найважливішим у викладанні мистецтва 
у 10 класі можна зазначити:

- Добір творів мистецтва (програма 
передбачає творче ставлення вчителя до 
змісту і технологій навчання, поурочного 
розподілу, добору навчального художнього 
матеріалу).

- Варіативність художнього змісту (кожен 
учитель має можливість обирати мистецькі 
твори для сприймання та виконання учнями, 
орієнтуючись на навчальну тематику, крите-
рій їх високої художньої якості, репрезента-
тивність художньо-регіональної специфіки, 
цікавість для учнів і відповідність їх віку). 

- Виконання учнями художньо-прак-
тичних завдань, враховуючи програмні та 
вікові вимоги, інтереси й потреби. Пізнання 
мистецтва через сприймання, інтерпретацію 
і оцінювання художніх творів з акцентом 
на культурологічний контекст та творче 
самовираження здобувача освіти, що 
реалізується через виконання мистецьких 
проектів (індивідуальних, колективних) та 
задоволення потреб учнів у співі, образот-
ворчій діяльності, конструюванні, фото- та 
відеозйомці тощо, що сприятиме активному 
формуванню компетентностей, визначених 
навчальною програмою.  

Важливо у курсі «Мистецтво» у старшій 
школі сбалансувати різні види діяльності 
учнів, зосередивши увагу на видах мисте-
цтва, їх специфічних унікальних особливос-
тях, які презентують саме той чи той куль-
турний регіон світу. Необхідно передбачити 
час для виконання учнями практичних робіт 
з образотворчої діяльності, вокальної робо-
ти; для презентації результатів самостійної 
пошукової чи творчої діяльності; здійснення 
віртуальних екскурсій тощо, адже саме ху-
дожньо-творча діяльність мотивує підлітків 
до самовираження та реалізації їх потреб 
та нових ідей у соціумі. 

Для реалізації вищеозначеного слід 
наголосити на важливості застосування вчи-
телем різноманітного методичного інстру-
ментарію. Опанування художнього змісту 
навчального предмета має здійснюватися у 
тісному взаємозв’язку традиційних методів 
навчання (словесних, наочних, діяльнісних) 
з проблемними, евристичними методами, 
комп’ютерними технологіями та інтегратив-
ними технологіями, методами і прийомами 
стимулювання асоціативно-образного мис-
лення, виявленням міжвидових мистецьких 
аналогій, порівнянь тощо, що зумовлено 
спільним тематизмом, який об’єднує на-
вчальний матеріал різних видів мистецтва. 

Для реалізації ідей профільного на-
вчання та надання можливостей вибору 

учнями набути певні мистецькі вміння з 
улюбленого виду діяльності, програма “Мис-
тецтво. 10-11 класи. Профільний рівень” 
має дві складові: пізнавальну (2 години на 
тиждень), що реалізує вимоги культуроло-
гічної змістової лінії державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти 
і є обов’язковою для опануваннями усіма 
учнями, та художньо-практичну (3 години на 
тиждень), що репрезентована варіативними 
модулями, спрямованими на формування 
умінь з обраного(-их) виду(-ів) мистецької 
діяльності.

Тематична структура та зміст пізна-
вальної складової програми є аналогічною 
навчальній програмі «Мистецтво. Рівень 
стандарту» і реалізується відповідно до 
рекомендацій, означених вище.

Художньо-практична складова вміщує 
варіативні модулі, які дають можливість 
навчальному закладу згідно з потребами 
й інтересами учнів; умовами, кадровим 
та матеріально-технічним забезпеченням 
обрати вид (види) мистецької діяльності 
для поглибленого опановування учнями 
його змісту, набуття ними умінь та навичок 
з обраного(их) виду(ів) діяльності. Зміст 
модуля(-ів) може бути не синхронізовано зі 
змістом пізнавальної складової, а спрямо-
вано безпосередньо на опанування учнями 
певних мистецьких умінь і навичок. 

З-поміж запропонованих модулів: спів 
(сольний, ансамблевий, хоровий), музичний 
інструмент (бандура, гітара, баян тощо/ 
ансамбль, оркестр), графіка, комп’ютерна 
графіка, живопис, скульптура, декоратив-
но-прикладне мистецтво, основи дизайну, 
хореографія  (класична, народна, бальна, 
сучасна – за вибором), театральне мисте-
цтво, фотомистецтво, мистецтво кіно, мис-
тецтво театру і кіно (проектна діяльність), 
мистецтво рідного краю. Упродовж навчання 
в старшій школі (10-11 класи) учні можуть 
опановувати зміст декількох модулів. Міні-
мальний час навчання за одним модулем 
- 1 семестр. 

Запропонований програмою зміст та очі-
кувані результати дає можливість вчителю 
самостійно складати детальний календар-
но-тематичний план з урахуванням вимог 
навчальної програми (модуля) та обраної 
тривалості реалізації модуля (1, 2, 3, 4 се-
местри), його художньо-змістове і практичне 
наповнення; обирати найбільш ефективні 
форми організації навчального процесу, 
технології та методики для формування 
умінь з обраного виду мистецької діяльності.

Система оцінювання результатів на-
вчання в освітній галузі «Мистецтво» 
ґрунтується на позитивному ставленні 
до кожного учня (учениці). Оцінюється не 
рівень недоліків і прорахунків, а  рівень 
прогресу особистісних досягнень. Тому кри-
терієм перевірки та оцінювання результатів 
мистецької освіти є динаміка особистісного 
розвитку учня (учениці) та його (її) ставлення 
до опанування предмету. Для створення 
об’єктивності системи оцінювання перевірка 
має інтегрувати з одного боку досягнення 
учнів у різних видах діяльності з врахуван-
ням їх спеціальних художніх здібностей (му-
зичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, 
кольору, пропорцій), з іншого - їх ставлення 
до предмету, активність та ініціативність, 
що дасть можливість ефективніше відслід-
кувати особистісний зріст учня (учениці), 
оцінити його (її) роботу в освітній діяльності 
і саморозвитку. Саме тому індивідуальний і 
диференційований підходи до оцінювання 
мають надзвичайно важливе значення. 

До основних видів  оцінювання на-
лежать:  поточне, тематичне  і підсумкове 
(семестрове і річне). Додатковими засобами 
стимулювання пізнавальної активності учнів 
є самооцінка та оцінювання результатів 
спільної діяльності за попередньо визна-
ченими критеріями, художньо-творче само-
вираження, які мають бути збалансованими 
між собою. 

Навчальна та методична література з 
предметів художньо-естетичного циклу за-
значена у Переліках навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних посіб-
ників, рекомендованих Міністерством освіти 
і науки України, що розміщені на офіційному 
сайті МОН.

Реалізації змісту освітньої галузі «Мис-
тецтво» в шкільному навчально-виховному 
процесі сприяють провідні фахові видання 
та інтернет-ресурси:

• Науково-методичний журнал «Мисте-
цтво та освіта» (Київ. «Педагогічна думка»). 
Виходить чотири рази на рік. Спрямований 
на висвітлення проблем теорії та історії 
мистецької освіти, теорії та методики ви-
ховання, методики викладання музики та 
образотворчого мистецтва. Друкує нові на-
вчальні програми, інформаційні матеріали, 
методичні рекомендації, розробки, нотні 
додатки (останні номери містять календарне 
планування для 1-го та 10-го класів).                                                                                                        

• Науково-методичний журнал «Мисте-
цтво в школі» (Харків. ВГ «Основа»). Вихо-
дить раз на місяць. Містить поради науков-
ців та психологів, конспекти уроків, нотний 
матеріал, статті з досвіду роботи, сценарії 
творчих заходів, повнокольорові вкладки з 
наочно-дидактичними матеріалами.

• Всеукраїнський освітньо-мистецький 
часопис-посібник «АРТ клас». У 2018 році 
часопис друкує творчі роботи учасників Між-
народного конкурсу дитячої творчості «Зо-
лотий мольберт» 2017-2018 рр., оригінальну 
методику талановитих педагогів художніх 
шкіл та студій з питань розвитку творчого 
мислення дітей та молоді; матеріал про 
дитячий малюнок як предмет наукового до-
слідження та про дитячі шедеври у музеях 
та галереях України та світу.

• Музейний простір України (http://prostir.museum/
ua/posts/type/news)

• Національний художній музей України (http://
namu.kiev.ua/)

• Музей театрального, музичного і кіномистецтва 
(http://www.tmf-museum.kiev.ua/)

• Український центр народної культури «Музей 
Івана Гончара» (http://honchar.org.ua/)

• Національний музей українського народного 
декоративного мистецтва (http://www.mundm.kiev.ua/)

• Art of Ukraine – сучасне мистецтво українських 
художників (http://www.artofukraine.com/artists/)

• Українська автентична музика (http://www.folk.
org.ua/)

• Торговий дім «Освіта-Центр» (http://e-
pidruchnyky.net/)

• Підручники, посібники, електронна шкільна 
бібліотека (portfel.at.ua)

• Інтернет-магазин та методичний банк видавни-
чої групи «Основа» (book.osnova.com.ua)

• Онлайн-курс для вчителів початкової школи, що 
знайомить із новим Державним стандартом початкової 
освіти та методиками компетентністного навчання. 
Рекомендований для проходження учителями мис-
тецьких дисциплін, що працюватимуть в 1 класі (https://
www.ed-era.com) 

Анжела МАХМУТОВА,
методист НМЦ виховної роботи 
та позашкільної освіти ХОІППО.
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Про організацію роботи в закладах 
дошкільної освіти у 2018/2019 н.р.

Докорінні зміни в системі освіти забез-
печуються реалізацією  Закону України 
«Про освіту» та ключових положень Кон-
цепції «Нова українська школа». Дошкільна 
освіта розглядається сьогодні як базис 
системного розвитку дитини, фундамент 
творення якісно нового освітнього просто-
ру, а, отже, й змінювати слід, насамперед, її 
стереотипи й установки, усталені принципи 
функціонування.

Установи дошкільної галузі організову-
ють освітню роботу в 2018-2019 навчаль-
ному році згідно: 

Законів України
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ;
«Про дошкільну освіту» від 01.07.2001 № 

2628-ІІІ;
«Про внесення змін до Закону України "Про 

освіту" щодо особливостей доступу осіб з особли-
вими освітніми потребами до освітніх послуг» від   
23.05.2017 № 2053-VIII;

Указів Президента України 
«Стратегія національно-патріотичного вихован-

ня дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 
№580;

«Національна стратегія з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 
від 09.02.2016 №42;

Постанови кабінету міністрів Укра-
їни «Про затвердження Положення про  
інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07. 
2017 № 545;

Розпорядження кабінету міністрів 
України «Про  схвалення Концепції реа-
лізації державної політики у сфері рефор-
мування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року» 
від  14 грудня 2016 р. № 988-р.

Забезпечення якісної та доступної 
дошкільної освіти регламентується відпо-
відними нормативно-правовими актами: 

• Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 
«Про затвердження Порядку комплектування інклю-
зивних груп у дошкільних навчальних закладах». 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 
лютого 2015 року за № 224/26669;

• Наказ МОН України від 20.04.15 № 446 «Про 
затвердження гранично допустимого навчального 
навантаження на дитину у дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форми власності». Зареє-
стровано  в Міністерстві юстиції України 13 травня 
2015 року за № 520/26965;

• Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про 
затвердження Концепції про національно-патріо-
тичне виховання дітей та молоді». Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року 
за № 520/26965;

• Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 
«Про затвердження Санітарного регламенту для 
дошкільних навчальних закладів». Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за 
№ 563/28693;

• Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 
«Щодо організації діяльності інклюзивних груп у до-
шкільних навчальних закладах»;

• Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 
«Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого 

дошкільного віку за допомогою кваліметричної 
моделі»;

• Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 
«Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи 
у дошкільних навчальних закладах»;

• Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 
«Щодо організації роботи з музичного виховання 
дітей у дошкільних навчальних закладах»;

• Лист МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 
«Щодо організації роботи дошкільних навчальних 
закладів по ознайомленню з народними традиціями, 
святами та обрядами»;

• Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 
«Методичні рекомендації щодо організації взаємодії 
закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;

• Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9-249 
«Щодо забезпечення наступності дошкільної та по-
чаткової освіти»; 

• Наказ МОН України від 16.04.2018 №372 «Про 
затвердження Примірного положення про методич-
ний кабінет закладу дошкільної освіти»;

• Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про 
затвердження примірного положення про команду 
психолого-педагогічного супроводу дитини з осо-
бливими освітніми потребами в закладі загальної 
середньої та дошкільної освіти»;

Спрямовуючи свою діяльність на 
формування стратегії розвитку за-
кладів дошкільної освіти у 2018-2019 
н.р. необхідно користуватись Листом 
Міністерства освіти і науки України від 
13.06.2018 №1/9-386 «Щодо особли-
востей організації діяльності закладів 
дошкільної освіти в 2018/2019 навчаль-
ному році» / сайт Академії неперервної 
освіти, сторінка «Іформаційна систе-
ма», рубрика «Нормативно-правове і 
навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу». У даному докумен-
ті акцентується увага на організаційній 
свободі, фінансовій та кадровій само-
стійності установ освіти.

Педагогічні працівники закладів освіти 
продовжують працювати за Державним 
стандартом дошкільної освіти редакції 
2012 року, чинними програмами та на-
вчальною літературою, рекомендованими 
Міністерством освіти і науки України для 
використання у 2018-2019 н.р. / сайт МОН 
України https://mon.gov.ua/ua.

Самостійно визначаючи завдання на 
новий навчальний рік, заклад дошкільної 
освіти враховує результати аналізу робо-
ти за минулий рік, проблеми та потреби 
установи, орієнтується на нормативно-
правову базу, рекомендації Всеукраїнських, 
обласних нарад, конференцій, семінарів, 
тренінгів тощо.

Пропонуємо місцевим органам управ-
ління освітою, методичним службам, 
педагогічним колективам такі пріоритетні 
напрями змістового наповнення освітнього 
процесу, як:

• організація освітнього процесу на 
принципах наступності та перспектив-
ності – запорука гармонійного розвитку 
самодостатньої, ініціативної, компетентної 
особистості;

• реалізація діяльнісного підходу – 
важлива умова формування психологічної 
зрілості, життєвих компетентностей і готов-
ності до навчання в Новій українській школі 
старшого дошкільника;

• педагогіка партнерства - якісно новий 
рівень взаємовідносин між учасниками 
освітнього процесу (дитина, педагог, 
батьки);

• формування нових нестандартних 
форм підвищення кваліфікації педагогів, 
навичок їх безперервної освіти через якіс-
не використання інформаційно-цифрових 
технологій.

У період інтенсивного реформування 
шкільної освіти важливою є проблема 
реалізації принципів перспективності і на-
ступності між суміжними ланками, зокрема, 
дошкільною і початковою.

У 2018 році дошкільна галузь Хмель-
ниччини, однієї з одинадцяти областей, 
розпочала роботу у Всеукраїнському про-
екті «Впевнений старт». Створення фун-
даменту успішності майбутнього школяра, 
його безболісного входження до сучасної 
школи забезпечує освітня програма для 
дітей старшого дошкільного віку «Впевне-
ний старт» за загальною науковою редак-
цією доктора психологічних наук Тамари 
Піроженко. Над оновленням програми 
та створенням навчально-методичного 
забезпечення до неї спільно працювали 
фахівці з дошкільної та початкової освіти, 
тож програма «Впевнений старт» відпо-
відає вимогам наступності. 

Складові проекту «Впевнений старт»:
- Освітня програма для дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт»;
- Книга вихователя (3 частини);
- Книга дошкільника (3 частини);
- Альбом з художньо-творчої діяльності 

(3 частини);
- Книга для батьків (3 частини);
- Інформаційний портал «Впевнений 

старт».
Готується до друку:
- Хрестоматія для дітей старшого до-

шкільного віку; 
- Методичні рекомендації для музич-

ного керівника;
- Методичні рекомендації для інструк-

тора з фізичної культури;
- Діагностика, моніторинг у ЗДО.
Хмельницьким ОІППО проведено 

дводенний тренінг методистів дошкільної 
освіти з проблеми «Програма «Впевнений 
старт» - фундамент успішної підготовки 
до школи» за участю авторів та координа-
торів проекту.  Таким чином, підготовлено 
тренерів, які впродовж березня, квітня 
місяців організували 51 тренінг  в районах 
та містах області. Це дало можливість 
навчати працювати за програмою  1066   
вихователів.

Реалізація програми «Впевнений 
старт» передбачає трансформування у 
практику новітніх педагогічних ідей, змісту, 
методів, технологій задля досягнення нової 
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якості освіти. З огляду на це зміст почат-
кової освіти буде логічно продовжувати, 
доповнювати та розширювати зміст освіти 
дошкільної з урахуванням надбань і до-
свіду попереднього етапу розвитку дитини.

Сучасні підходи щодо забезпечення 
наступності двох перших ланок освіти 
визначено в інструктивно-методичних ре-
комендаціях МОН України «Щодо забезпе-
чення наступності дошкільної та початкової 
освіти» №1/9 – 249 від 19.04.2018.

Наголошуємо на необхідності опрацю-
вання важливих складових наступності, 
передбачених методичними рекомендаці-
ями, а саме:

- порівняльна характеристика тенден-
цій розвитку двох освітніх галузей (дошкіл-
ля та початкова школа), змісту та структури 
відповідних стандартів освіти;

- спільні пріоритети у підходах до 
розв’язання освітніх завдань: особистісно-
орієнтований, компетентнісний, діяльніс-
ний, середовищний підхід;

- педагогіка партнерства - сучасний 
формат співпраці дитячих, батьківських та 
педагогічних колективів.

Пропонуємо для опрацювання з педа-
гогами старших груп закладів дошкільної 
освіти орієнтири діяльності у новому на-
вчальному році, окреслені методичними ре-
комендаціями «Щодо організації освітнього 
процесу в перших класах закладів загальної 
середньої освіти у 2018/2019 навчальному 
році» / відділ початкової освіти Науково-до-
слідного інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України, журнал 
«Початкова школа» №6, 2018 р. ст.11-16/. 

Важливою умовою формування пси-
хологічної зрілості, життєвих компетент-
ностей і готовності до навчання в Новій 
українській школі старшого дошкільника є  
реалізація діяльнісного підходу.

Діяльнісний підхід в освіті – це спря-
мованість освітнього процесу на розвиток 
ключових компетентностей і наскрізних 
умінь особистості, застосування теоре-
тичних знань на практиці, формування 
здібностей до самоосвіти і роботи в групі, 
успішну інтеграцію в соціокультурне і при-
роднє середовище. Це методологічний 
базис, на якому будуються різні системи 
навчання зі своїми конкретними технологія-
ми, прийомами і теоретичними особливос-
тями. Діяльнісний підхід є альтернативним 
методу трансляції знань і їх пасивного 
засвоєння, дозволяє досягти освітніх цілей, 
що втілюють потреби суспільства. Ідеї 
діяльнісного підходу знайшли розвиток в 
основах Стандарту освіти (орієнтири змісту 
освіти Нової української школи - 2016), як 
інструмент упровадження компетентнісної 
парадигми освіти й оновленого змісту дер-
жавних стандартів.

Принципи діяльнісного підходу:
- принцип діяльності (відкриття нового 

знання самою дитиною);
- принцип безперервності (узгодженість 

усіх компонентів системи навчання: мети, 
завдань, змісту, методів, форм);

- принцип цілісного уявлення про світ 
(розуміння необхідності отримання знань);

- принцип мінімаксу (забезпечує різно-
рівневе навчання);

- принцип психологічної комфортності 
(віра у сили та можливості дитини);

- принцип варіативності (формування 
вміння добирати різні варіанти розв’язання 
завдань);

- принцип творчості (максимальна 
орієнтація на творчу основу у діяльності).

Аналіз наукової літератури показує, що 
дидактичні принципи діяльнісного підходу 
до навчання є, до певної міри, необхідними 
і достатніми для організації освітнього про-
цесу діяльнісної спрямованості.

Реалізація принципів діяльнісного 
підходу заглиблює дитину в атмосферу 
творчості, пошуку нового, піддає сумнівам 
сталі істини, вчить аналізувати, порівнюва-
ти, узагальнювати, прогнозувати, застосо-
вувати здобуті знання в нових ситуаціях, 
вчить проектувати власну діяльність, що 
дає дитині можливість відчути позитивний 
настрій й ситуацію успіху, забезпечує від-
чуття себе рівною серед рівних, створює в 
колективі атмосферу для досягнення спіль-
ної мети, коли кожен може висловлювати 
свою думку та вислухати товариша, прагне 
до пізнання нового.

Як результат, діти мають високі інтелек-
туальні, творчі, художні, музичні здібності; 
стають більш ініціативними, активними, 
впевненими у своїх силах; вміють доводити 
справу до логічного завершення; мають 
потяг до самостійної роботи; нестандартно 
думають і діють; використовують логіку, 
імпровізують; пишуть вірші, створюють 
казкові сюжети.

Отже, головним завданням діяль-
нісного навчання є не лише опанування 
дитиною певною системою знань, але й 
формування вміння на основі засвоєних 
знань та способів діяльності самостійно 
орієнтуватися в будь-якій незнайомій ін-
формації та збагачувати власний досвід 
через взаємодію з іншими людьми, що дає 
можливість для формування психологічної 
зрілості, життєвої компетентності і готов-
ності до навчання в новій українській школі 
старшого дошкільника.

Пропонуємо інформаційний супровід 
проблеми реалізації діяльнісного підходу 
в освітньому процесі закладів дошкільної 
освіти: Вікіпедія. Вільна енциклопедія https://
uk.wikipedia.org/wiki/діяльнісний підхід .

Значимою складовою формули Нової 
української школи є педагогіка партнер-
ства, в основі якої – спілкування, взаємо-
дія та співпраця між педагогами, дітьми і 
батьками.

Дитячі, батьківські та педагогічні колек-
тиви, що об’єднані спільними цілями та 
прагненнями, є зацікавленими однодумця-
ми, рівноправними учасниками освітнього 
процесу, відповідальними за результат.

Концепція «Нова українська школа» 
орієнтує зміну односторонньої автори-
тарної комунікації «педагог - дитина» на 
діалог і багатосторонню комунікацію між 
педагогами, дітьми та батьками.

Основні принципи педагогіки партнер-
ства:

- повага до особистості;
- доброзичливість і позитивне став-

лення;
- довіра у відносинах;
- діалог – взаємодія – взаємоповага;
- розподілене лідерство (право вибору 

та відповідальність за нього, горизонталь-
ність зв’язків);

- принципи соціального партнерства 
(рівність сторін, добровільність прийняття 
зобов’язань, обов’язковість виконання до-
мовленостей).

Заклад дошкільної освіти має ініці-
ювати нове глибше залучення сімей до 
побудови освітньої траєкторії дитини. 
Цьому сприятиме створення інформацій-
но-просвітницького простору для батьків, 
інших членів родин, що забезпечуватиме 
відкритість закладу освіти до спілкування, 
конструктивність у розв’язання освітніх 
завдань.

При визначенні стратегії, завдань, 
форм співпраці з батьками, змісту профе-
сійної підтримки педагогів радимо викорис-
товувати «Методичні рекомендації щодо 
організації взаємодії закладів дошкільної 
освіти з батьками вихованців» (Лист МОН 
України від 11.10.2017 №1/9 - 546).

Позитивним зрушенням у партнерській 
взаємодії між закладом освіти і родинною 
сприятиме впровадження перспективного 
досвіду, що демонструвався під час Все-
українського фестивалю - огляду кращого 
досвіду з організації просвіти батьків ви-
хованців ДНЗ/НВК "Джерело батьківських 
знань" – 2017 / блог методичних матеріалів 
«Дошкільний світ Хмельниччини», сторінка 
конкурси, проекти/.

Пріоритетом дошкільної освіти є фор-
мування нових нестандартних форм під-
вищення кваліфікації педагогів, навичок їх 
безперервної освіти через якісне викорис-
тання інформаційно-цифрових технологій.

Створення обласним інститутом мо-
делей віртуальних локацій методичної 
підтримки – результативний шлях задля 
прогнозування та аналітики освітніх про-
цесів, функціонування інформаційно-до-
відкового ресурсу, забезпечення освітніх 
потреб навчальних закладів, методичних, 
управлінських служб, об’єднаних територі-
альних громад.

Інформаційна інфраструктура, яку адмі-
ніструє НМЦ дошкільної, початкової, спеці-
альної та інклюзивної освіти, включає в себе:

- веб-сторінку «Дошкільна освіта» на 
сайті ХОІППО; 

- YOU TUBE  канал “Дошкілля Хмель-
ниччини”;

- блог методичних матеріалів “Дошкіль-
ний світ Хмельниччини” ; 

- блог «батькам майбутніх першо-
класників». 

Як результат зростає виробнича мо-
більність, доступність, оперативність 
інформації.

Комунікаційний контент мережевих 
творчих фахових спільнот у Фейсбуці 
забезпечує доступну та неперервну ко-
мунікацію між усіма категоріями освітян, 
створює умови для формування нових, 
нестандартних форм підвищення кваліфі-
кації педагогів:

- спільнота «Дошкілля Хмельниччини»; 
- спільнота «Порадник педагога ЗДО»;
- спільнота «Наш Афлатот».
Новим кроком у використанні можли-

востей сучасних цифрових технологій є  
створення блогу «Цифровий методичний 
кейс педагогів дошкільної освіти ОТГ» – 
віртуального простору для розвитку про-
фесійної компетентності педагогів. До його 
структури входять такі сторінки:
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- нормативно-правова база; 
- програмно-методичне забезпечення 

дошкільної освіти;
- віртуальні середовища ЗДО Хмель-

ниччини;
- інноваційні освітні технології;
- алгоритми роботи з цифровими ре-

сурсами тощо.
Науково-методичний, інформаційно-

аналітичний супровід діяльності освітян 
дошкільної галузі, їх самовдосконалення, 
зростання професійної компетентності, 
який здійснюють методичні служби різних 
рівнів,  має за мету:

- створення професійного інформацій-
ного та освітньо-методичного середовища;

- формування позитивної мотивації 
педагогів, методистів щодо їх професійного 
зростання;

- упровадження сучасних інноваційних 
технологій, передового педагогічного до-
свіду в освітній процес;

- вивчення потреб та надання допомо-
ги з теоретичних, методичних, практичних 
питань діяльності молодим спеціалістам та 
іншим педагогічним працівникам;

- виявлення творчих і обдарованих 
педагогів, забезпечення методичної під-
тримки щодо творення та впровадження 
освітянських ініціатив.

Організовуючи методичну роботу, 
забезпечуючи професійне зростання 
педагогів необхідно керуватись наказом 
МОН України від 16.04.2018 №372 «Про 
затвердження Примірного положення про 
методичний кабінет закладу дошкільної 
освіти».

Ключовим компонентом формули 
нової освіти є умотивований педагог, який 
має свободу творчості і розвивається про-
фесійно.

Широке інформування управлінських, 
методичних, педагогічних працівників щодо 
актуальних проблем дошкілля передбачає 
трансформування у практику сучасних пе-
дагогічних ідей, змісту, методів, технологій 
задля досягнення нової якості освіти.

На часі широке інформування дошкіль-
них працівників щодо змісту зустрічей з 
провідними науковцями дошкільної освіт-
ньої галузі України:

- семінар-практикум «Новий україн-
ський дитячий садок: виклики часу, пріо-
ритети, механізми реалізації навчальних 
освітніх завдань» та авторський семінар  
«Технології вітагенного навчання в роботі з 
дошкільниками» – (Наталія Гавриш, доктор 
педагогічних наук, професор, головний на-
уковий співробітник лабораторії дошкільної 
освіти і виховання Інституту проблем ви-
ховання НАПН України);

- семінар-тренінг «Моніторинг якості 
освіти: кваліметрична модель експертної 
оцінки» (Ірина Карабаєва, кандидат пси-
хологічних наук, старший науковий співро-
бітник лабораторії психології дошкільника 
Інституту психології ім.Г.Костюка НАПН 
України) / блог «Дошкільний світ Хмельнич-
чини», сторінка методиста/.

Сучасна педагогічна наука розглядає 
інтегрування освітнього процесу як ін-
струмент впровадження компетентнісного 
підходу.

Інтегрування не є механічним 
об’єднанням освітніх ліній, дисциплін, а є 

наближенням змісту освіти до особливос-
тей сприймання дитиною нової інформації. 
Саме тому, за свідченнями результатів 
досліджень українських та іноземних на-
уковців, воно дає змогу відображати цілісну 
реальну картину світу, бачити її зв’язки та 
розмаїття, позбутися фрагментарності 
засвоєних знань, що допоможе зробити 
освітній процес близьким до внутрішнього 
світу дитини.

Теоретичні аспекти та досвід забез-
печення науково-методичного супроводу 
реалізації принципу інтеграції розгляда-
лись на обласному науково-практичному 
семінарі за темою «Інтеграція освітнього 
процесу як одна з ключових ідей стан-
дартів дошкільної і початкової освіти» /
блог методичних матеріалів «Дошкільний 
світ Хмельниччини», сторінка методиста/. 
Наголошуємо на необхідності організації 
методичними службами закладів освіти, 
ММК/РМК, ОТГ навчання педагогічних 
працівників за даною проблемою.

Рекомендуємо для ознайомлення 
та впровадження в педагогічну практику 
перспективний досвід, методичні комплек-
си, розробки переможців Всеукраїнських 
конкурсів:

- Бродюк Л.І., вихователя-методиста, Миронюк 
А.В., вихователя ЗДО №2 м.Славути, переможців (І 
місце) Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 
літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році, категорія «Навчальна лі-
тература»; творча робота «Ми нащадки козаків» (ме-
тодичний комплекс програм для гуртків «Козаченята» 
та «Дівчаточка - леляточка» та розробки занять до 
них) / блог методичних матеріалів «Дошкільний світ 
Хмельниччини», сторінка конкурси, проекти/;

- Шахрай Н.В., завідувача, Пукальської І.М., 
вихователя ЗДО №11 м.Шепетівки, перемож-
ців Всеукраїнського конкурсу освітніх техноло-
гій – 2017, номінація «Практики»; методичний 
посібник «Екологічна грамотність і здорове 
життя  як одна  з ключових  компетентностей  
Нової  української школи» https://drive.google.
com/file/d/0B3UnEZUtSkpKSEFmbGtEaG1TS28/
view?usp=sharing/ блог методичних матеріалів «До-
шкільний світ Хмельниччини», сторінка конкурси, 
проекти/.

Ключове завдання діяльності педагогіч-
ної спільноти – утвердження патріотизму, 
формування особистісних рис громадяни-
на Української держави.

Результативно здійснюється впрова-
дження в практику прогресивного досвіду 
формування національної ідентичності 
дошкільників засобами реалізації культур-
ної спадщини рідного краю, самобутніх 
та неповторних творів Самчиківського 
народного декоративного мистецтва. У 
2017-2018 н.р. РМК/ММК, об’єднаними 
територіальними громадами було організо-
вано понад 50 форм методичного навчання 
за зазначеною темою.

Спостерігається тенденція щорічного 
збільшення кількості освітніх установ, що 
впроваджують кращі напрацювання педа-
гогічного колективу Самчиківського ЗДО 
щодо формування основ духовності на 
традиціях народної творчості.

Склався позитивний досвід викорис-
тання Самчиківського прикладного мис-
тецтва в закладах дошкільної освіти №8 
«Колосок» м.Кам’янця-Подільського, №1 
комбінованого типу смт. Віньковець, №2 

м.Славути, Летичівського Центру розвитку 
дитини «Калинонька». Педагогічні колекти-
ви розробили адаптовані програми, освітні 
проекти, методичні посібники, конспекти 
занять, матеріали гурткової роботи, що 
представлені в експозиції постійно діючої 
виставки «Самчиківський розпис в дошкіллі 
Хмельниччини» (ХОІППО, ауд. №114).

Формування здоров’язбережуваль-
ного середовища та здорового способу 
життя дошкільника є актуальною пробле-
мою сьогодення.

Впродовж вересня 2017 – квітня 2018 
років проведено обласний етап Всеукраїн-
ського огляду – конкурсу на кращий стан 
фізичного виховання в закладах дошкіль-
ної освіти.

Серед міських закладів перемогу здо-
були:

- Кам’янець-Подільський ДНЗ№5 «Джерель-
це» (І місце);

- Славутський ДНЗ№3 «Росинка» (ІІ місце);
- Нетішинський ДНЗ№5 «Теремок» (ІІІ місце).
Заклади дошкільної освіти сільської місце-

вості:
- Розсошанський ДНЗ «Яблунька» Хмель-

ницького району (І місце);
- ЗДО «Буратіно» Миньковецького НВК Сла-

вутського району (ІІ місце);
- Мокіївський ДНЗ «Сонечко» Ленковецької 

сільської ради Шепетівського району (ІІІ місце).
Пропонуємо матеріали досвіду перемож-

ців, розташовані на блозі «Дошкільний світ 
Хмельниччині», сторінка конкурси, проекти.

Права дітей з особливими освітніми 
потребами на здобуття освіти реалізуються 
в інклюзивних групах закладів дошкільної 
освіти . Організація діяльності у цих за-
кладах здійснюється у відповідності до 
законодавчої, нормативно-правової бази:

•  Закон України «Про внесення змін до За-
кону України "Про освіту" щодо особливостей  
доступу осіб з особливими освітніми потребами 
до освітніх послуг» від   23.05.2017 № 2053-VIII;

•  Постанова кабінету міністрів України «Про 
затвердження Положення про  інклюзивно-ре-
сурсний центр» від 12.07. 2017 №545;

• Наказ МОН України від 06.02.2015 № 
104/52 «Про затвердження Порядку комплекту-
вання інклюзивних груп у дошкільних навчальних 
закладах». Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 26 лютого 2015 року за № 224/26669;

• Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 
«Щодо організації діяльності інклюзивних груп у 
дошкільних навчальних закладах».

Звертаємо увагу методичних служб та 
педагогічних працівників на особливості 
організації надання психолого-педагогічної 
допомоги дітям, що визначаються Наказом 
МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про 
затвердження примірного положення про 
команду психолого-педагогічного супро-
воду дитини з особливими освітніми по-
требами в закладі загальної середньої та 
дошкільної освіти».

Позитивному розв’язанню проблем ін-
клюзивної освіти сприятиме використання 
перспективного досвіду, що демонстрував-
ся під час роботи  методичного колоквіуму 
завідувачів та методистів ЗДО «Сучасні 
підходи до роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами в дошкіллі» на базі МК 
відділу освіти Полонської ОТГ та за участю 
Понінківської ОТГ / блог «Дошкільний світ 
Хмельниччини», сторінка методиста/.
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Пропонуємо науково-методичний су-
провід впровадження інклюзивної освіти в 
практику закладів:

- Інструктивно-методичні рекоменда-
ції «Про організацію та зміст освітнього 
процесу дітей з особливими потребами у 
2018/2019 н.р.», Грицюк Н.Г., НМЦ дошкіль-
ної, початкової, спеціальної та інклюзивної 
освіти (сайт ХОІППО, електронна газета 
«Майбуття» - http://visnyk.hoippo.km.ua/
maibutia;

- Матеріали методичного колоквіуму 
завідувачів та методистів ЗДО «Сучасні 
підходи до роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами в дошкіллі», Полонне 
– 2018;

- Матеріали переможців обласної ви-
ставки «Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування - 2017» / сайт ХОІППО, Об-
ласна інформаційно-ресурсна лабораторія 
https://www.hoippo.km.ua/ або Цифрова 
лабораторія педагогічного досвіду Хмель-
ницького ОІППО http://dn.hoippo.km.ua/
vystavka/.

Триває робота творчої лабораторії 
музичних керівників закладів дошкільної 
освіти м.Хмельницького, яку очолює 
Трофімченко Ірина Євгенівна, музичний 
керівник ЗДО №56, щодо впровадження 
розробленої ними парціальної програми 
«Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми 
п’ятого року життя» - 2017.

Автори програми – активні організатори 
та учасники обласної школи новаторства 
за темою «Розвиток музичних здібностей і 
гармонізація емоційно-психофізіологічних 
станів дітей». Рекомендуємо започаткувати 
навчання музичних керівників закладів до-
шкільної освіти за означеною темою, яке 
проводитимуть слухачі школи – 2018р. 

У цьому зв’язку пропонуємо програмно-
методичний комплекс щодо застосування 
здоровя’збережувальної технології, пере-
довий досвід музично-оздоровчої роботи, 
методичні розробки оригінальних занять 
/ спільноти «Орф- музикотерапія - творча 
лабораторія. м.Хмельницький», «Асоціації 
музичних педагогів України», «Орф Асоці-
ація України» у Фейсбуці/.

Рекомендуємо для ознайомлення з 
проблемою музикотерапії наступну літе-
ратуру:

- Ефект Моцарта / Пер. с англ. Л.М.Щукин; 
Худ. обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 
2009. – 312с. – (Серія «Здоров’я в любому віці»)

- Петрушин, В.И. Музыкальная психоте-
рапия: теория и практика: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / 
В.И.Петрушин. – Москва: Владос, 2011. – 176с.

- «Як любити дітей (досвід самоаналізу)»/ 
Ш.О.Амонашвілі / Пер. з російської В.К. Гавриль-
кевич. – Хмельницький: Подільський культурно-
просвітницький Центр ім. М.К. Реріха; Центр 
національного університету, 2011. – 196с.

Наступним етапом роботи творчої 
лабораторії стала підготовка програми і 
методичних рекомендацій «Музично-каз-
кові намистинки: оздоровчо-освітня робота 
з дітьми четвертого року життя», що були 
схвалені до друку рішенням науково-ме-
тодичної ради Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 
освіти №2 від 24.04.2018; керівник про-
екту Трофімченко І.Є. – керівник творчої 
лабораторії музичних керівників «Школа 
новаторства», музичний керівник Хмель-
ницького дошкільного навчального закладу 
№56 «боровичок»; науковий керівник Ма-
лашевська І.А., кандидат педагогічних наук, 
доцент мистецьких дисциплін і методик 
навчання ДВНЗ Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету ім. 
Григорія Сковороди.

Українська освіта відкрита для ре-
алізації на її теренах кращого світового 
досвіду. Свідченням цього є тісна співп-
раця з Міжнародною фундацією «Aflatoun 
International» (Королівство Нідерландів). 
За її сприяння в Україні успішно реалізу-
ється проект соціально-фінансової освіти 
«Афлатот». Відповідно до меморандуму 
про співпрацю у сфері дошкільної освіти 
між Міністерством освіти і науки України 
та Міжнародною фундацією «Aflatoun 
International» освіта України взяла участь у 
Міжнародному проекті соціальної та фінан-
сової освіти дітей 3-18 років «Афлатун». 
Зміст проекту, розроблений у Нідерландах, 
сприяє соціальній адаптації дітей, формує 
у них навички правильного використання 
та економії коштів. Він спрямований на 
розвиток самосвідомості, підприємницького 
духу, дбайливого поводження з ресурсами. 
Економічні зміни у суспільстві обумов-
люють потребу формування початків 
фінансово-економічної освіти в єдності з 
моральною освітою, опанування необхід-
них знань і практичних умінь, починаючи 
вже з дошкільного віку.

Запропонований проект соціально-фі-
нансової освіти й виховання побудовано 
на пріоритетах і методичних ідеях всес-
вітнього руху із соціальної та фінансової 
освіти дітей у віці 3–18 років і втілюється 
у програмах: «Афлатот» (3– 5 років), «Аф-
латун» (6–14 років) і «Афлатін» (15–18 
років). Ці програми пояснюють дітям осно-
ви бюджетування власних коштів, вчать 
бути ощадливими та приймати виважені 
рішення. Навчаючись за цими програмами, 
діти отримують рекомендації й навички як 
правильно розпорядитися своїми грошима, 
подолати складні фінансові й матеріальні 
обставини, у яких дехто з них та їхні родини 
перебувають, а також зможуть досягти до-
бробуту в майбутньому.

Мета фінансової і соціальної освіти 
- навчити дітей критичному мисленню, 
правам і обов'язкам, фінансовим навикам, 
які допоможуть їм найбільш оптимально  
використовувати  наявні  ресурси.  Соці-
альна  освіта  навчає  дітей громадянським 
обов'язкам, необхідності розуміння соці-
альних проблем. Фінансова освіта включає 
розвиток важливих навиків заощадження, 
розробки бюджету і участі у фінансових 
проектах.

Програма «Афлатот» - освітня про-
грама, яка спрямована на формування 
азів соціальної та фінансової грамотності 
у дошкільників. Вона не розглядається як 
комплексна програма з раннього розвитку 

та навчання дітей, а скоріше - як додатко-
вий навчальний курс. 

 На Хмельниччині уже третій рік триває 
робота п’яти базових установ освіти – ЗДО 
№18 м.Кам’янця-Подільського, ЗДО №8 
м.Нетішина, ЗДО №9 м.Славути, ЗДО №38 
м.Хмельницького, ЗДО №12 м.Шепетівки 
у Всеукраїнському проекті щодо впрова-
дження міжнародної програми «Афлатот». 
Педагогічними колективами зазначених 
освітніх закладів розроблено методичний 
супровід щодо реалізації проблем соціаль-
ної та фінансової освіти дітей дошкільного 
віку, який представлений у навчально-ме-
тодичному посібнику «Упровадження 
основ соціальної та фінансової освіти дітей 
дошкільного віку» / укладачі Л.Г.Дарченко, 
М.І.Каратаєва - Кам’янець-Подільський: 
Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018.

У рамках проекту впродовж 2018-2019 
н.р. буде організовано тренінгові навчання 
вихователів-методистів, керівників мето-
дичних об’єднань закладів дошкільної осві-
ти області за темою «Інтеграція соціальної 
та фінансової освіти дошкільників у роботу 
ЗДО» (організатор - НМЦ дошкільної, по-
чаткової, спеціальної та інклюзивної освіти 
ХОІППО). 

З кращим досвідом роботи педагогів 
України – учасників проекту – радимо 
ознайомитись на сайті Міністерства освіти 
і науки України у рубриці «Освіта», розділ 
«Дошкільна освіта», підрозділ «Майстер-
ня педагога», сторінка «Освітній проект 
«Афлатот». 

Рекомендуємо віртуальні локації для 
використання в практиці роботи ЗДО:

1. http://mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти 
і науки України

2. http://www.imzo.gov.ua/ – сайт державної 
наукової установи Інститут модернізації змісту 
освіти 

3. http://osvita.adm-km.gov.ua/ – сайт Депар-
таменту освіти і науки Хмельницької ОДА

4. http://hoippo.km.ua – сайт Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти

5.  h t tps : / /www.youtube.com/channe l /
UCIsbMzhKUQaynRtpPsQrQCQ - YOU TUBE 
канал відеоматеріал «Дошкілля Хмельниччини»

6. svitdoshkillia.blogspot.com - блог методич-
них матеріалів «Дошкільний світ Хмельниччини»  

7. https://metodcacepedagog.blogspot.com/ - 
цифровий методичний кейс педагогів дошкільної 
освіти ОТГ

8. http://stepforschool.blogspot.com/  - блог 
«Батькам майбутніх першокласників» 

9 .  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/752227128244877/ - Фейсбук, спільнота 
«Дошкілля Хмельниччини» 

1 0 . h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/465886650411355/ - Фейсбук, спільнота 
«Наш Афлатот (Хмельницька область).

  
Марина КАРАТАЄВА,

Лариса ДАРЧЕНКО,
методисти дошкільної освіти 

НМЦ дошкільної, початкової, 
спеціальної та інклюзивної освіти 

Хмельницького ОІППО..
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Про організацію освітньої діяльності 
в початковій школі у 2018/2019 н.р.

Державним стандартом початкової 
освіти (2018) визначено, що початкова 
освіта має два цикли навчання (1 - 2 
і 3 - 4 класи), що враховують вікові 
особливості розвитку та потреби дітей 
і дають можливість забезпечити подо-
лання розбіжностей у досягненнях, зу-
мовлених готовністю до здобуття освіти. 
Зміст освіти в документі представлено 
в дев’яти освітніх галузях: мовно-літе-
ратурній, математичній, природничій, 
технологічній, інформатичній, соціальній 
і здоров’язбережувальній, фізкультурній, 
громадянській та історичній, мистецькій. 
Кожна галузь описана через загальні 
результати навчання та обов’язкові 
результати навчання здобувачів освіти. 
Загальні результати навчання пред-
ставлені описом складників ключових 
і предметних компетентностей, якими 
має володіти випускник закладів серед-
ньої освіти ІІІ ступеня, та окреслюють 
кінцевий результат для побудови освіт-
ньої траєкторії здобувачів загальної 
середньої освіти. Обов’язкові результати 
навчання показують, які складники клю-
чових і предметних компетентностей 
мають бути сформованими у здобувачів 
освіти на кінець кожного циклу навчання. 

Основним документом, що забез-
печує досягнення учнями визначених 
відповідним Державним стандартом 
загальної середньої освіти результатів 
навчання,  є освітня програма закладу 
загальної середньої освіти (стаття 33 
Закону України «Про освіту», стаття 15 
Закону України «Про загальну серед-
ню освіту»). Освітня програма закладу 
освіти, який здійснює свою діяльність на 
різних рівнях освіти, може бути наскріз-
ною (з 1 по 11/12 класи) або для певного 
рівня освіти. Документ схвалюється 
педагогічною радою закладу освіти та 
затверджується його керівником. Осно-
вою для розроблення освітньої програ-
ми є стандарт освіти відповідного рівня 
(у такому випадку освітня програма 
закладу освіти затверджується Дер-
жавним органом якості освіти України 
за результатами експертизи на відпо-
відність Державному стандарту освіти). 
Освітні програми розробляються за-
кладами освіти, науковими установами, 
іншими суб’єктами освітньої діяльності 
та затверджуються відповідно до Закону 
України «Про освіту»  та спеціальних 
законів.

Освітні програми повинні перед-
бачати освітні компоненти для вільного 
вибору здобувачів освіти.

Заклади освіти можуть використо-
вувати типові або інші освітні програми.

З урахуванням поетапного переходу 
закладів освіти на здійснення діяль-
ності за новим Державним стандартом 
у 2018/2019 навчальному році освітня 

програма закладу освіти може розробля-
тися на основі:

для 1 класів – Державного стандар-
ту початкової освіти (2018), типових 
освітніх програм (наказ МОН України від 
21.03.2018 № 268);

для 2-4 класів – Державного стан-
дарту початкової загальної освіти (2011), 
типових освітніх програм (наказ МОН 
України від 20.04.2018 № 407).

 У навчальному плані освітньої 
програми закладу освіти конкретизу-
ється варіативний складник. У разі 
використання варіативної години на 
вивчення курсу за вибором до переліку 
навчальних програм, який є складником 
освітньої програми, додається програма 
цього курсу. Звертаємо увагу, що про-
грама курсу за вибором повинна мати 
відповідний гриф і входити до пере-
ліку навчальних програм, підручників 
та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих МОН України для ви-
користання в початкових класах закладів 
загальної середньої освіти (https://imzo.
gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

Використання годин варіативного 
складника навчальних планів може йти 
на збільшення годин на вивчення окре-
мих предметів інваріантного складника, 
упровадження курсів за вибором, про-
веденням індивідуальних консультацій 
та групових занять.

При розподілі варіативного складни-
ка навчального плану слід враховувати, 
що гранично допустиме навантаження 
вираховується на одного учня, а уроки 
фізичної культури не враховуються при 
визначенні цього показника. 

У період переходу шкіл на здій-
снення освітньої діяльності за новим 
Державним стандартом заклади освіти 
розробляють (власні) / комплектують (на 
основі типових освітніх програм, чинних 
освітніх програм) освітні програми на 
кожен навчальний рік, структурують їх 
відповідно до вимог пункту 33 Закону 
України «Про освіту». Звертаємо увагу, 
що загальний обсяг навчального наван-
таження визначається в навчальному 
плані, очікувані результати навчання 
здобувачів освіти окреслюються в 
навчальних програмах предметів/ін-
тегрованих курсів (що є складниками 
освітньої програми). В освітній програмі 
закладу освіти, що складена на осно-
ві типової освітньої програм чи іншої 
освітньої програми, що може бути впро-
ваджена відповідно до чинних норма-
тивних документів, навчальні програми 
предметів/інтегрованих курсів подаються 
переліком.

На основі навчальної програми пред-
мета/інтегрованого курсу вчитель скла-
дає календарно-тематичне планування 
в довільній, зручній для використання 

формі, з урахуванням навчальних мож-
ливостей учнів класу. 

Календарне та поурочне плануван-
ня здійснюється вчителем у довільній 
формі, у тому числі з використанням 
друкованих чи електронних джерел 
тощо. Формат, обсяг, структура, зміст 
та оформлення календарних планів та 
поурочних планів-конспектів є індивіду-
альною справою вчителя. Встановлення 
універсальних у межах закладу загаль-
ної середньої освіти міста, району чи 
області стандартів таких документів є 
неприпустимим. 

Автономія вчителя має бути забез-
печена  академічною свободою, вклю-
чаючи свободу викладання, свободу від 
втручання в педагогічну, науково-педа-
гогічну та наукову діяльність, вільним 
вибором форм, методів і засобів навчан-
ня, що відповідають освітній програмі, 
розробленням та впровадженням ав-
торських навчальних програм, проектів, 
освітніх методик і технологій, методів і 
засобів, насамперед методик компетент-
нісного навчання.

Вчитель має право на вільний ви-
бір освітніх програм, форм навчання, 
закладів освіти, установ і організацій, 
інших суб’єктів освітньої діяльності, що 
здійснюють підвищення кваліфікації та 
перепідготовку педагогічних працівників.

Отже, вчитель має право самостій-
но переносити теми уроків, відповід-
но до засвоєння учнями навчального 
матеріалу, визначати кількість годин на 
вивчення окремих тем.  Адміністрація 
закладу загальної середньої освіти або 
працівники методичних служб можуть 
лише надавати методичну допомогу 
вчителю з метою покращення освітнього 
процесу, а не контролювати його. 

Звертаємо увагу педагогічних пра-
цівників на те, що відповідно до вимог 
Державного стандарту початкової освіти 
в навчальних програмах з усіх предметів 
і курсів передбачено 20% резервного 
часу. При складанні календарно-те-
матичного планування учитель може 
використовувати його на свій розсуд, 
наприклад, для вдосконалення вмінь, 
дослідження місцевого середовища 
(довкілля), у якому мешкають діти, кра-
єзнавчих розвідок, дослідницько-пізна-
вальних проектів та екскурсій, зокрема з 
ініціативи дітей. Крім того, пропонується 
наприкінці кожної чверті планувати 
корекційно-рефлексійний тиждень для 
подолання розбіжностей у навчальних 
досягненнях учнів. З метою створення 
умов для проектної діяльності учнів, 
здійснення спостережень, досліджень, 
виконання практико орієнтованих за-
вдань протягом навчального року про-
понується виділити час на проведення 
навчально-пізнавальної практики, екс-
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курсій. Вибір змісту і форм організації 
такої навчально-пізнавальної практики 
навчальний заклад визначає самостійно.

Структура навчального року (за 
чвертями, півріччями, семестрами), три-
валість навчального тижня, дня, занять, 
відпочинку між ними, інші форми органі-
зації освітнього процесу встановлюють-
ся закладом загальної середньої освіти 
в межах часу, передбаченого освітньою 
програмою.

Організація освітнього процесу не 
повинна призводити до перевантаження 
учнів та має забезпечувати безпечні та 
нешкідливі умови здобуття освіти.

Режим роботи закладу загальної 
середньої освіти визначається таким 
закладом освіти на основі відповідних 
нормативно-правових актів.

Тривалість уроків у закладах освіти 
становить: у перших класах - 35 хвилин, 
у других - четвертих класах - 40 хвилин, 
у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хви-
лин. Заклад освіти може обрати інші, 
крім уроку, форми організації освітнього 
процесу (лист МОН від 02.04.2018 № 
1/9-190 «Щодо скороченої тривалості 
уроку для учнів початкових класів»).

Тривалість канікул у закладах за-
гальної середньої освіти протягом на-
вчального року не може бути меншою 
30 календарних днів.

Фактичне виконання навчальної про-
грами фіксується у Класному журналі 
відповідно до Інструкції щодо заповне-
ння Класного журналу для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
затвердженої наказом Міністерства осві-
ти і науки України від 08.04.2015 № 412, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 27.04.2015 за № 472/26917, та з 
урахуванням методичних рекомендацій 
щодо заповнення Класного журналу для 
1-4-х класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів (лист Міністерства освіти і 
науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-
1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 № 
1/9-332). 

Новий Державний стандарт почат-
кової освіти, регламентуючи свободу 
педагогічних спільнот у виборі шляхів 
навчання, виховання і розвитку шко-
лярів, відкриває можливість вибору та 
створення власного навчального за-
безпечення освітнього процесу. Чинні 
вимоги до його якості доповнюються 
показниками, що відповідають пріори-
тетам нового Державного стандарту і 
передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; 
дослідницький підхід до формування 
умінь; конструювання знань, а не їх від-
творення; організацію пошуку інформації 
з різних джерел; розвиток критичного 
мислення, творчості тощо. 

У 1 класах закладів загальної се-
редньої освіти пропонується працювати 
за підручниками, що за результатами 
конкурсного відбору отримали гриф 
«Рекомендовано для використання в 
закладах загальної середньої освіти» і 
будуть надруковані за кошти державно-
го бюджету. Використання навчальних 
посібників, зошитів з друкованою осно-
вою, що доповнюють зміст підручників, 

утворюють разом з ними навчальні 
комплекти, є необов’язковим і може 
мати місце в освітньому процесі лише 
за умови дидактичної доцільності на-
вчальних видань для реалізації нових 
підходів у роботі з учнями, дотримання 
вимог щодо уникнення перевантаження 
учнів та добровільної згоди усіх батьків 
учнів класу на фінансове забезпечення. І

Звертаємо також увагу, що відпо-
відальність за реалізацію державної 
політики у сфері освіти та забезпечення 
якості освіти на відповідній території 
покладена на органи місцевого само-
врядування (стаття 66 Закону України 
«Про освіту»). 

Особливості організації 
освітнього процесу в 1 класах 
за Типовою освітньою програмою, 
розробленою під керівництвом 
Савченко О. Я.

Типову освітню програму розроблено 
відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти. У програмі визначено 
очікувані результати для кожного класу 
окремо, коротко вказано відповідний 
зміст предмета чи інтегрованого курсу. 
Це дозволить учителю відстежувати на-
вчальний поступ дітей.

Програму розроблено з урахуванням 
ідей Нової української школи  для по-
чаткової освіти за такими принципами: 
дитиноцентрованості і природовідпо-
відності, узгодження цілей предмета 
(курсу) з очікуваними результатами і 
змістом; доступності і науковості змісту 
та практичної спрямованості результатів; 
наступності і перспективності змісту для 
розвитку дитини; логічної послідовності і 
достатності засвоєння учнями предмет-
них компетентностей; взаємопов’язаного 
формування в кожній освітній галузі 
ключових і предметних компетентостей; 
можливостей реалізації вчителем змісту 
освіти через предмети або інтегровані 
курси; можливостей адаптації змісту 
програми до індивідуальних особливос-
тей дітей (інтелектуальних, фізичних, 
пізнавальних); творчого використання 
вчителем програми залежно від умов 
навчання.

Враховуючи інтегрований характер 
кожної компетентості, рекомендується 
систематично використовувати внутріш-
ньопредметні і міжпредметні зв’язки, які 
сприяють цілісності результатів початко-
вої освіти та перенесенню умінь у нові 
ситуації, є передумовою використання 
інтегрованих курсів та інтегрованих 
уроків. 

Визначені в типовій освітній програмі 
конкретні очікувані результати подані 
за змістовими лініями з урахуванням 
потенціалу кожної освітньої галузі для 
формування в учнів ключових і предмет-
них компетентостей, наскрізних умінь.

Під час укладання навчальних пла-
нів можна реалізувати положення Дер-
жавного стандарту, відповідно до якого 
закладу освіти надається право в ін-
ший спосіб комбінувати освітні галузі. 
До прикладу, предмет, що реалізовує 

технологічну галузь, можна поєднати 
з інтегрованим курсом «Я досліджую 
світ»; інтегрований курс «Мистецтво» 
реалізовувати через два предмети – 
музичне мистецтво й образотворче мис-
тецтво. При цьому варто зважати, що у 
процесі інтеграції кількість навчальних 
годин, передбачених на вивчення кожної 
освітньої галузі, перерозподіляється без 
зменшення їх сумарного значення. 

У типовій освітній програмі підкрес-
лено необхідність застосування форму-
вального й вербального оцінювання. Ці 
види оцінювання змінюють функції вчи-
теля у процесі контролю й оцінювання 
навчальних досягнень учнів, натомість 
діти поступово у співпраці з педагогом 
мають оволодівати уміннями само-
оцінки й самоконтролю, тобто ставати 
суб’єктами учіння. 

Навчання грамоти

Початковий курс мовно-літератур-
ної освіти розпочинається в 1 класі з 
навчання грамоти, метою якого є фор-
мування в першокласників навичок чи-
тання і письма, розвиток комунікативних 
умінь, пізнавальних здібностей, здат-
ності спілкуватися українською мовою в 
особистому й суспільному житті. 

Реалізація зазначеної мети здій-
снюється за такими змістовими лініями: 
«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Вза-
ємодіємо письмово», «Досліджуємо 
медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» 
спрямована на формування в молодших 
школярів умінь сприймати, аналізувати, 
інтерпретувати й оцінювати усну інфор-
мацію та використовувати її в різних 
комунікативних ситуаціях, спілкуватися 
усно з іншими людьми в діалогічній і 
монологічній формах заради досягнення 
певних життєвих цілей.

Основними напрямами цієї роботи 
в 1 класі є розвиток таких умінь: сприй-
мати на слух і правильно розуміти усне 
мовлення; будувати діалог і невеликі 
монологічні усні зв’язні висловлення.

У процесі формування аудіативних 
умінь необхідно розвивати мовленнєвий 
слух і вміння розуміти почуте. Розвиток 
мовленнєвого слуху передбачає фор-
мування вмінь вирізняти в суцільному 
звуковому потоці окремі елементи, 
ідентифікувати їх, адекватно сприймати 
інтонаційні характеристики мовлення. 
Розвиток розуміння почутого передбачає 
вироблення вмінь усвідомлювати зна-
чення окремих елементів тексту (слів, 
словосполучень, речень) і доступний 
текст у цілому.

У 1 класі формування аудіативних 
умінь розпочинається на різних мов-
них одиницях, починаючи зі звуків. На 
цьому етапі доцільно пропонувати такі 
типи завдань: розрізнення голосних і 
приголосних звуків; твердих і м’яких 
приголосних; послідовне правильне 
відтворення в почутому слові всіх звуків; 
розпізнавання на слух односкладових, 
двоскладових слів; розпізнавання слів з 
наголосом на певному складі та ін.
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Н а с т у п н и й  е т а п  п е р е д б а -
чає вправляння першокласників у 
запам’ятовуванні прослуханих слів, 
словосполучень, речень, невеликих за 
обсягом висловлень. З цією метою варто 
пропонувати такі завдання: послухати 
кілька відомих слів і відтворити їх у тій 
самій або довільній послідовності; із 
прослуханого ряду слів вибрати назви 
визначених учителем речей (навчаль-
ного приладдя, одягу тощо); вилучити 
зайве слово з тематичної групи; визна-
чити кількість слів у сприйнятому на слух 
реченні та кількості речень у сприйнято-
му на слух тексті; розпізнати завершене 
і незавершене речення і т. ін.

Робота над формуванням уміння 
будувати діалог полягає в тому, щоб 
удосконалювати звуковимову першо-
класників; збагачувати, уточнювати й 
активізувати їхній словниковий запас; 
удосконалювати вміння правильно 
відповідати на поставлені запитання, 
ставити запитання іншим; збагачувати 
мовлення дітей формулами мовленнєво-
го етикету; учити дотримуватись правил 
спілкування, норм літературної мови; 
вступати в діалог на доступні теми.

Формування в першокласників мо-
нологічних висловлювань доцільно 
розпочинати з роботи над побудовою 
самостійних зв’язних висловлень за 
малюнком, серією малюнків, певною 
життєвою ситуацією. Наступним етапом 
є побудова невеликих усних розповідей, 
описів, міркувань за малюнком, запи-
таннями, висловлення власної думки 
з приводу зображеної в підручнику си-
туації, переказування прослуханого чи 
прочитаного тексту.

Ефективності формування зазна-
чених умінь сприятиме застосовування 
інтерактивних форм організації на-
вчальної діяльності, які передбачають 
постійну активну взаємодію учасників 
освітнього процесу, пробуджують за-
цікавленість, бажання виконувати по-
ставлене завдання.

У процесі реалізації змістової лінії 
«Читаємо» в першокласників перед-
бачено формування таких основних 
очікуваних результатів: читати вголос до-
ступні тексти переважно цілими словами 
(окремі слова ускладненої структури 
– складами); виявляти розуміння їх фак-
тичного змісту; правильно інтонувати 
речення, різні за метою висловлювання 
та інтонацією; висловлювати власне 
ставлення до прочитаного; читати за ро-
лями діалоги з казок, оповідань, віршів; 
мати уявлення про найважливіші джере-
ла інформації: дитячі книжки, журнали, 
енциклопедії, телебачення, бібліотека, 
Інтернет; виявляти інтерес, позитивне 
ставлення до книжки; пояснювати свої 
читацькі вподобання. 

Відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти одним із пріоритетних 
завдань Нової української школи є за-
безпечення умов для всебічного роз-
витку дитини, її талантів, здібностей, 
компетентностей та наскрізних умінь 
відповідно до вікових та індивідуаль-
них психофізіологічних особливостей 

і потреб. Тому в процесі формування 
навички читання важливо враховувати 
читацькі вміння, набуті дітьми в дошкіль-
ному віці, і здійснювати диференційова-
ний підхід у навчанні першокласників, 
які прийшли до школи з різним рівнем 
підготовки. 

З метою підтримування інтересу 
першокласників до читання варто ви-
користовувати різноманітні стимули 
і прийоми читання, якомога частіше 
пропонувати читати тексти різних жан-
рів, на різних носіях (на папері, дошці, 
мультимедіа) і з різних джерел, залучати 
учнів до дидактичних ігор, вирішення 
змодельованих знайомих дітям життєвих 
ситуацій, які потребують застосування 
навички читання.

В умовах істотного зниження інтере-
су учнів до читання важливого значення 
у змісті інтегрованого курсу «Навчання 
грамоти» набуває робота з дитячою 
книжкою, яку рекомендується прово-
дити щотижня. Відповідно до чинного 
Стандарту початкової загальної освіти 
ключовими результатами такої роботи є 
розвиток у дітей інтересу, любові до чи-
тання, умінь сприймати, перетворювати, 
оцінювати текстову інформацію у про-
цесі усної взаємодії, умінь з допомогою 
дорослих обирати дитячі книжки, пояс-
нювати свій вибір, розвиток прогностич-
них умінь орієнтовно визначати за об-
кладинкою, заголовком та ілюстраціями, 
про що йтиметься в дитячій книжці і т. ін.

Визначальними чинниками розвитку 
в першокласників позитивних мотивів 
до читання на уроках роботи з дитячою 
книжкою є цікаві форми їх організації і 
проведення, а також добір відповідного 
змісту навчального матеріалу, який за-
безпечить його новизну, емоціогенність, 
розвиток читацьких інтересів. Дуже 
важливо на кожному занятті щоразу 
працювати з невеликою за обсягом 
новою ілюстрованою книжкою, у якій 
дитині буде легко орієнтуватися, а сам 
процес ознайомлення з нею спричинить 
позитивні емоції, зацікавлення, радість 
спілкування.

Учні 1 класу мають різні стартові 
можливості розвитку навички читання і 
читацького досвіду. Залежно від цього 
класовод гнучко моделює методи і при-
йоми роботи, які, з одного боку, врахо-
вують тип дитячої книжки (книжка-твір, 
книжка – збірка: авторська чи різних ав-
торів), жанрові особливості тексту (каз-
ка, вірш, оповідання), з іншого – рівень 
індивідуальних читацьких можливостей 
дітей класу.  Діти, які ще не читають, 
більшою мірою на таких заняттях є 
слухачами і оволодівають уміннями, 
необхідними для повноцінного розуміння 
художніх текстів, сприйнятих на слух. 
Для учнів, які читають, педагог застосо-
вує різні прийоми роботи із залучення 
їх до самостійного читання доступних 
текстів або їх фрагментів.

У структурі занять виокремлюються 
етапи безпосередньої практичної роботи 
з дитячою книжкою: її розглядання до 
сприймання тексту з метою прогнозуван-
ня орієнтовного змісту і після його пер-

винного сприймання, коли проводиться 
колективне обговорення прочитаного 
(прослуханого), обмін враженнями з опо-
рою на ілюстрації, текстовий матеріал, а 
також візуалізація сприйнятого (ілюстру-
вання, театралізація і т. ін.).

Значною мірою ставлення до книжки, 
до читання дитина переймає у своїх 
батьків. Отже, особистий приклад бать-
ків відіграє тут неабияку роль. Класовод 
приділяє увагу питанню прилучення 
дитини до книжки в колі сім’ї. Важливими 
формами співробітництва з батьками є 
індивідуальні консультації, анкетування, 
семінари-практикуми, фотопрезентації 
тощо.

Змістова лінія «Взаємодіємо письмо-
во» спрямована на формування в пер-
шокласників повноцінної навички пись-
ма, умінь добирати й записувати назву 
малюнка, заголовок до тексту, будувати 
й записувати речення за ілюстрацією, 
життєвою ситуацією, дотримуватися 
культури оформлення письмових робіт, 
виявляти і виправляти недоліки письма 
(самостійно та за допомогою вчителя).

У процесі реалізації цієї лінії в 1 класі 
пріоритетним є формування графічних, 
технічних, гігієнічних та елементарних 
орфографічних навичок.

Навчання письма відбуватиметься 
швидко й ефективно, коли воно про-
ходить паралельно чи інтегровано з 
навчанням читання у формі уроку або 
заняття. 

Процес навчання письма може по-
ділятися на три періоди: підготовчий, 
буквений, післябуквений, кожний з яких 
триває довше чи коротше, залежно від 
потреби.

Досягнення мети – розбірливого 
письма учнів на кінець 1 класу за най-
менших зусиль, вимагає від учителя за-
стосування доступних і цікавих прийомів 
письма, спрямованих як на розвиток 
координації руху руки (пальців, кисті, 
передпліччя), окоміру, орієнтації в рядку 
сітки зошита, ліво-правобічної орієнтації 
в площинному просторі, сприймання 
букви, так і зміцнення дрібних м’язів 
кисті. Перериваючи процес письма 
для перепочинку, який є обов’язковим 
(частотність і довготривалість його за-
лежить від письмового навантаження), 
крім фізкультхвилинок, рекомендується 
використовувати для вправляння паль-
ців маніпуляції з олівцем, викладання 
з паличок (олівців) заданих фігур на 
парті, вирізування найпростіших фігур 
ножицями та ін.  

Фізіологічні особливості процесу 
письма, індивідуальні особливості роз-
витку учнів вимагають ряд додаткових 
специфічних гігієнічних вимог до посад-
ки, положення зошита на парті, ручки в 
руці. Дидактично доцільним і обґрунто-
ваним має бути дозування графічних 
завдань. 

Для навчання письма учнів 1-го 
класу істотне значення має висока 
якість шкільного письмового приладдя 
(зошита, ручки, олівця) та допоміжних 
дидактичних матеріалів. Ручка має до-
биратися індивідуально кожному учневі 
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залежно від його фізіології. Можна про-
понувати ручки з певними накладками, 
які допомагають утримувати в зручному 
положенні пальці. Олівці варто давати 
учню середньої твердості. Допоміжні ма-
теріали можуть бути роздатковими для 
індивідуального використання з метою 
закріплення певного уміння, необхідного 
для розвитку навички письма.

Процес формування навички пись-
ма в 1-ому класі підлягає постійному 
контролю.

Реалізація змістової лінії «Досліджу-
ємо медіа» передбачає формування в 
учнів 1 класу вмінь сприймати прості ме-
діапродукти, брати участь в обговоренні 
їх змісту і форми, розповідати про свої 
враження від прослуханих / перегляну-
тих медіапродуктів. 

Для формування елементарних 
умінь аналізувати, інтерпретувати, 
критично оцінювати інформацію в меді-
атекстах та використовувати її, а також 
створювати посильні для учнів 1 класу 
прості медіапродукти пропонуємо ви-
користовувати такі їх види, як малюнки, 
світлини, комікси, дитячі журнали, муль-
тфільми тощо.

Змістова лінія «Досліджуємо мовні 
явища» спрямована на формування 
умінь розрізнювати голосні і приголосні 
звуки, правильно вимовляти тверді й 
м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки, 
відтворювати ланцюжок звуків у по-
чутому слові (без явищ асиміляції), по-
значати мовні звуки буквами на письмі, 
правильно записувати слова, вимова й 
написання яких збігаються, відтворю-
вати алфавітні назви букв, поділяти на 
склади слова під час переносу їх частин 
в інший рядок, правильно наголошувати 
загальновживані слова, розрізнювати 
близькі й протилежні за значенням 
слова, упізнавати і розрізнювати слова 
– назви предметів, ознак, дій, чисел, 
службові слова (за допомогою вчителя), 
ставити до них запитання, складати й ін-
тонаційно правильно вимовляти (читати) 
розповідні, питальні та окличні речення 
і відповідно оформлювати їх на письмі, 
мати уявлення про текст, добирати за-
головок до тексту.

Звертаємо увагу на те, що засвоєння 
першокласниками елементарних теоре-
тичних знань з української мови і пра-
вописних норм здійснюється у процесі 
дослідження учнями мовних одиниць і 
явищ. В умовах реалізації компетентніс-
ного підходу вивчення мовного матеріа-
лу має здійснюватись у процесі активної 
розумової діяльності, що сприятиме 
усвідомленості й міцності знань. Досягти 
цього можна шляхом залучення учнів до 
спостереження за мовними одиницями і 
явищами, їх аналізу, порівняння, фор-
мулювання під керівництвом учителя 
посильних висновків.

У процесі реалізації визначених про-
грамою дидактичних завдань періоду на-
вчання грамоти належну увагу слід при-
діляти формуванню в першокласників 
ключової компетентності уміння вчитися, 
зокрема уміння уважно слухати вчителя 
й виконувати те, про що він говорить, 

правильно організовувати своє робоче 
місце, користуватися навчальним при-
ладдям і підручником та навчальними 
посібниками тощо. Не менш важли-
во сформувати здатність виконувати 
мисленнєві операції: виокремлювати 
в мовному потоці певні мовні одиниці, 
виділяти характерні для них ознаки, по-
рівнювати між собою предмети, мовні 
одиниці (знаходити однакові, схожі й 
різні ознаки), знаходити «зайвий» у групі 
об’єднаних за певною ознакою об’єктів, 
робити за допомогою вчителя висновки 
на основі спостережень і т.п. Оволодіння 
зазначеними загальнонавчальними умін-
нями й навичками – одна з умов успіш-
ної навчальної діяльності школярів.

Для забезпечення мотивації на-
вчальної діяльності учнів у 1 класі необ-
хідно створювати оптимальне освітнє 
середовище, яке б забезпечувало умови 
для організації роботи в парах, групах, 
проводити заняття не тільки за партами, 
а й на килимку, а також за межами клас-
ної кімнати та шкільного приміщення. 

Доцільно активно використовувати 
нестандартні організаційні форми на-
вчання та різні способи взаємодії учас-
ників навчального процесу, особливо ті, 
які містять елементи гри. У шестирічних 
першокласників гра ще залишається 
домінуючим видом діяльності,  тому 
навчання через гру більше зацікавлює 
дітей і дає вагоміші результати.

З метою підвищення інтересу до на-
вчальної діяльності необхідним у 1 класі 
є використання різноманітних дидактич-
них засобів: ілюстративного матеріалу, 
таблиць, схем, моделей, зразків, мульти-
медійних засобів тощо. 

Математика

Початковий курс математики покли-
каний розкрити для учнів роль матема-
тики в пізнанні явищ і закономірностей 
навколишнього світу;  формувати в 
дітей основи математичних знань та 
способів дій, досвід їх використання для 
розв’язування навчальних і практичних 
задач; реалізовувати потенціал галузі 
для засновування здатності міркувати 
логічно, оцінювати коректність і достат-
ність даних для розв’язування навчаль-
них і практичних задач; для розвитку 
математичного мовлення, що необхідне 
для опису математичних фактів, відно-
шень і закономірностей.

Реалізація означених завдань здій-
снюється за такими змістовими лінія-
ми: «Числа, дії з числами. Величини», 
«Геометричні фігури», «Вирази, рівності, 
нерівності», «Математичні задачі і до-
слідження», «Робота з даними».

Провідним завданням змістової 
лінії «Числа, дії з числами. Величини» 
є формування в учнів поняття про цілі 
невід’ємні числа в межах 100, розумін-
ня суті арифметичних дій додавання 
й віднімання, відношення різницевого 
порівняння, формування повноцінної об-
числювальної навички додавання і від-
німання в межах 10; практичних умінь, 
пов’язаних із вимірюванням величин 

довжини, маси, місткості й часу. 
Уявлення про натуральне число, 

сутність арифметичних дій додавання 
і віднімання і взаємозв’язок між цими 
діями в першокласників формують на 
основі оперування множинами пред-
метів. Зважаючи, що сучасна дитина 
переважно взаємодіє з двовимірними 
зображеннями (візуальні відтворення 
на паперових та електронних носі-
ях), у навчальному процесі доцільно 
більше уваги приділяти практичним 
вправам із тривимірними об’єктами 
(геометричні тіла, реальні природні або 
створені людиною предмети). З метою 
підготовки до вивчення арифметичних 
дій додавання й віднімання в інших 
концентрах для реалізації інтеграції за 
способом математичної діяльності при 
розгляді табличних випадків додавання 
та віднімання увага зосереджується 
на формуванні прийомів обчислення в 
межах 10 (додавання і віднімання чисел 
частинами, додавання на основі пере-
ставного закону додавання, віднімання 
на основі взаємозв’язку арифметичних 
дій додавання та віднімання). Слід за-
значити, що суть переставного закону 
додавання, взаємозв’язку арифметичних 
дій додавання і віднімання розкривають-
ся на практичній основі й лише після 
цього узагальнюються й застосовуються 
учнями в обчисленнях. 

У першому класі учні ознайомлюють-
ся з нумерацією чисел у межах 100; на 
основі практичних вправ осмислюють 
поняття розряду, вчаться записувати 
двоцифрові числа, опановуючи принцип 
позиційного запису числа. Розрядний 
склад двоцифрових чисел є основою 
для здійснення учнями порівняння 
чисел, додавання й віднімання двоциф-
рових чисел у випадках, які ґрунтуються 
на нумерації. За наявності пізнавальних 
потреб і можливостей учнів на основі 
використання наочного матеріалу можна 
опрацювати дії додавання і віднімання 
чисел у межах 100 без переходу через 
розряд.

У тісному зв’язку з формуванням 
поняття числа і опануванням арифме-
тичних дій відбувається вивчення на 
практичній основі довжини, маси, міст-
кості, часу, вартості, а також способів ви-
мірювання цих величин. Для засвоєння 
відповідних тем доцільно пропонувати 
учням завдання, пов’язані з їхнім реаль-
ним життям.

Змістовою лінією «Геометричні фі-
гури» передбачено вивчення елементів 
геометрії. Її головним завданням є 
розвиток в учнів просторових уявлень, 
уміння спостерігати, порівнювати, уза-
гальнювати й абстрагувати; формування 
в учнів елементарних практичних умінь 
будувати, креслити, моделювати й кон-
струювати геометричні фігури від руки 
та за допомогою простих креслярських 
інструментів. У межах першого класу 
формують уявлення про геометричні 
фігури на площині, їх істотні ознаки і 
властивості; вчать розпізнавати геоме-
тричні фігури у просторі, зіставляти об-
рази геометричних фігур з навколишніми 
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предметами. 
Змістова лінія «Вирази, рівності, 

нерівності» має на меті реалізацію ал-
гебраїчної пропедевтики і передбачає 
формування уявлень про числові мате-
матичні вирази суму і різницю, числові 
рівності й нерівності. Відповідний мате-
ріал уводиться поступово, одночасно з 
вивченням арифметичного матеріалу. 
Одним із питань алгебраїчної пропедев-
тики в початковій школі є формування 
найпростіших уявлень про залежність 
значення суми від зміни одного з додан-
ків, про залежність значення різниці від 
зміни зменшуваного. 

Метою змістової лінії «Математичні 
задачі і дослідження» є формування в 
учнів здатності розпізнавати практичні 
проблеми, які можна розв’язати із за-
стосуванням математичних методів. 
Математичні задачі, зокрема сюжетні, є 
важливим засобом ілюстрації і конкре-
тизації навчального матеріалу; розвитку 
пізнавальних процесів й оволодіння при-
йомами розумових дій (аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення, класифікації, 
конкретизації); є засобом формування 
дії моделювання; виховання особистіс-
них якостей, естетичних почуттів; роз-
витку вміння будувати судження, робити 
висновки; формування в учнів мотивації 
їхньої навчальної діяльності, інтересу 
та здатності до цієї діяльності. Сюжетні 
задачі, особливо практично зорієнтова-
ні, забезпечують зв’язок математики із 
реальним життям дитини. 

У першокласників формують поняття 
про задачу, її структурні компоненти, 
про сутність процесу розв’язування. 
Основним завданням є набуття учнями 
загального уміння розв’язувати прості 
сюжетні задачі. Зважаючи на схильність 
сучасних дітей взаємодіяти з віртуаль-
ним світом (зокрема через комп’ютерні 
програми), доцільно пропонувати учням 
у задачах реалістичні сюжети.

Робота над сюжетною задачею не 
обов’язково має закінчуватися одер-
жанням відповіді на її запитання; учні 
можуть досліджувати вплив складників 
задачі на її розв’язання на різних варіа-
ціях умов; добирати умову до запитання, 
змінювати умову відповідно до запи-
тання, змінювати запитання відповідно 
до виразу тощо. Водночас, навчальні 
дослідження поширюються не лише на 
сюжетні задачі, а й на інші види завдань. 
Доцільно пропонувати учням матема-
тичні завдання на спостереження, на 
визначення відмінностей та їх впливу 
на розв’язання. Корисними є завдання, 
які мають не один, а кілька правильних 
розв’язків, способів розв’язування. 
Навчальні дослідження можуть стосу-
ватися розгляду серії практично-зорієн-
тованих ситуацій, які виникають у житті 
сучасної дитини і вимагають застосуван-
ня набутого нею досвіду математичної 
діяльності. Елементи навчальних дослі-
джень доцільно вводити в канву завдань 
через спонукання до дослідницьких дій: 
з’ясуй, встанови, визнач, досліди тощо. 
Робота над математичними задачами і з 
навчальними дослідженнями є слушним 

ресурсом для реалізації міжпредметних 
зв’язків та інтеграції зі змістом інших 
освітніх галузей.

Змістовою лінією «Робота з даними» 
в першому класі передбачено озна-
йомлення учнів на практичному рівні зі 
способами зчитування даних зі схема-
тичних рисунків, із таблиць; внесення 
даних до схем. Матеріал розглядається 
в контексті аналізу життєвих ситуацій із 
використанням міжпредметної змістової 
інформації.

«Я досліджую світ»

У першому класі цьогоріч вводиться 
інтегрований предмет «Я досліджую 
світ». Типова освітня програма з цього 
предмета дає змогу вчителеві самостій-
но обирати й формувати інтегрований 
та автономний спосіб подання змісту із 
освітніх галузей Стандарту, добирати 
дидактичний інструментарій, орієнтую-
чись на індивідуальні пізнавальні запити 
і можливості учнів (рівень навченості, 
актуальні стани потреб, мотивів, цілей, 
сенсорного та емоційно-вольового роз-
витку). Особливого значення в дидакти-
ко-методичній організації навчання нада-
ється його зв’язку з життям, з практикою 
застосування здобутих уявлень, знань, 
навичок поведінки в життєвих ситуаці-
ях. Обмеженість відповідного досвіду 
учнів потребує постійного залучення й 
аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на 
результати дослідження об’єктів і явищ 
навколишнього світу. 

Педагогічна стратегія, яка спиралась 
на наслідувальні механізми в розви-
тку пізнавальних процесів молодших 
школярів і передбачала пріоритетне 
використання зразків, алгоритмів, по-
етапного контролю й корекції, збагачу-
ється мультисенсорним підходом, що 
зумовлює дослідницьку поведінку учнів, 
сприйняття ними властивостей і якостей 
предметів, явищ природного та соціаль-
ного оточення, спрямовуються у сферу 
пошукової діяльності. 

Можливі засоби інтеграції в процесі 
реалізації програми «Я досліджую світ» 
передбачають включення учнів в прак-
тику виконання різноманітних завдань 
дослідницького характеру, як-от:

дослідження-розпізнавання (Що це? 
Яке воно? Обстеження за допомогою 
органів чуття, опис, порівняння з іншими 
предметами, явищами; спільне – від-
мінне, до якого цілого воно належить);

дослідження-спостереження (Як 
воно діє? Що з ним відбувається? Для 
чого призначене?);

дослідження-пошук (запитування, 
передбачення, встановлення часової 
і логічної послідовності явищ, подій; 
встановлення причинно – наслідкових 
зв’язків (Чому? Яким чином? Від чого 
залежить? З чим пов’язано?), здогадка, 
висновок-узагальнення.

При цьому застерігаємо, що   інте-
гроване навчання при невмілому по-
єднанні елементів навчальної програми 
в початковій школі може  негативно 
позначитися на якості освіти. Зокрема, 

«радикальна» інтеграція - «усього з 
усім» (усіх галузей) може призвести до 
втрати вимог щодо функціональної гра-
мотності учнів (читати, писати, проводи-
ти математичні операції). За цієї умови 
нерідко простежується надлишковість 
змісту навчання за рахунок залучення 
інформації з різних галузей. Трапляється 
випадкове поєднання одиниць змісту без 
врахування програмових вимог кожної із 
предметних складових, що інтегруються. 
Мозаїчний, перелічувальний спосіб ре-
алізації міжпредметного змісту на уроці 
(читали, писали, розв’язували задачу, 
грались) без об’єднувальної мети і орієн-
тації на інтегрований результат теж зне-
цінює ідею системного викладу змісту у 
взаємозв’язках компонентів. У процесі 
реалізації завдань інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ» з метою уникнення 
проблем необхідно враховувати досвід 
інтегрованого навчання та розуміння 
того, що найвищим субмеханізмом інте-
грації є інтеграція стратегій пізнання або 
універсальних дій. 

Фізична культура

Реалізація завдань реалізується 
за такими змістовими лініями: «Рухова 
діяльність», «Ігрова та змагальна ді-
яльність». 

Змістова лінія «Рухова діяльність» 
передбачає формування в дітей уяв-
лення про фізичну культуру як сукуп-
ність різноманітних фізичних вправ, 
способів рухової та ігрової діяльності, 
спрямованих на фізичний розвиток, 
зміцнення здоровʹя та формування умінь 
і навичок володіння різними способами 
рухової діяльності, здатності виконання 
вправ основної гімнастики, організуючих 
вправ, елементів акробатики, вправ 
корегувальної спрямованості та тих, що 
пов’язані з незвичним положенням тіла у 
просторі, ходьбою, бігом, танцювальни-
ми кроками, способами лазіння та пере-
лізання, навичками володіння м’ячем та 
стрибками, розвиток фізичних якостей, 
формування постави й профілактики 
плоскостопості. 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна 
діяльність» передбачає виховання в 
учнів ініціативності, активності та відпо-
відальності у процесі рухливих і спор-
тивних ігор за спрощеними правилами; 
усвідомлення важливості співпраці під 
час ігрових ситуацій; уміння боротися, 
здобувати чесну перемогу та з гідністю 
приймати поразку, контролювати свої 
емоції, організовувати свій час і мобілі-
зувати ресурси, оцінювати власні мож-
ливості в процесі ігрової та змагальної 
діяльності, реалізовувати різні ролі в 
ігрових ситуаціях, відповідати за власні 
рішення, користуватися власними пере-
вагами і визнавати недоліки у тактичних 
діях у різних видах спорту, планувати 
та реалізовувати спортивні проекти 
(турніри, змагання тощо); формування 
в молодших школярів умінь і навичок 
виконання естафет.

Частина навчального навантаження 
з фізичної культури (до 1 години на тиж-
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день) може використовуватися на ви-
вчення окремих навчальних предметів, 
що забезпечують рухову активність учнів 
(хореографія, ритміка, плавання тощо), 
за наявності відповідних умов педагогіч-
них кадрів та навчальних програм, що 
мають гриф Міністерства освіти і науки 
України.

Організація освітнього процесу 
в 1 класах за Типовою освітньою 
програмою, розробленою 
під керівництвом Шияна Р.Б.

Особливості Типової освітньої про-
грами, розробленої під керівництвом     
Р. б. Шияна, полягають у структуруванні 
змісту початкової освіти за освітніми га-
лузями та представленні його інтеграції 
в навчальних предметах, що визначені 
навчальним планом. Запропонована у 
програмі інтеграція забезпечує умови 
для формування в молодших школярів 
цілісної картини світу, здатності сприй-
мати предмети і явища різнобічно, 
системно та визначати практичне за-
стосування вивченого. 

При складанні календарно-тематич-
ного планування вчителю необхідно са-
мостійно інтегрувати пропонований зміст 
різних освітніх галузей і вибудовувати 
послідовність формування очікуваних 
результатів навчання та відповідних 
обов’язкових результатів, враховуючи 
при цьому послідовність розгортання 
змісту в обраних закладом загальної 
середньої освіти підручниках. 

Програмою передбачено, що освітня 
галузь «Мовно-літературна» реалізуєть-
ся в навчальних предметах «Українська 
мова», «Іноземна мова» та інтегровано-
му курсі «Я досліджую світ». Вивчення 
української мови в 1-4-х класах перед-
бачає часовий розподіл програмового 
матеріалу між предметом «Українська 
мова» та інтегрованим курсом «Я до-
сліджую світ», відповідно до якого 5 
годин на тиждень використовується на 
вивчення української мови як окремого 
предмета, 2 години на тиждень включені 
до інтегрованого курсу       «Я досліджую 
світ». У Класному журналі українська 
мова фіксується і як окремий навчаль-
ний предмет, на який окремо виділяють-
ся сторінки «Українська мова», і як час-
тина інтегрованого курсу, на яку також 
виділяються окремі сторінки «Українська 
мова в інтегрованому курсі». 

Звертаємо увагу на те, що рекомен-
дації щодо поділу класу на групи при 
вивченні української мови надані в листі 
МОН України від 22.05.2018 № 1/9-332.  
У разі поділу класу на групи при вивченні 
української мови у Класному журналі 
на запис уроків української мови як 
окремого предмета і української мови в 
інтегрованому курсі відводяться окремі 
сторінки для кожної групи.

При складанні  календарно-тематич-
ного планування з української мови ре-
комендуємо розподіл тем між окремими 
й інтегрованими уроками здійснювати 
з урахуванням дидактичної доцільності 
форм роботи і видів діяльності, якими 

вони будуть опрацьовуватись. Зверта-
ємо увагу на те, що для вивчення тем 
змістової лінії «Досліджуємо мовлення», 
що передбачають опрацювання осно-
вних мовних понять, які є підґрунтям 
мовної грамотності учнів, та тем, що 
передбачають формування технічних 
навичок читання і письма, оптимальним 
є відведення окремих уроків. більшість 
тем змістових ліній «Взаємодіємо усно», 
«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», 
«Досліджуємо медіа», «Театралізуємо» 
органічно включаються в інтегрований 
курс.

Метою вивчення української мови в 1 
класі є формування в учнів елементар-
них навичок читання і письма, розвиток 
мовленнєвих умінь, збагачення, уточнен-
ня та активізація словникового запасу, 
удосконалення фонематичного слуху, 
здійснення граматико-орфографічної 
пропедевтики. Процес навчання грамоти 
здійснюється з урахуванням основних 
позицій класичної методики. Тривалість 
добуквеного, буквеного і післябуквено-
го періодів визначається вчителем на 
основі діагностики готовності учнів до 
опанування грамотою, спостережень за 
темпом набуття та якістю набутих нави-
чок звукового й звуко-буквеного аналізів, 
навичок читання і письма. 

Звертаємо увагу на те, що мета 
добуквеного періоду навчання грамоти 
полягає в забезпеченні мотивації до 
навчальної діяльності; розвитку усного 
мовлення першокласників; формуванні 
елементарних аналітико-синтетичних 
умінь в роботі над текстом, реченням, 
словом, звуками мовлення; підготовці 
дитини до письма. У добуквений період,  
окрім освітніх,  реалізуються завдання, 
спрямовані на забезпечення адаптації 
дітей до школи, шкільного колективу і 
ознайомлення з правилами поведінки 
в ньому; формування навчальних умінь 
учнів (сидіти за партою, слухати вчителя, 
виконувати завдання індивідуально, у 
парах, у групах та ін.). Добуквений пе-
ріод є важливим для формування нави-
чки письма. У цей період закладаються 
основи  техніки письма і засвоюються 
гігієнічні правила (рух пальців і перед-
пліччя упоперек і уздовж рядка, по-
ложення ручки в руці, зошита на парті, 
поставі під час письма). Для навчання 
письма необхідно використовувати 
зошити із сіткою для першого класу. 
Звертаємо увагу, що під час навчання 
письма до уваги беруться індивідуальні 
особливості розвитку кожного учня (лі-
ворукість, темперамент, стан здоров’я 
тощо), від чого має залежати письмове 
навантаження дитини (обсяг завдання 
на уроці) та частота і рівень уваги, при-
діленої вчителем дитині безпосередньо 
під час письма.

Нагадуємо, що в добуквений період 
перевага надається ігровим методичним 
прийомам опрацювання програмового 
матеріалу з української мови. Окрім ди-
дактичних ігор, доцільно використовува-
ти сюжетно-рольові ігри, що сприятиме 
мовленнєвому і соціальному розвитку 
дітей. З метою розширення освітнього 

середовища частину уроків рекоменду-
ємо проводити поза межами класу. 

Протягом буквеного періоду необхід-
но досягти цілковито сформованої нави-
чки читання в першокласників. Для цього 
при підготовці до уроку вчителю необхід-
но глибоко продумувати індивідуальну 
й диференційовану роботу з дітьми, що 
мають різний рівень сформованості на-
вички читання. 

У букварний період навчання письма 
поряд з графічними формуються й пра-
вописні навички – елементарні орфогра-
фічні та пунктуаційні. Вправи з графіки 
письма поєднуються з удосконаленням 
артикуляційних умінь, роботою над зба-
гаченням словникового запасу дітей. 
Важливими завданнями тут є засвоєння 
учнями механізму списування, розвиток 
уміння зіставляти звуковий і графічний 
образи літери, контролювати написане 
за зразком.

Післябуквений період призначений 
для вдосконалення уміння читати, 
писати, виконувати елементарні аналі-
тико-синтетичні дії з одиницями різних 
мовних рівнів, для розвитку усного 
мовлення і творчих здібностей учнів, 
виконання завдань і вправ із читання 
і письма. У цей період діти починають 
читати літературні тексти і включають-
ся в проектну діяльність, під час якої 
відбувається систематизація знань, 
здобутих у період навчання грамоти. У 
післябуквений період удосконалюються 
та закріплюються набуті навички письма: 
писати за зразком, списувати з друкова-
ного шрифту, записувати на слух окремі 
букви, склади, слова (де звучання не 
розходиться з написанням), невеликі 
речення, читати написане. Оскільки роз-
виток навички письма об’єктивно відстає 
від навички читання, у післябуквений 
період доцільно практикувати комбіну-
вання видів діяльності, які включають 
читання і письмо.

Важливим завданням читання в 1-му 
класі є пробудження у школярів інтересу 
до дитячої книжки, формування початко-
вих умінь самостійно з нею працювати. У 
1-му класі на роботу з дитячою книжкою 
рекомендується відводити до 20 хвилин 
навчального часу (1 раз на 2 тижні). 
Якщо учні класу мають достатній рівень 
розвитку навички читання, учитель 
може відводити на заняття з дитячою 
книжкою цілий урок. У цей період до-
цільно дітей ознайомити з хрестоматією 
сучасної української літератури для 
учнів 1-2 класів (http://mon.gov.ua/activity/
education/zagalna-serednya/pochatkova-
shkola-2016-2/xrestomatiya.html) й вико-
ристовувати її тексти для формування 
читацької самостійності учнів, сприяння 
розвитку інформаційної культури молод-
ших школярів, збагачення світогляду. За 
умови впровадження тематичної інте-
грації доцільно співвідносити тематику 
літературних творів з темою дня/тижня.

Починаючи з 1 класу, важливо на-
вчити дітей працювати з різними джере-
лами інформації (графічною, текстовою, 
аудіо, відео), самостійно відшуковувати 
її за вказаними орієнтирами. Система 
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роботи над реалізацією цього завдання 
передбачає включення завдань на фор-
мування умінь працювати з інформацією 
в усі навчальні предмети і курси. Цим 
забезпечується впровадження інтегра-
тивного підходу до організації освітнього 
процесу.  Під час опрацювання інформа-
ції доцільно використовувати прийоми 
критичного мислення. Через систему 
практико орієнтованих завдань вчити 
виділяти головне і другорядне, встанов-
лювати причиново-наслідкові зв’язки, 
представляти опрацьовану інформацію 
у вигляді малюнка, схеми.

Важливе місце в системі роботи над 
розвитком мовленнєвої діяльності учнів 
відводиться урокам розвитку усного і 
писемного зв’язного мовлення, які ре-
комендується проводити в 1-му класі 
як фрагмент уроку (протягом 15—20 
хвилин) не рідше як один раз на два 
тижні (17 разів на рік). У разі дидактичної 
доцільності можна відводити більше на-
вчального часу на розвиток мовленнєвої 
діяльності учнів. При цьому збільшення 
навчального часу на розвиток комуні-
кативних умінь не повинно зумовити 
зниження якості роботи над розвитком 
інших умінь. 

Зважаючи на фізіологічні особливос-
ті шестирічних першокласників, непри-
пустимим є прискорене проходження 
усіх періодів навчання грамоти, оскільки 
навіть за умови інтенсивної підготовки 
дітей до школи, коли вони уже в 1-му 
класі добре читають, навичка письма по-
требує тривалого часу для формування:  
у дошкільному віці вона не формується.

Завдання освітньої галузі «Матема-
тична» реалізуються через вивчення 
окремого навчального предмета «Мате-
матика» (3 години на тиждень) та  вклю-
чення програмового змісту з математики 
в інтегрований курс «Я досліджую світ», 
де на математику відводиться 1 година 
на тиждень. При розподілі програмового 
матеріалу між окремим предметом та 
інтегрованим курсом пропонуємо для 
інтегрованого курсу обирати теми, що 
передбачають виконання практико-орі-
єнтованих завдань на застосування ви-
вченого матеріалу різних змістових ліній. 
Водночас, звертаємо увагу, що матеріал 
змістових ліній «Вимірювання величин», 
«Просторові відношення», «Геометричні 
фігури» може бути використаний на 
уроках інтегрованого курсу і як новий з 
метою ознайомлення дітей.

Враховуючи вікові особливості пер-
шокласників та з метою більш усвідом-
леного сприйняття навчального матері-
алу, доцільно передбачити практико-орі-
єнтовані завдання, які передбачають дії  
з лічильним матеріалом, геометричними 
фігурами тощо. З цією метою вчитель/
учителька може використовувати дидак-
тичні засоби навчання для логіко-мате-
матичних видів діяльності. 

У дочисловий період вивчення ма-
тематики в 1 класі рекомендуємо вчити 
дітей спостерігати за об’єктами і групами 
об’єктів під час їх порівняння, визна-
чення місця розміщення у просторі, 
класифікації за різними ознаками (фор-
ма, розмір, колір), формуючи при цьому 

кількісні й просторові уявлення. На по-
чатковому етапі вивчення математики 
особливу увагу необхідно  приділяєти 
розвитку математичного мовлення ді-
тей, формуванню їхніх особистісних 
якостей. Робота з ознайомлення дітей із 
числами та діями з ними організовується 
з обов’язковим використанням пред-
метної наочності у процесі проведення 
дидактичних ігор, практичних робіт, 
екскурсій тощо. Залежно від характеру 
завдань на уроці діти можуть вставати  
з-за парт, підходити до столу вчителя, 
до книжкових полиць, до полиць із на-
очністю, іграшками та ін. Значне місце 
на уроках математики слід відводити ди-
дактичним іграм, дозволяючи дітям час 
від часу рухатися, забезпечуючи зміну 
видів діяльності. Для розвитку в першо-
класників просторових уявлень корисно 
використовувати різноманітні дидактичні 
матеріали: будівельні набори, конструк-
тори тощо. Навчання може відбуватися 
не лише у класі, а й у добре обладнаній 
ігровій кімнаті, інших прилаштованих до 
навчання приміщеннях школи. Доцільно 
за сприятливих погодних умов окремі 
уроки математики проводити на повітрі. 
Екскурсії в парк, вулицями міста, на при-
шкільну ділянку, рухливі ігри з різними 
завданнями допоможуть першокласни-
кам у засвоєнні просторових уявлень, 
взаємного розміщення предметів. Під 
час вивчення матеріалу з порівняння 
груп предметів за їх кількістю, а також із 
лічби предметів доцільними будуть екс-
курсії в парк, у магазин. 

Досягнення мети вивчення матема-
тики залежить від системи навчальних 
завдань, яка реалізується на уроці. Вона 
може включати завдання, що актуалізу-
ють навчальний досвід учнів; завдання, 
які супроводжують дослідницьку, по-
шукову діяльність учнів і приводять до 
елементарних теоретичних відомостей, 
правил; завдання для виконання на-
вчальних дій за зразком або інструкцією 
вчителя; завдання, які виконують учні 
в частково змінених умовах. Оскільки 
уміння учнів виявляються в конкретній 
навчальній або життєвій проблемній 
ситуації, важливо створити умови для 
застосування набутого досвіду матема-
тичної діяльності. Для цього доцільно за-
стосовувати компетентнісно орієнтовані 
завдання, комплексні за змістом, струк-
туровані з кількох взаємопов’язаних 
питань різної тематики, такі, що потре-
бують використання засвоєного матері-
алу в наближених до реального життя 
дитини умовах.

Оскільки навчання математики віді-
грає особливу роль у розвитку загально-
навчальних умінь, необхідно спонукати 
учнів знаходити різні способи виконання 
навчального завдання (пропонувати 
віднайти інший або найбільш зручний 
спосіб виконання); встановлювати по-
слідовність виконання навчальних дій; 
здійснювати самоконтроль і самооціню-
вання діяльності (обрати посильне для 
себе завдання, оцінити свою роботу, 
поцікавитися, як по-іншому виконали 
завдання учні в класі, відшукати й ви-
правити помилки в розв’язанні).

При використанні в практичній ді-
яльності інноваційних форм роботи, ме-
тодичних прийомів, нестандартних видів 
завдань рекомендуємо дотримуватись 
основних канонів класичної методики 
викладання математики, що дозволить 
забезпечити цілісність, системність і 
науковість у процесі опрацювання про-
грамового матеріалу з учнями.

Зміст освітніх галузей «Природнича», 
«Соціальна і здоров’язбережувальна», 
«Громадянська та історична» «Техноло-
гічна» представлений в інтегрованому 
курсі «Я досліджую світ». Час на його 
вивчення в 1 класі вчитель компонує 
самостійно, до прикладу: на природничу 
освітню галузь відводиться 2 години, на 
технологічну – 1 година, на соціальну 
та здоров’язбережну і громадянську 
та історичну – по 0,5. Звертаємо увагу 
на те, що визначений цим документом 
розподіл годин між галузями в інтегро-
ваному курсі «Я досліджую світ» під час 
проведення інтегрованих занять може 
перерозподілятися протягом тижня/
місяця залежно від мети і завдань інте-
грованих тем та підготовленості класу 
до опрацювання програмового змісту 
за умови дотримання сумарної кількості 
годин з навчального предмета на кінець 
семестру/навчального року. 

Назва інтегрованого курсу зорієнто-
вує вчителя на організацію дослідниць-
кої діяльності першокласників. Для фор-
мування дослідницьких навичок важливо 
учнів ознайомити із способами пізнання 
довколишнього світу (спостереження, 
дослідження, опрацювання різних дже-
рел інформації). 

Серед методів дослідження, з якими 
школярі ознайомлюються вже у 1-му 
класі, особливу значущість має дослід. 
Він є більш складною формою вивчення 
природи, оскільки передбачає визна-
чення у штучних умовах особливостей 
об’єктів; створення спеціально підготов-
лених умов для їх проведення; форму-
вання вміння зіставляти явища і проце-
си, за якими спостерігають під час дослі-
ду, з тим, що відбувається у природних 
умовах, робити висновки і узагальнення. 
Але вже на перших етапах навчання 
першокласникам доцільно пропонувати 
спостереження за дослідами. Під час де-
монстраційних дослідів учитель показує, 
як треба працювати з об’єктами природи 
під час виконання досліду, вказує, як і 
для чого слід проводити спостереження, 
на що варто звернути особливу увагу, 
як фіксувати результати, послідовність 
етапів проведення дослідів, як робити 
висновки. Таку роботу необхідно почина-
ти із ознайомлення з інструкцією, у якій 
дається план дій і пропонується певний 
спосіб фіксації результатів. Звертаємо 
увагу, що важливою вимогою до демон-
страції дослідів є підготовка необхідного 
обладнання, його встановлення, щоб 
кожен учень міг спостерігати за діями 
вчителя. Важливо створити безпечні 
умови проведення та спотереження за 
дослідами. Під час демонстрації дослідів 
доцільно використовувати запитання 
практичного характеру. Для повторення 
і закріплення набутих знань – ставити ді-
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тям запитання, відповіді на які потрібно 
довести дослідом.

Підкреслимо, що реалізація компе-
тентнісного підходу вимагає організації 
опанування сутністю певних об’єктів, 
явищ, способів дій у безпосередній 
практичній діяльності. Пропоновані 
дитині види діяльності повинні сприяти 
активізаії допитливості, пробудженню 
радості пізнання. До уроків необхідно 
добирати такі види завдань, які б спри-
яли усвідомленню дитиною цілісності 
природи, взаємозв’язків між її об’єктами 
та явищами. Важливо через систему 
завдань формувати відповідальне став-
лення до природи зокрема, навколиш-
нього світу в цілому. Щоб сформувати 
його на рівні внутрішнього прийняття, 
необхідно пропонувати дітям навчальні 
ситуації для самостійного прийняття/
визначення рішень. Насамперед це 
стосується правил поведінки серед 
природи, участі в доступній природо-
охоронній діяльності, починаючи з   1-го 
класу (догляд за рослинами й твари-
нами, виготовлення годівничок для 
птахів, збирання природного матеріалу 
для гербарію, виготовлення поробок та 
ін.). Екскурсії, уроки на свіжому повітрі, 
окрім дидактичної мети, реалізують 
завдання соціокультурного розвитку 
дитини, формування в неї емоційного 
інтелекту. Такі заняття можна урізнома-
нітнити іграми-змаганнями, конкурсами 
тощо. У разі проведення нестандартних 
форм організації навчального процесу 
(уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, 
уроків-ігор, уроків-театралізацій тощо) 
у Класному журналі доцільно вказувати 
форму проведення уроків.

Практичне спрямування уро -
ків інтегрованого курсу передбачає 
відпрацювання учнями конкретних 
здоров’язбережувальних навичок і 
умінь, належних поведінкових дій, їх 
мотивацію на здоровий і безпечний 
спосіб життя, розв’язання конкретних 
навчальних і життєвих ситуацій. Види 
діяльностей, що спрямовані на форму-
вання ціннісного ставлення до життя 
і здоров’я власного та інших людей, 
реалізують в інтегрованому курсі за-
вдання освітньої галузі «Соціальна і 
здоров’язбережувальна». У структурі 
уроків інтегрованого курсу слід перед-
бачити навчально-пізнавальну та оздо-
ровчо-рухову діяльність учнів. 

Практичну зорієнтованість інтегро-
ваного курсу забезпечує виконання за-
вдань освітньої галузі «Технологічна». 
Інноваційність її завдань полягає в по-
силенні творчого компоненту завдань 
предметно-перетворювальної діяльнос-
ті, навчанні плануванню дій у процесі 
виготовлення виробу, формуванні нави-
чок сталого розвитку у процесі роботи. 
Основне спрямування предметно-пере-
творювальної діяльності в 1-х класах 
передбачає розширення сенсорного 
досвіду дітей, розвиток моторики рук, 
координації рухів, формування пізна-
вальних процесів (сприймання, уваги, 
пам’яті, мислення та ін.), формування 
початкових прийомів роботи з ручними 
інструментами тощо.

Зміст мистецької освітньої галузі 
може реалізовуватися як через інте-
грований курс «Мистецтво», так і через 
окремі предмети за видами мистецтва: 
образотворче мистецтво і музичне 
мистецтво. Вибір здійснюється з ураху-
ванням фахової підготовки кадрового 
складу педагогічних працівників школи 
та погоджується педагогічною радою. 
Якщо школою для вивчення обрано дру-
гий варіант, то у робочому навчальному 
плані зазначаються окремі навчальні 
предмети: «Мистецтво: образотворче 
мистецтво», «Мистецтво: музичне 
мистецтво», – на які відводиться по 1 
годині на тиждень. Необхідною умовою 
реалізації завдань освітньої галузі «Мис-
тецька» є дотримання інтегративного 
підходу через узгодження програмового 
змісту предметів мистецької освітньої 
галузі із змістом інших освітніх галузей 
(наприклад, сприймання музичного 
твору, мультфільму тощо на заняттях з 
вивчення мови). 

З першого дня спілкування з мис-
тецтвом дітей слід привчати уважно 
слухати і споглядати твори мистецтва, 
виявляти власні враження, шукати зміст, 
розуміти, яким чином він розкривається. 
Системно і послідовно дітей потрібно 
привчати визначати, описувати емоційні 
стани, викликані почутим, побаченим, 
формувати культуру емоційного сприй-
мання й реагування на твір мистецтва. 

Упродовж навчання в початковій 
школі в дітей мають системно форму-
ватися виконавські уміння та навички, 
характерні для кожного окремого виду 
художньої діяльності: графічні, живо-
писні, декоративні техніки, знайомство з 
правилами композиції, кольорознавства, 
ліплення тощо (з образотворчого мис-
тецтва); формування вокальних та хо-
рових навичок (з музичного мистецтва); 
акторські та елементарні хореографічні 
уміння під час театралізацій, інсценіза-
цій, рольових ігор та рухів під музику. 
Водночас, у контексті інтегрованого 
навчання відбувається формування і 
поліхудожніх умінь, наприклад: порів-
няння засобів виразності в різних видах 
мистецтва,  відтворення різних явищ 
через музичні інтонації, малюнок, рух, 
жест, слово; пошук звукових асоціацій 
у творах образотворчого мистецтва; 
«оживлення» творів образотворчого 
мистецтва, програмної музики за допо-
могою пантоміми, міміки, жестів, рухів 
або розігрування уявних діалогів за 
сюжетом картини; створення ілюстрацій 
до казок, мелодій до віршів, інсценізація 
пісні тощо. 

Велике значення для розвитку твор-
чості дітей має активне залучення до 
імпровізацій, різного роду експеримен-
тів (наприклад, з кольорами, звуками), 
а також підтримки їх ідей та ініціатив у 
прикрашанні, естетизації навколишньо-
го середовища, що значно розширює 
можливості дітей у власному творчому 
вияві – художньому самовираженні. 
Окрім того, важливо привчати дітей не 
тільки творити і самовиражатися, але 
й презентувати результати власної 
творчості, брати участь у шкільних мис-

тецьких заходах (концертах, виставках, 
інсценізаціях тощо), а з часом виявляти 
ініціативу їх створення, спілкуватися з 
друзями та знайомими про мистецтво. 

Освітню галузь «Фізкультурна» ре-
алізує навчальний предмет «Фізична 
культура». Уроки фізичної культури в 1-х 
класах рекомендуємо спрямовувати на 
розвиток і удосконалення рухів дітей. З 
цією метою радимо включати в урок ігри/
рухливі ігри та ігрові ситуації. За спри-
ятливих погодних умов уроки фізичної 
культури доцільно проводити на свіжому 
повітрі протягом усього навчального 
року. При цьому необхідно формувати 
в дітей уміння робити правильний вибір 
одягу для занять фізичною культурою у 
різні пори року, що вимагає узгодження 
особливостей підготовки учнів до уроків 
фізкультури з батьками. 

Іноземна мова 
(до двох типових освітніх програм)

Під час навчання іноземної мови 
першокласників учитель повинен вра-
ховувати відсутність попереднього 
навчального досвіду в учня, а тому 
- спиратись на досвід, набутий ним у 
дошкільний період (уміння розглядати 
й обговорювати зображене на малюн-
ках; навички розмальовувати, вирізати, 
клеїти, ліпити, співати, танцювати, роз-
повідати вірші, виконувати фізичні рухи, 
розігрувати короткі сценки тощо).

Гра, як відомо, є природнім серед-
овищем спілкування дітей. Для набуття 
первинного іншомовного комуніка-
тивного досвіду варто застосовувати 
різноманітні ігрові завдання: ситуативні, 
змагальні, ритмомузичні та художні, 
усвідомлюючи їхній потенціал в іншо-
мовному навчанні. Використовуючи гру 
на уроці, вчителю потрібно чітко розу-
міти той дидактичний результат, який 
планується отримати, але цей результат 
не може бути мотивом для діяльності 
дитини. Гра повинна змінювати взаємос-
тосунки між дітьми і дорослим вчителем: 
вчителю бажано шукати можливість бра-
ти участь і грати разом з дитиною тому, 
що атмосфера гри руйнується під оком 
стороннього спостерігача.

Для ефективного навчання інозем-
ним мовам учнів і для розвитку різно-
манітних здібностей дитини засобами 
іноземної мови слід враховувати потре-
би учнів з різними стилями сприйняття: 
аудіалів, вербалів, візуалів та кінесте-
тиків. Тому вчителю рекомендується 
використовувати різноманітні навчальні 
стратегії та стилі навчання, що допома-
гають кожному учневі усвідомити свій 
потенціал і проявити себе.

Навчання через прямий досвід (Total 
physical response) є адекватним підхо-
дом для іншомовного навчання учнів, 
адже діти в цьому віці не розуміють 
абстракції. Цей підхід передбачає, що 
дитина має фактично зробити або зо-
бразити за допомогою пантоміми те, що 
вона говорить або чує.  

Психолінгвісти стверджують, що на 
рецептивному етапі вивчення іноземної 
мови «успішність оволодіння іноземною 
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мовою значною мірою залежить від об-
сягу і якості матеріалу, що пропонується 
учням для сприйняття на слух».    Вико-
ристання сюжетних історій або коміксів з 
урахуванням вікових можливостей учнів 
забезпечує їх достатнім рецептивним 
досвідом іншомовного спілкування. 
Метод розповідання історій (Storytelling) 
надає можливість для «занурення» дітей 
в іншомовну атмосферу, для ознайом-
лення зі світом. Робота над історіями 
в початковій школі виробляє звичку до 
прослуховування, а потім і до читання 
і, таким чином, закладає основу для 
занять на подальших етапах вивчення 
іноземної мови.

Для кращого засвоєння слів, фраз, 
усього тексту «історії» пропонується сю-
жет розмалювати, зобразити на макеті, 
виготовити з пластиліну, паперу, розігра-
ти за допомогою ляльок. При цьому нічо-
го спеціально не заучується напам’ять. 
Діти відтворюють стільки, скільки самі 
зможуть: спочатку з допомогою дорос-
лих, а потім самостійно. Є багато видів 
театру для дітей (тіньовий, настільний, 
пальчиковий, іграшковий тощо) і за-
звичай прийоми театру забезпечують 
можливість розіграти найрізноманітніші 
елементарні комунікативні ситуації від-
повідно до віку дитини.

Значення ритміко-пісенного мате-
ріалу у формуванні виразності та емо-
ційності мовлення молодших школярів 
важко переоцінити. Крім сприяння фор-
муванню фонетичних та інтонаційних 
іншомовних навичок, ритмічність та на-
явність близьких до дитячого сприйняття 
образів розвиває здібність утримувати 
в пам’яті слова, словосполучення, за-
безпечує швидке їх запам’ятовування, 
що, у свою чергу, сприяє розвитку такої 
психічної функції як пам’ять.

Перед тим, як розпочати читання і 
письмо, потрібно створити необ¬хідну 
базу: навчити дитину артикулювати і 
розпізнавати звуки, щоб було що позна-
чати літерами, навчити певній кількості 
іноземних слів, щоб було що прочитати 
і записати. А тому навчання літер та 
формування первинних навичок письма 
варто розпочинати після вступного усно-
го курсу. 

Варто згадати, як навчаються читати 
наші діти рідною мовою. Вони вимовля-
ють букву за буквою, потім складають їх 
у слова. Такий спосіб на-вчання читанню 
є близьким для українських дітей. За та-
ким же принципом працює метод фонік-
сів, який навчає «прочитувати» літери, 
іншими слова¬ми - вимовляти найха-
рактерніший для тої чи іншої літери звук, 
який вона продукує. Треба продумати 
презентацію кожної букви, а також від-
повідного слова-символу, перший звук 
якого співпадає зі звуком букви. У такий 
спосіб діти навчаються звуко-буквеним 
відповідностям, знання яких їм допо-
може у фор-муванні первинних навичок 
читання простих односкладових слів вже 
у першому класі. Ігри з картками-фонік-
сами, з розрізною абеткою сприятимуть 
вивченню учнями відповідностей «буква-

звук», навчать першокласників вимовля-
ти слова по звуках, а згодом, об’єднуючи 
їх, прочитувати слова в цілому. Вимов-
ляння слів по звуках сприятиме також 
фонетично усвідомле¬ному написанню 
перших слів. 

Зауважимо, що діти шести років на-
вчаються читати не за пра¬вилами, а 
за аналогією, тому після вивчення усіх 
звуків, що позначаються буквами, їм 
варто пропонувати завдання на читання 
слів, що римуються. За допомогою по-
передньо засвоєних в усній та графічній 
формі слів учні намагатимуться чита-ти 
елементарні речення, які можна укласти 
з ними та відтворюва¬ти на письмі за 
зразком.

Мови відповідних корінних 
народів та національних меншин

У 2018/2019 навчальному році учні 
початкової школи вивчатимуть мови 
відповідних корінних народів та націо-
нальних меншин за такими навчальними 
програмами:

в 1 класі – за типовими навчальни-
ми програмами для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням мовою 
відповідного корінного народу та наці-
ональної меншини (наказ МОН України 
від 21.03.2018 № 268);

у 2-4 класах – за навчальними про-
грамами з мов національних меншин 
для закладів загальної середньої освіти 
з навчанням мовами відповідних корін-
них народів та національних меншин 
та закладів загальної середньої освіти 
з навчанням українською мовою (Дер-
жавного стандарту початкової загальної 
освіти (2011 р.), Типових освітніх про-
грам (наказ МОН України від 20.04.2018 
№ 407), що розміщені на офіційному 
сайті МОН України.

Програми розроблено на основі 
Державного стандарту початкової освіти 
(мовно-літературна освітня галузь), за-
твердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, 
і згідно з положеннями «Концепції Нової 
української школи». Навчальні програми 
з мов відповідних корінних народів та 
національних меншин використовуються 
як складова частина Типової освітньої 
програми, розробленої під керівництвом 
Савченко О. Я. для 1-2 класів, та Типо-
вої освітньої програми, розробленої під 
керівництвом Шияна Р. б. для 1-2 класів.

Навчання з мов відповідних корінних 
народів та національних меншин учнів 
2-4 класів закладів загальної середньої 
освіти з навчанням мовами відповідних 
корінних народів та національних мен-
шин та українською мовою здійснювати-
меться за підручниками 2012-2015 років 
видання. 

Навчання з мов відповідних корінних 
народів та національних меншин учнів 
1 класу закладів загальної середньої 
освіти з навчанням мовами відповід-
них корінних народів та національних 
меншин та українською мовою Нової 
української школи здійснюватиметься 

за підручниками, що будуть  видані за 
результатами проведення конкурсного 
відбору проектів підручників для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти.

Надзвичайно актуальними є розви-
ток громадянської освіти й системна ці-
леспрямована робота з об’єднання кра-
їни, розвитку міжрегіональних зв’язків, 
інтеграційних процесів і співпраці. Від-
повіддю на ці виклики може бути увага 
до регіональних особливостей та їхнє 
широке представлення в загальноукра-
їнському контексті, а також системний, 
інтегрований, компетентністний підходи 
до знайомства з оточуючим середови-
щем і інклюзія у широкому сенсі цього 
слова. Формування громадянської та 
соціальної компетентності дітей є також 
важливим компонентом розвитку дитини 
й підготовки її до реалій життя у світі, що 
швидко змінюється. 

Саме для набуття практичних на-
вичок й компетентностей для життя й 
був розроблений наскрізний інтегрова-
ний курс «Культура добросусідства». 
Зміст курсу є інтегрованим і, таким 
чином, дозволяє здобувачеві освіти 
побачити явища навколишнього життя 
в їх взаємозв’язку і взаємовпливі. Прі-
оритетність виховних та розвиваючих 
завдань через активну практичну діяль-
ність сприятиме формуванню певних 
навичок і моделей поведінки, у першу 
чергу, спрямованих на розвиток осо-
бистості, її культурної компетентності, 
громадянської свідомості й повагу до 
різноманіття. 

Повний перелік навчальної літера-
тури для закладів загальної середньої 
освіти з навчанням мовами відповід-
них корінних народів та національних 
меншин подано в Переліку навчальних 
програм, підручників та навчальних по-
сібників, рекомендованих Міністерством 
освіти і науки України у 2018/2019 на-
вчальному році.  

Детальніше щодо особливостей ви-
вчення мов відповідних корінних народів 
та  національних меншин зазначається 
нижче,  у частині про вивчення мов 
відповідних корінних народів та  наці-
ональних меншин, інтегрованого курсу 
«Література» у 2-11 класах закладів 
загальної середньої освіти.

Оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи

Оцінювання першокласників здій-
снюється вербально.

Оцінювання учнів 2-4 класів здійсню-
ється відповідно до Орієнтовних вимог 
до контролю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи, за-
тверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України від 19.08.2016 № 1009 
«Про орієнтовні вимоги до контролю та 
оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкової школи».

Створення сприятливих умов на-
вчання першокласників задля безбо-
лісної їх адаптації до систематичного 
шкільного навчання та успішного поступу 
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в розвитку, зняття статичного напру-
ження першокласників за одночасного 
виконання навчальних програм з усіх 
предметів забезпечується при складанні 
розкладу уроків. Необхідно дотриму-
ватись оптимального співвідношення 
навчального навантаження протягом 
дня, тижня з урахуванням психофізіоло-
гічних та фізичних можливостей першо-
класників.

Обов’язковим є дотримання Дер-
жавних санітарних правил і норм вла-
штування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організації на-
вчально-виховного процесу (ДСанПіН 
5.5.2.008-01).

Розклад уроків повинен враховувати 
оптимальне співвідношення навчального 
навантаження протягом тижня, а також 
правильне чергування протягом дня і 
тижня навчальних предметів, що по-
требують різного рівня інтелектуальної 
напруги в процесі роботи.  Крім того, 
при складанні розкладу уроків необхідно 
враховувати динаміку розумової працез-
датності учнів протягом дня та тижня.

Навчальні предмети, що вимага-
ють значного розумового напружен-
ня – мови, математику, – доцільно 
ставити в розкладі другими і третіми 
уроками. Навчальні предмети, пов’язані 
з активною руховою діяльністю (фі-
зична культура; фізична культура (хо-
реографія), а також інтегрований курс  
«Мистецтво»/«Музичне мистецтво», 
«Образотворче мистецтво» доцільно 
проводити на першому, четвертому, 
п’ятому уроках. Інтегрований курс «Я до-
сліджую світ» та введення в навчальний 
день ранкових зустрічей (як особливої 
форми роботи, що визначає тематику 
дня, мотивує на діяльність, забезпечує 
позитивну атмосферу в учнівському 
колективі) вносять у розклад уроків в 1-х 
класах певні особливості. Оскільки ран-
кові зустрічі входять у часові межі уроку 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ», 
то цей урок щодня у розкладі є першим; 
2 рази на тиждень розклад містить два 
уроки інтегрованого курсу протягом дня 
(перший і третій/четвертий/п’ятий). 

При складанні розкладу уроків для 
1-х класів необхідно враховувати чинні 
вимоги щодо організації навчального 
тижня. Зокрема, робочий тиждень 
передбачає для учнів першого класу 
протягом навчального року додатковий 
розвантажувальний день – четвер, у 
розклад якого не вводяться предмети, 
що потребують значного розумового на-
пруження (математика, мови).

В умовах впровадження інтегрова-
ного навчання, для якого характерним 
є змінність видів навчальної діяльності, 
комплексність вирішуваних завдань, на-
вчальний час на окремі уроки протягом 
дня з урахуванням перерв може змен-
шуватись або збільшуватись (наприклад 
частіше, але меншими за тривалістю 
робити перерви), але сумарно, протягом 
дня/тижня, час, відведений навчальним 
планом на певний урок/-и, має відповіда-
ти навчальному плану. Зміни меж уроку 

мають бути дидактично обґрунтованими 
і не зумовлювати зниження якості освіт-
нього процесу. 

Для профілактики стомлюваності, 
порушення статури, зору учнів 1-х класів 
у процесі навчальної діяльності учнів 
необхідно через кожні 15 хвилин уроку 
проводити фізкультхвилинки, що скла-
даються з динамічних, дихальних вправ, 
вправ для збереження зору, пальчикової 
гімнастики тощо. Учитель повинен весь 
час стимулювати учнів дотримуватись 
правильної постави під час виконання 
письмових робіт за партою.

Упровадження педагогіки партнер-
ства, компетентнісного й інтегративного 
підходів в освітній процес передбачає 
активне включення дітей в організацію 
навчального дня. З урахуванням ви-
бору дітей щодо змісту роботи, видів 
діяльності та зважаючи на навчальні 
можливості і потреби учнів, учитель з 
урахуванням дидактичної доцільності 
може вносити корективи в тематику і 
режим навчального дня, розклад уроків. 
Важливо, щоб освітній процес у цілому 
привів до досягнення загальних очікува-
них результатів, визначених освітньою 
програмою закладу освіти.

Концепцією Нової української школи 
та Державним стандартом початкової 
освіти передбачено, що в шкільному 
житті зросте частка групової ігрової, про-
ектної і дослідницької діяльності, мають 
бути урізноманітнені варіанти упоряд-
кування освітнього середовища. Крім 
класичних варіантів класних кімнат, до-
цільно використовувати мобільні робочі 
місця, які можна легко трансформувати 
для групової роботи. У плануванні і ди-
зайні освітнього середовища першоряд-
ним має бути спрямування на розвиток 
дитини і мотивації її до навчання. 

Освітнє середовище в початкових 
класах має бути безпечним місцем, де 
діти відчуватимуть себе захищеними та 
в безпеці. Вимоги щодо забезпечення 
належних умов для навчання і вихован-
ня учнів, зокрема 1-х класів, у закладах 
загальної середньої освіти встановлено 
Державними санітарними правилами і 
нормами влаштування, утримання за-
гальноосвітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного процесу 
(ДСанПіН 5.5.2.008-01).

В освітньому середовищі Нової укра-
їнської школи є баланс між навчальними 
видами діяльності, ініційованими вчите-
лем, та видами діяльності, ініційованими 
самими дітьми. Таке середовище забез-
печує можливості дітям робити власний 
вибір, можливості для розвитку нових та 
удосконалення наявних практичних на-
вичок, отримання нових знань, розвитку 
свого позитивного ставлення до інших. 
Щоб освітнє середовище заохочувало 
дітей до самовизначення і сприяло роз-
витку їхніх спроможностей, необхідно, 
щоб воно було мобільним, легко транс-
формувалося для колективної, групової 
роботи. Крім того, усі навчальні об’єкти, 
якими безпечно можуть користуватись 
учні, мають бути доступними дитині, 

щоб вона мала можливість вільно пере-
суватися класом для пошуку необхідних 
навчальних матеріалів. Це забезпечу-
ватиме можливості здійснювати вибір у 
класі і, відповідно, приймати самостійні 
рішення щодо навчальної діяльності, 
усвідомлюючи при цьому наслідки ви-
бору.

Концепцією Нової української школи 
передбачено створення умов для осо-
бистісно орієнтованого навчання. Ефек-
тивна індивідуалізація й диференціація 
навчального процесу може бути забез-
печена через організацію навчальних 
центрів, які відображають навчальні по-
треби й інтереси дітей. Функціональність 
навчальних центрів має бути спрямова-
на на створення умов для  дослідницької 
діяльності дітей, розвиток самостійності, 
організації роботи дітей в парах, у малих 
групах, а також індивідуально. У на-
вчальних центрах можна проводити різні 
види навчальної діяльності, тому вони 
мають містити різні навчальні матеріали. 

Важливими навчальними центрами 
для першого класу є такі: центр читання 
і письма, природознавства, математич-
ний і мистецький центри. Їх наповню-
ваність має забезпечити для виконання 
навчальних програм. Зокрема, центр 
читання і письма може містити: книги, 
карти, глобус, плакати, вірші, написані 
на великих аркушах паперу, письмове 
приладдя (олівці, маркери, фломасте-
ри), папір, клей або скоч (липка стрічка), 
діркопробивач, мотузки, комп’ютер і на-
вушники – для забезпечення можливості 
слухати і дивитися історії усім разом або 
окремим дітям; центр природознавства – 
камінці, мушлі, інші природні матеріали, 
магніти, збільшувальне скло, терези, до-
відкову літературу, журнали з природо-
знавства, кімнатні рослини; мистецький 
центр (центр образотворчого мистецтва) 
– фарби й пензлі, глину (пластилін), 
старі журнали, папір, приладдя для 
письма й малювання, мольберт; центр 
математики – матеріали для лічби (плас-
тикові іграшки, кубики різних розмірів, 
фабричні або саморобні предмети для 
лічби), пазли, доміно, лінійки, терези, 
інші засоби для вимірювання, ігри.

На початку навчального року важ-
ливо познайомити дітей з кожним на-
вчальним центром, показати їм, як ви-
користовуються різні матеріали, спільно 
виробити правила роботи в центрах. 
Коли діти будуть добре орієнтуватися 
в розміщенні відповідних навчальних 
матеріалів, учитель може додавати по-
ступово нові навчальні матеріали до на-
явних навчальних центрів або створюва-
ти нові центри залежно від дидактичної 
доцільності на даному етапі навчання.

Ефективність впровадження нового 
Державного стандарту початкової освіти 
в практику діяльності шкіл буде досягну-
та за умови партнерської взаємодії усіх 
учасників освітнього процесу, залучення 
батьків до навчально-виховних заходів, 
конструктивної взаємодії учителів.

          *      *      *
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Звертаємо увагу, що реалізація змісту 
освіти, визначеного Державними стандар-
тами початкової освіти, здійснюватиметь-
ся відповідно до листа Міністерства освіти 
і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-
415 “Щодо вивчення у закладах загальної 
середньої освіти навчальних предметів у 
2018/2019 навчальному році” 

Наголошуємо: у п.1 ст.54 «Права та 
обов’язки педагогічних, науково-педаго-
гічних і наукових працівників» зазначено, 
що педагогічні працівники мають право на 
«академічну свободу, включаючи свободу 
викладання, свободу від втручання в пе-
дагогічну, науково-педагогічну та наукову 
діяльність, вільний вибір форм, методів і 
засобів навчання, що відповідають освітній 
програмі; педагогічну ініціативу; розроблен-
ня та впровадження авторських навчаль-
них програм, проектів, освітніх методик і 
технологій, методів і засобів, насамперед 
методик компетентнісного навчання; ко-
ристування бібліотекою, навчальною, на-
уковою  відповідно до спеціальних законів; 
доступ до інформаційних ресурсів і комуні-
кацій, що використовуються в освітньому 
процесі та науковій діяльності.

Також у ст.53 п.2 «Права і обов’язки 
здобувачів освіти» зазначено, що пе-
дагогічні, науково-педагогічні та наукові 
працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професій-
ний і загальнокультурний рівні та педаго-
гічну майстерність;

виконувати освітню програму для до-
сягнення здобувачами освіти передбаче-
них нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобува-
чів освіти, формуванню навичок здорового 
способу життя, дбати про їхнє фізичне і 
психічне здоров’я;

дотримуватися академічної добро-
чесності та забезпечувати її дотримання 
здобувачами освіти в освітньому процесі 
та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;
поважати гідність, права, свободи і 

законні інтереси всіх учасників освітнього 
процесу;

Навчальна та методична література з 
предметів початкової освіти зазначена в 
Переліках навчальних програм, підручни-
ків та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і 
науки України, що розміщені на офіційно-
му сайті МОН України. Під час підготовки 
до уроків радимо Вам використовувати 
періодичні фахові видання та ін.

Система методичного сервісу для 
потреб методистів і педагогів початкових 
класів забезпечена інформаційно-комуні-
каційними веб-порталами «Довідник мето-
диста початкової освіти» - http://pochshool.
blogspot.com/, «Вчителю початкової освіти 
Хмельниччини» - https://hmpochshcola.
blogspot.com/ як багатофункціональний 
інструмент для всіх учасників навчально-
виховного процесу.

Основними контентами системних 
складових порталів є:

- інформаційний;
- документальний;
- «Відкритй урок вчителя початкових 

класів»;

- Школа вчителя 1, 2, 3, 4  класів за 
новим Державним стандартом;

Комунікаційний контент забезпечує 
доступну та безперебійну комунікацію 
практично між усіма категоріями педагогів, 
управлінців. 

За допомогою дистанційного (електро-
нного) консультпункту, електронних скри-
ньок для педагогів області, які розміщені в  
онлайн-сховищах  на хмарних віртуальних 
Е-дисках, файлообмінниках та синхро-
нізаторах файлів  Dropbox є можливість 
спілкуватись з викладачами, методистами 
інституту та колегами, отримувати опера-
тивну допомогу, модернізувати методи 
та форми організації науково-методичної 
діяльності.

З метою покращення освітнього про-
цесу пропонуємо огляд популярних хмар-
них сервісів для використати в організації 
навчально-виховної роботи у початковій 
школі:

Журнал «На Урок» (https://naurok.com.
ua/post/moya-ditina-geniy-yak-spilkuvatisya-
z-batkami-yaki-pereocinyuyut-vlasnih-ditey)  

Освіта Хмельниччини: реалії (https://
www.facebook.com/groups/475604999149
894/?ref=bookmarks)

Розвиток дитини (https://childdevelop.
com.ua/worksheets/tag-klas1-sortpop)

Генератор практичних завдань для 
створення та друку як індивідуальних, 
так і групових завдань для дітей різного 
віку з математики, читання та письма за 
заданими параметрами.

На сайті Childdevelop Ви маєте мож-
ливість, підібрати потрібну складність 
завдань і їх кількість з будь-якої необхідної 
теми: прописи, завдання з математики, 
завдання з кросвордами і т.д. в режимі 
онлайн.

Наприклад, генератор математичних 
завдань (віднімання, додавання, мно-
ження, ділення). Тут потрібно вести при-
клад завдання. Програма сама вирахує 
складність і згенерує скільки завгодно по-
дібних, але різних (унікальних) прикладів. 
Завдання генеруються відразу на аркуші в 
клітинку, що дає додаткову можливість ди-
тині вчитися виводити правильно цифри.

Генератор завдань для прописів пра-
цює за таким же принципом. Роздрукуйте 
необхідну кількість завдань, щоб учень 
вчився опановувати абетку.

Підібравши потрібні завдання, за-
вантажте їх безкоштовно та роздрукуйте 
на принтері. За бажанням, з готовими 
відповідями. Таким чином, ви маєте мож-
ливість самостійно створити завдання 
для дитини, допомагаючи їй посилитися у 
потрібній темі.НУШ Хмельниччини (https://
www.facebook.com/groups/5117498125290
64/?ref=bookmarks).

Цікавинки для НУШ (https://www.
facebook.com/groups/309375459583743/?
ref=bookmarks)

Ми - початківці (https://www.facebook.
com/groups/1800698540247999/?ref=boo
kmarks)

Калейдоскоп цікавинок (https://www.
facebook.com/groups/2075741392668263/
?ref=bookmarks)

Плейлисти з відео уроків від кращих 
українських та світових освітніх ютуб ка-

налів які доповнюють шкільну програму та 
медіа підручник, що краще мотивує сучас-
ного школяра, сприяє  розвитку навичок 
соціального й емоційного інтелекту (https://
www.youtube.com/c/NovashkolaUaOfficial; 
https://novashkola.ua/1-klas/)

Виручалочка для творчого вчителя 
(https://www.facebook.com/groups/179224
739449361/?ref=bookmarks)

  Нова українська школа – це назва ре-
форми загальної середньої освіти, яку за-
раз реалізовує Міністерство освіти і науки 
спільно з сотнями вчителів і управлінців 
з освіти по всій Україні. Нова українська 
школа – це освіта нових сенсів, дитино-
центризму і поваги до кожної  людини. 
НУШ – це цікава, практикоорієнтована, 
безпечна і дружня до дитини школа. А 
для батьків вона – відкрита, чесна і наці-
лена на співпрацю. Радимо скористатися 
ресурсами:

- Електронна платформа навчання, 
обладнання «Сучасні рішення для освіти» 
(http://rozumniki.com/catalog/tovary/)

- Педагогічні ігри, мультимедійні по-
сібники

http://rozumniki.net/catalog/  
https://www.ed-era.com/books/  
- Міжпредметні кейс-уроки
http://case.edufuture.biz/   
- Освітні он-лайн програми, відео
https://www.ed-era.com/courses/  
https://prometheus.org.ua/courses  
Методичний посібник «Шість цеглинок 

в освітньому просторі школи» створений 
з метою реалізації ігрових та діяльнісних 
методів навчання у початковій школі. 
Посібник надає опис методики «Шість це-
глинок». яка покликана сприяти не лише 
розвитку компетентностей учнів початко-
вої школи, а і становленню педагога нової 
школи. Посібник містить ігри-завдання. 
спрямовані на розвиток компетентностей  
що вкрай необхідні для навчання в школі 
та протягом життя.

Шість цеглинок в освітньому просторі 
школи. Методичний посібник / Упорядник 
О.Рома - The LEGO" Foundation. 2018. - 
32 с.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/
nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-
kviten-2018-web.pdf  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/
nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-
navchannya-po-inshomu.pdf 

Т а к и м  ч и н о м ,  з а л у ч е н н я 
інформаційно-комп’ютерних систем закла-
дами освіти в їх робочий процес виведе 
на новий рівень співпрацю адміністрації з 
колективом, учителів з батьками та дітьми. 
Робота стане більш відкритою, зрозумілою 
для всіх учасників процесу. Разом з тим, 
такий сучасний підхід до управління до-
зволить кожній школі йти у ногу з часом.

Антоніна ГАЛАС
завідувач НМЦ дошкільної, 

початкової, спеціальної 
та інклюзивної освіти ХОІППО,

Оксана КУЛИК,
методист НМЦ дошкільної, 

початкової, спеціальної 
та інклюзивної освіти ХОІППО.
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Про організацію навчально-виховного 
процесу в позашкільних навчальних 

закладах у 2018/2019 н.р.
Одним із головних завдань поза-

шкільної освіти, визначеним Законом 
України «Про позашкільну освіту» є 
створення умов для творчого, інте-
лектуального, духовного та фізичного 
розвитку вихованців; пошук, розвиток 
та підтримка здібних, обдарованих і 
талановитих вихованців.

 На реалізацію цих завдань спрямо-
вані нормативні документи: Закон України 
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145, Указ 
Президента України «Про додаткові за-
ходи із забезпечення гарантій реалізації 
прав та законних інтересів дітей»; Кон-
цепція «Нова українська школа», Концеп-
ція національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді (наказ МОНУ № 641 від 
16.06.2015 року); методичні рекомендації 
МОНУ щодо національно-патріотичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах від 25.05.2015 року.

Надзвичайно актуальним питанням 
сьогодення залишається науково-мето-
дичне забезпечення ПНЗ навчальними 
програмами, методичними посібниками. 
Порядок розроблення, затвердження 
та використання навчальних програм 
позашкільних навчальних закладів ви-
значений листами МОНУ від 18.07.2013 
№ 1-9-502 «Про навчальні програми з 
позашкільної освіти».

Для приведення навчальних програм 
з позашкільної освіти до єдиних вимог 
розроблено методичні рекомендації щодо 
їх змісту і оформлення (лист інституту 
модернізації освіти від 05.06.2013 № 
14.1-10-1685). Відповідно до пункту 4, під-
пункту 4.1. наказу МОНУ від 17.06.2008 
№ 537 «Про затвердження Порядку 
надання навчальній літературі, засобам 
навчання і навчальному обладнанню 
грифів та свідоцтв МОНУ», зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 10 
липня 2008 р. за № 628/15319, термін дії 
наданого грифа - 5 років з дня офіційного 
затвердження відповідного рішення.

Як свідчать результати аналізу діяль-
ності ПНЗ області у 2018 році соціаль-
ний попит на якісну позашкільну освіту 
залишився, відзначається практичною 
спрямованістю та широкими можливос-
тями для самореалізації й соціальної 
адаптації особистості, а, отже зумовлює 
необхідність створення сприятливих 
соціально-педагогічних умов навчально-
творчої діяльності дітей за всіма напря-
мами позашкільної освіти.

2018-2019 навчальний рік має стати 
роком розвитку талантів дітей, підтримки 
їх творчих, інтелектуальних досягнень. З 
цією метою необхідно проводити актив-
ну роботу щодо збереження та збіль-
шення кількості гуртків, секцій, об’єднань 

в умовах децентралізації, залучення до 
занять у гуртках дітей соціально незахи-
щених категорій, переселенців з Криму 
та Сходу України, дітей учасників та Ге-
роїв АТО,  дітей з особливими освітніми 
потребами.

З огляду на зазначене, актуальними 
питаннями цього навчального року є:

- забезпечення розвитку особистості 
кожного вихованця, створення необ-
хідних  для цього умов. Реалізацію цієї 
мети варто покласти на педагогічні ко-
лективи позашкілля, зокрема на кожного 
педагога;

- спрямування освітньої діяльності 
закладів позашкільної освіти на забез-
печення гуртківця знаннями, вміннями, 
навичками суспільного досвіду, необ-
хідними для успішної самореалізації 
в побуті, спілкуванні, навчанні, праці, 
ціннісними установками, що впливають 
на поведінку особистості та моральні 
ціннісні орієнтири;  

- формувати громадянськість як 
інтегровану рису особистості в україн-
ській державі, де є певні передумови - 
європейський вибір розвитку, залучення 
громад та громадських організацій до 
управління закладами освіти, впрова-
дження Міжнародних проектів, спрямо-
ваних на формування в підростаючого 
покоління демократичної свідомості, 
успішно здійснюються загальноукраїн-
ські заходи, які мають на меті активіза-
цію моральної позиції дітей та учнівської 
молоді;

- збереження мережі позашкільних 
навчальних закладів в умовах децен-
тралізації; 

- освітній процес у закладах поза-
шкільної освіти незалежно від підпо-
рядкування, типів та форм власності 
здійснювати за типовими навчальними 
програмами, що затверджуються цен-
тральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері освіти, а 
також іншими центральними органами 
виконавчої влади, у сфері управління 
яких перебувають заклади позашкільної 
освіти;

- розробка та реалізація нових на-
вчальних програм, проектів краєзнавчо-
го, військово-патріотичного, правового, 
еколого-натуралістичного, реабілітацій-
ного, науково-дослідницького напряму 
з урахуванням особливостей регіону, 
його історії;

- формування регіональної сис-
теми співробітництва позашкільних 
навчальних закладів з інститутом сім’ї 
на основі збереження духовної єдності 
поколінь;

- обов’язковим є забезпечення віль-
ного вибору кожною дитиною напряму та 
виду діяльності;

- впровадження сучасних особистіс-
но-орієнтованих технологій;

- створення умов для соціально-
педагогічної, психолого-педагогічної 
підтримки дітей соціально вразливих 
категорій;

- розвиток інформаційних та комуні-
кативних технологій;

- організація дистанційного навчання 
для дітей з особливими освітніми по-
требами.

Враховуючи нові суспільно-політичні 
реалії в Україні, все більшої актуальності 
набуває виховання в молодого покоління 
почуття патріотизму, активної грома-
дянської позиції. Тому варто розширити 
гурткову роботу військово-патріотичного 
напряму.

Рекомендуємо:                      
1. Виокремити як один з найголовні-

ших напрямів роботи ПНЗ національно-
патріотичне виховання.

2. Популяризувати історію укра-
їнського козацтва, збереження і про-
паганду історико-культурної спадщини 
українського народу, поліпшення вій-
ськово- патріотичного виховання.

3. Активізувати роботу гуртків з 
вивчення та популяризації історичної 
спадщини українського народу, історії 
козацтва, військово-патріотичного ви-
ховання молоді, правового характеру, 
шкільних євроклубів. 

4. Розвивати критичне мислення, яке 
дає змогу творчо і реально оцінювати 
події навколишньої дійсності.

5. Розвивати планетарну свідомість 
на заняттях гуртків природознавчого, 
краєзнавчого, історико-літературного, 
етнографічного напрямів.

6. Формувати культурні міжетнічні 
відносини у процесі відвідування різних 
регіонів України. 

7. Компонувати зміст навчальних 
програм ПНЗ, удосконалювати структуру 
навчально-виховної діяльності гуртків, по-
зашкільних навчальних закладів в цілому.

8. Продовжити роботу над створен-
ням індивідуальної навчально-виховної  
системи роботи у кожному позашкіль-
ному закладі.

9. Працювати над модернізацією 
науково-методичного супроводу діяль-
ності педагогів позашкільних навчальних 
закладів.

Надія ОРЛОВСЬКА,
методист НМЦ виховної роботи 
та позашкільної освіти ХОІППО.
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Організація та методика переведення 
бібліотечних фондів з системи ББК на УДК
Універсальна десяткова класифі-

кація (УДК) — це міжнародна багато-
мовна класифікаційна система, що 
об’єднує всі галузі знань в єдиній 
універсальній структурі з загальною 
десятковою нотацією.

Таблиці УДК призначені для систе-
матизації документів, пошуку інфор-
мації та організації фондів документів 
з усіх галузей знань у бібліотеках, 
видавництвах, інформаційних центрах 
тощо.

УДК перекладені і видані 57 мова-
ми, її використовують 130 країн світу. 
Універсальна десяткова класифікація 
є інтелектуальною власністю міжна-
родної некомерційної організації «Кон-
сорціум УДК» (УДКК) (UDC Consortium, 
UDCC), що знаходиться у Нідерландах 
[http:/ /udcc.org/] .  Консорціум УДК 
здійснює роботу з ведення, вдоско-
налення і поширення системи УДК. 
Актуалізація УДК забезпечується за 
допомогою введення в еталонну базу 
даних змін та доповнень, розроблених 
фахівцями Консорціуму.

В Україні Книжкова палата України 
імені Івана Федорова володіє екс-
клюзивною ліцензією на переклад 
і видання УДК українською мовою, 
наданою власником міжнародної вер-
сії УДК Консорціуму УДК (УДКК). Що-
річно вона отримує від Консорціуму 
УДК чергове видання «Extensions and 
Corrections to the UDC», яке містить 
зміни та доповнення, що введені в ан-
гломовний еталон упродовж року. Від-
так усі зміни, знаходять відображення 
і в національному еталоні УДК укра-
їнською мовою, чим і забезпечується 
безперервне оновлення системи.

Скорочені таблиці УДК україн-
ською мовою розміщені  на сайті 
Консорціуму УДК [режим доступу:  
http://www.udcsummary.info/php/index.
php?tag=0&lang=uk#]

Офіційного опублікування повних 
таблиць УДК у мережі Інтернет немає 
і не може бути, оскільки ліцензійна 
угода з Консорціумом УДК (озна-
йомитися із вартістю ліцензій можна 
за посиланням: http://www.udcc.org/
licences_prices.htm#mrf-use) перед-
бачає випуск друкованих та електро-
нних видань УДК українською мовою. 
Публікація УДК у мережі Інтернет є 
грубим порушенням ліцензійної угоди 
і авторського права власника класифі-
каційної системи УДК — Консорціуму 
УДК. 

Індекси УДК визначаються за 
виданнями україномовних таблиць 
«Універсальної десяткової класифі-

кації (УДК)», розроблення й актуалі-
зацію яких здійснює Книжкова палата 
України відповідно до ліцензії (ДСТУ 
6096:2009 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавни-
чої справи. Універсальна десяткова 
класифікація. Структура, правила 
введення та індексування (ГОСТ 7.90-
2007, MOD).

Універсальна десяткова класифі-
кація (УДК) складається з таблиць, які 
розподіляються на основні, допоміжні 
та абетково-предметний покажчик 
(АПП). Такий розподіл базується на 
особливостях понять, які в них відо-
бражені.

Основна таблиця містить у собі 
поняття, специфічні для певних галу-
зей науки, техніки, мистецтва тощо. 
Поняття і відповідні їм індекси сис-
тематизують всі людські знання: від 
гуманітарних наук до математичних 
дисциплін. Основна таблиця склада-
ється з 62 тис. рубрик, розташованих 
за систематичним принципом. Для по-
значення відділів застосовують араб-
ські цифри, зрозумілі у всіх країнах, 
що робить УДК загальнодоступною 
міжнародною системою, незалежно 
від мови. 

У відповідності з таблицями УДК, 
усі галузі знань поділяються на 10 
класів, кожен із яких має свій номер: 
0 – Загальний відділ; 1 – Філософія. 
Психологія; 2 – Релігія. Теологія; 
3 – Суспільні науки. Статистика. По-
літика. Економіка тощо; 4 – Вільний; 
5 – Математика та природничі науки; 6 
– Медицина. Техніка. Прикладні науки; 
7 – Мистецтво. Декоративно-приклад-
не мистецтво. Ігри. Спорт; 8 – Мова. 
Мовознавство. Художня література. 
Літературознавство; 9 – Географія. 
біографії. Історія.

Кожен з цих класів підрозділяється 
на 10 більш детальних підрозділів. У 
ієрархічній системі кожний клас за-
ймає відносно других класів певне, 
точно визначене йому місце. Кожен 
клас має групу більш або менш близь-
ких наук.

Універсальна десяткова класифі-
кація (УДК) має розгорнуту систему 
допоміжних таблиць. До цих таблиць 
віднесені поняття, що повторюються, 
загальні для всіх або багатьох розді-
лів (загальні визначники), або ті, що 
застосовуються лише в одному розділі 
(спеціальні визначники).

Визначники використовуються 
для подальшої деталізації індексу, 
відображаючи якісні характеристики 
документів або властивості предмета 

з певного погляду, вони уточнюють ту 
чи іншу тему. Визначники приєднують-
ся до основного індексу за допомогою 
символів, характерних для конкретно-
го визначника ( крапка, дужки, дефіс, 
лапки тощо) та утворюють самостійні 
класифікаційні ряди за тим же десят-
ковим принципом ділення, що й осно-
вна таблиця.

Важливою складовою частиною 
УДК є алфавітно-предметний по-
кажчик (АПП), який адекватно і мак-
симально повно відображає зміст 
таблиць, значно прискорює пошук. В 
АПП поняття розміщені за алфавітним 
порядком їх назв. Для кожної назви 
наводиться аспект поняття та індекс, 
який визначає його місцезнаходження 
у таблицях. АПП є путівником у тексті 
таблиць, який забезпечує легкодос-
тупний вхід до УДК. Покажчик не дає 
уявлень про зміст розділу, а лише 
допомагає знайти цей розділ за до-
помогою вказаного індексу, який є в 
самій таблиці. Тому до нього треба 
обов’язково звернутись і прочитати, 
чи це саме те, що нам потрібно.

Алгоритм індексування за УДК:
- визначення змісту документа, 

його основної тематики;
-  визначення аспекту викладу 

теми;
- позначення форми представлен-

ня документа, його мови й аспекту 
часу;

- «збирання» окремих складових 
елементів у класифікаційний індекс 
документа;

- редагування класифікаційного 
індексу.

Загальні вимоги до індексів:
- повністю адекватний темі до-

кумента, будь-яке поняття теми, що 
характеризує її предмет або аспекти, 
має бути виражене тотожною за зна-
ченням словесної  рубрикою УДК;

- багатоаспектним, відображати не 
тільки основний зміст документа, але 
і всі його аспекти, істотні як з погляду 
організації фонду, так і пошуку;

- побудований технічно правиль-
но відповідно до загальноприйнятих 
правил.

Документи ніколи не систематизу-
ються за назвою, а тільки за змістом 
(превалювання змісту документа над 
його формою). Процес класифікації 
документів є одним з найбільш від-
повідальних у бібліотечній роботі. 
Від того, як буде закласифіковано ви-
дання, до якої галузі знань буде його 
віднесено за змістом, значною мірою 
залежить його використання. 
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«В Україні для систематизації ви-
давничої продукції паралельно вико-
ристовують дві системи: УДК та ббК. 
Система УДК – світова, її використо-
вують 130 країн, ббК – це радянська 
розробка 60-х років минулого століття, 
і зараз має офіційний статус в Росії», 
− каже голови Державного комітету з 
питань телебачення і радіомовлення 
Олег Наливайко.

22 березня 2017 р. Кабінет Міні-
стрів прийняв постанову «Про при-
пинення використання бібліотечно-
бібліографічної класифікації та впро-
вадження Універсальної десяткової 
класифікації» № 177 від 22.03.2017 
р. Постанова передбачає відмову 
від використання ббК та поступове 
переведення бібліотек-користувачів 
на УДК як міжнародну систему. Ме-
тодичне забезпечення впровадження 
Універсальної десяткової класифікації 
здійснює Книжкова палата України.

Переведення фонду з бібліотеч-
но-бібліографічної класифікації на 
Універсальну десяткову класифікацію 
– це дуже важлива, структурована та 
копітка праця, якій передує плідна 
підготовка, що має здійснюватись про-
думано й поетапно.

У зв’язку із виникненням запитань 
щодо пересистематизації фондів, 
бібліотечних каталогів і картотек, 
пропонуємо орієнтовний план упро-
вадження Універсальної десяткової 
класифікації.

1. Підготовити наказ по закладу 
освіти про упровадження Універсаль-
ної десяткової класифікації в практику 
роботи бібліотеки, припинивши вико-
ристання бібліотечно-бібліографічної 
класифікації.

2. Створити план роботи з пере-
воду фонду за класифікацією УДК 
(терміни, послідовність, відповідальні, 
розділи). 

Наукову організацію праці та фор-
мування роботи з фондом і катало-
гами можливо прорахувати за допо-
могою «Типових норм часу на основні 
процеси бібліотечної роботи» (Наказ 
Міністерства культури і туризму Укра-
їни 29.12 2008 р. № 1631/0/16-08).

3.  Вивчити стан бібліотечного 
фонду (обсяг, зміст, структура, роз-
міщення, розстановка, поповнення, 
застарілу та зношену літературу). 

На методичному об’єднанні біблі-
отекарів закладів загальної середньої 
освіти ухвалити  рішення:

- за яким принципом буде здійсню-
ватися розстановка фонду (тематич-
на, територіальна, за класифікацією 
УДК інше); 

- щодо рівня деталізації та скоро-
чення індексу УДК до певного знаку, 
наприклад: до другого (62), третьо-
го (621), четвертого (621.3), п’ятого 
(621.39) тощо. Рівень деталізації по-

винен відповідати складу фонду. Не 
можна самостійно вносити у таблиці 
УДК нові ділення, модифікації та змі-
ни, обмеження чи розширення, оскіль-
ки це зруйнує авторську структуру чи 
практику використання Універсальної 
десяткової класифікації у світі;

- розробити робочі таблиці УДК (на 
основі повних таблиць та прийнятих 
методичних рішень) або скористатися 
«Таблицею зіставлення індексів УДК і 
ббК». На перший час для зручної орі-
єнтації та при систематичній розста-
новки фонду бібліотекарю на допомо-
гу прийдуть книжкові розподільники, 
на яких доцільно вказувати одночасно 
два індекси, зокрема ббК та УДК.

Звертаємо увагу на те, що фонди 
кожної бібліотеки відрізняються за 
кількісними та якісними показниками. 
Окрім цього, читачі бібліотек мають 
різні вподобання, тому кожна з біблі-
отек самостійно вирішує яким чином 
буде розміщатись бібліотечний фонд. 

4. Вивчити стан довідково-пошу-
кового апарату («основою діяльності 
бібліотеки є довідково-пошуковий 
апарат бібліотеки – це сукупність тра-
диційних та електронних бібліотечних 
каталогів і картотек»).

Методика пересистематизації до-
відково-пошукового апарату перед-
бачає такі способи:

- переведення фондів, а після – 
каталогів;

- переведення каталогів, а потім 
фондів;

- одночасне переведення каталогів 
і фондів.

Також звертаємо увагу, що при 
переведенні алфавітного каталогу 
на УДК, можна створити новий ряд 
каталожних карток, індексованих за 
УДК, і поступово наповнювати його 
перешифрованими картками старо-
го ряду (ббК).  Для систематичного 
каталогу в картковій формі оформ-
люють основну та додаткову картки, 
які в установленому порядку мають 
повний каталожний і поличковий ін-
декси. Щодо доцільності переводу на 
УДК систематичної картотеки статей, 
краєзнавчого каталогу (перешифрува-
ти картки або відкрити новий ряд), ви 
можете прийняти рішення самостійно, 
враховуюче фонд.

5. У Книзі сумарного обліку та у 
Щоденнику роботи облік літератури 
здійснюється за основним змістом до-
кументів, тому для більш зручної ро-
боти та виключення незрозумілостей 
радимо прописувати класифікаційний 
індекс за таблицями УДК, замість ін-
дексів ббК.

УДК охоплює всі галузі людських 
знань. Можливість єдиної системати-
зації інформаційних матеріалів робить 
систему УДК найзручнішою у процесі 
обміну інформацією між країнами.
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Валентина ФАРВАРЩУК, 
методист НМЦ координації роботи 
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установ і закладів освіти 

Хмельницького ОІППО.
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Про психологічний супровід навчально-
виховного процесу в 2018/2019 н.р.

Cистемний психологічний супровід становлення особистості є 
важливим аспектом психологічної роботи в системі освіти. Норма-
тивними документами визначено завдання, над реалізацією яких 
працюють практичні психологи, соціальні педагоги:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу на 
основі залучення новітніх досягнень психологічної науки;

- захист психічного та фізичного здоров’я учасників навчально-
виховного процесу;

- сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному 
розвиткові дітей на кожному віковому етапі;

- створення психологічних та соціально-педагогічних умов 
для формування у вихованців мотивації до самовиховання і 
саморозвитку;

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на 
основі її психолого-педагогічного вивчення;

- профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному й 
особистісному розвиткові дітей, учнів та вихованців.

При цьому зазначаємо, що завдання психологічної служби 
визначаються відповідно до стратегії розвитку системи освіти 
України в цілому і водночас залежать від особливостей регіональ-
ної політики, історії та традицій освіти у районі, місті, об’єднаній 
територіальній громаді й повинні трансформуватися у відповід-
ності до змін у нормативно-правовій базі, визначених пріоритетів 
діяльності освітньої галузі регіону.

Зважаючи на посилення уваги щодо ролі психологічної служ-
би у наданні психологічної допомоги населенню та забезпеченні 
процесів реформування освіти, Хмельницьким ОЦППСР було 
проведено вивчення й аналіз якості роботи психологічних служб у 
районах (містах), об’єднаних територіальних громадах, обласних 
закладах освіти у 2017-2018 навчальному році.

Станом на 01.06.2018 року у психологічній службі системи 
освіти області працювало 838 фахівців психологічної служби: 
548 практичних психологів, 259 соціальних педагогів. Методичне 
забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних 
педагогів закладів освіти здійснювали 31 методист з психологіч-
ної служби методичних кабінетів (центрів). У 32 ОТГ методичний 
супровід діяльності фахівців психологічної служби забезпечували 
відповідальні за психологічну службу, які здійснювали цю діяль-
ність на громадських засадах.

Найкращі показники забезпечення навчальних закладів поса-
дами практичних психологів, соціальних педагогів мають Полон-
ська міська ОТГ, Шепетівський район, м. Кам’янець-Подільський, 
м. Нетішин, м. Славута, м. Шепетівка. У всіх закладах освіти м. 
Хмельницького та м. Старокостянтинова працюють практичні 
психологи, але наявний дефіцит соціальних педагогів у освітніх за-
кладах м. Хмельницького та не введено жодної посади соціальних 
педагогів у м. Старокостянтинові.

На жаль, не всі учні, особливо в сільській місцевості, при по-
требі мають можливість отримати допомогу фахівців психологічної 
служби. Забезпечені посадами практичних психологів лише 53% 
сільських шкіл й посадами соціальних педагогів 17% сільських 
закладів загальної середньої освіти.

Не забезпечені посадами практичних психологів 30 міських 
закладів дошкільної освіти (43% дефіциту) та 404 заклади до-
шкільної освіти у сільській місцевості (94% дефіциту) відповідно 
до нормативної потреби. Така ситуація потребує нагального 
вирішення, оскільки саме практичні психологи закладів дошкіль-
ної освіти зосереджують свою професійну увагу на ранньому 
виявленні відхилень у психофізичному розвитку та своєчасне 
надання комплексної підтримки дітям, попереджують ускладнення 
у подальшому розвитку вихованців.

Особливо гостро стоїть проблема забезпечення освітніх за-
кладів соціальними педагогами, до професійних обов’язків яких, 
в першу чергу, входить робота з проблемними сім’ями, сім’ями, 
які потрапили в складні життєві обставини, схильними до насиль-
ства над дітьми. Не забезпечені посадами соціальних педагогів 

40 міських закладів загальної середньої освіти, що складає 38% 
дефіциту відповідно до нормативної потреби та 446 закладів 
загальної середньої освіти у сільській місцевості, що становить 
83% дефіциту по області.

Тому, начальникам управлінь/відділів міських рад/райдержад-
міністрацій/, об’єднаних територіальних громад, завідувачам Р(М)
МК(Ц) необхідно вжити заходів щодо забезпечення навчальних 
закладів працівниками психологічної служби.

Наголошуємо на тому, що ефективність роботи фахівців 
психологічної служби значною мірою залежить від якості й сис-
темності методичного супроводу їх діяльності методистами з пси-
хологічної служби РМК (ММК), відповідальними за психологічну 
службу в ОТГ та районними Центрами практичної психології і 
соціальної роботи.

Нагальними завданнями керівників психологічних служб, над 
розв’язанням яких необхідно працювати у 2018-2019 н.р. є:

1. Забезпечення виконання регіональних (обласних); район-
них, ОТГ, міських Планів заходів розвитку психологічних служб 
(затверджених колегіями відповідних управлінь освіти); інших 
розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, 
Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА щодо розвитку й 
зміцнення мережі психологічної служби системи освіти області.

2. Розробка моделей методичного забезпечення роботи 
практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють в 
об’єднаних територіальних громадах; відпрацювання алгоритмів 
взаємодії та співпраці фахівців психологічних служб різних тери-
торіальних громад.

3. Здійснення координаційної, організаційної та експертної 
роботи щодо забезпечення ефективності діяльності фахівців 
служби й управління якістю надання соціально-психологічних по-
слуг; здійснення контролю за дотриманням працівниками служби 
вимог нормативно-правових документів.

4. Подальший пошук ефективних форм і методів методичного 
супроводу професійного становлення та кваліфікаційного зростан-
ня практичних психологів, соціальних педагогів.

5. Поглиблення співпраці між структурними підрозділами 
психологічної служби та державними установами, центрами, 
службами, громадськими організаціями щодо скоординування 
зусиль у наданні допомоги дітям, учням; профілактиці поширення 
негативних явищ в учнівському середовищі: насильства, проти-
правної поведінки, алкоголізму, наркоманії тощо. Розширення 
міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії психологічної служби з 
дитячими організаціями й службами, які опікуються проблемами 
дітей і підлітків в т.ч. дітей із сімей вимушених переселенців та по-
страждалих внаслідок бойових дій на сході України.

6. Забезпечення системного підходу в роботі практичних пси-
хологів та соціальних педагогів освітніх закладів.

7. Розширення використання Інтернет-ресурсів для покращен-
ня методичного забезпечення діяльності фахівців психологічної 
служби (сайти, блоги, вебінари, Інтернет-конференції тощо).

8. Забезпечення наступності в роботі практичних психологів 
дошкільних і закладів загальної середньої освіти.

9. Вдосконалення системи соціально-психологічної підтримки 
обдарованих дітей та учнівської молоді.

10. Психологічний супровід інклюзивної освіти.
11. Психологічний супровід освітнього процесу в Новій укра-

їнській школі.
12. Ознайомлення, вивчення, апробація й впровадження 

сучасних психолого-педагогічних технологій.
13. Психологічне забезпечення профільного навчання та про-

фесійного самовизначення.
14. Розширення дослідницької діяльності, проведення цільо-

вих досліджень аналітичного, прогностичного, моніторингового 
характеру.

15. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи 
практичних психологів, соціальних педагогів.
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Для вирішення цих пріоритетних завдань керівникам психоло-
гічних служб доцільно продовжити використання таких організа-
ційних форм методичної роботи:

- інструктивні наради;
- методичні об’єднання практичних психологів, соціальних 

педагогів закладів освіти;
- семінари (навчальні семінари, семінари-практикуми, семіна-

ри-тренінги, семінар-наради);
- інтервізійні, творчі, динамічні, супервізійні групи;
- проведення засідань дискусійних клубів, майстер-класів 

фахівців психологічної служби тощо.
З метою підсилення психологічної складової у вихованні дітей 

та учнівської молоді закладам освіти рекомендовано включати 
до варіативної складової (або проводити в рамках свої робочих 
годин) факультативні, тренінгові курси, курси за вибором та спец-
курси, які будуть впроваджувати практичні психологи, соціальні 
педагоги відповідно до інтересів та потреб учнівської молоді, 
результатів моніторингових досліджень.

Для організаційно-методичного забезпечення викладання 
факультативних курсів обласним центром практичної психології 
та соціальної роботи укладено банк програм, розміщених на 
сайті Хмельницького ОЦППСР / закладка «Психологічно зорієн-
товані факультативи та спецкурси», схвалених і рекомендованих 
МОН України й розміщених на сайтах Міністерства освіти і науки 
України, Українського науково-методичного центру практичної 
психології і соціальної роботи.

З метою формування ціннісного ставлення до свого здоров’я 
та здорового способу життя, відповідального ставлення до збе-
реження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства 
рекомендуємо програму «Дорослішай на здоров’я» для учнів 
9-11 класів, відповідно до листа ІМЗО МОНУ від 16.08.2017 № 
21.1/12-Г-579. Методичне забезпечення: посібник «Дорослішай 
на здоров’я» [навч.-метод. посібн.] / Н.О. Лещук, Ж.В. Савич, О.А. 
Голоцван. – К., 2012. - 214 с.

З метою навчання дітей і підлітків здоровому способу життя та 
започаткування в ранньому віці моделей поведінки, що сприяють 
збереженню здоров’я й запобігають ризику, рекомендуємо про-
грами факультативних курсів «Сприяння просвітницькій роботі 
«рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу 
життя» для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 
відповідно до листа ІМЗО МОНУ від 16.08.2017 № 21.1/12-Г-579. 
Методичне забезпечення розміщено на сайті «Методичний пор-
тал» [http://metodportal.net/node/30019] та «Я – моє здоров’я – моє 
життя» для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 
відповідно до листа ІМЗО МОНУ від 16.08.2017 № 21.1/12-Г-579. 
Методичне забезпечення розміщено на сайті «Методичний пор-
тал» [http://metodportal.net/node/30018].

На допомогу практичним психологам, соціальним педагогам 
в організації психопрофілактичної роботи методистом ХОЦППСР 
Пастух Л.В. підготовлено статтю «Профілактика: що зумовлює її 
ефективність?» (Майбуття, №№ 5-6, березень, 2018), [http://visnyk.
hoippo.km.ua/maibutia].

З питань протидії торгівлі людьми пропонуємо тренінгову 
програму виховної  роботи з учнями 7-11 класів загальноосвітніх 
та професійно-технічних закладів освіти «Особиста гідність. без-
пека життя. Громадянська позиція», (наказ МОНУ від 08.04.16 
№ 405 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»). Ме-
тодичне забезпечення розміщене на сайті МОНУ [http://old.mon.gov.
ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/1432801608/] та Українського фонду 
«благополуччя дітей» [https://childfund.org.ua/].

З метою підвищення стійкості до переживання наслідків 
стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних по-
дій рекомендуємо корекційно-розвиткову програму «безпечний 
простір», яка схвалена вченою радою НаУКМА від 25.05.2017 й 
рекомендована Інститутом модернізації змісту освіти МОНУ (лист 
№21.1/12-Г-300 від 27.06.2017). Методичне забезпечення розмі-
щено на сайті Психологічної служби системи освіти України [http://
www.psyua.com.ua/index.php?page=products_one&prod=448].

З метою профілактики та корекції егоцентричної, агресивної, 
насильницької поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і 
співпраці у підлітковому та юнацькому колективах рекомендуємо 
програму тренінгових занять «Не смійся з мене»: [навч.-метод. 

посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихо-
вателів] / за ред. Т.Л. Лях. - К., 2015. - 96 с., схвалено МОН України 
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист № 
14.1/12-Г-744, протокол № 3 від 03.12.2013). Методичне забезпе-
чення розміщено за адресою [http://elibrary.kubg.edu.ua/18336/1/%D0%9F%D0%BE%
D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC
%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20
%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B
5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf].

Для організації профілактичної роботи з дітьми, педагогами та 
батьками радимо посібник «Небезпечні квести для дітей: профі-
лактика залучення» / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агенство 
«Україна», 2017 – 76 с., який схвалено Науково-методичною комі-
сією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства 
освіти і науки України (протокол №3 від 16.06.2017). Методичне 
забезпечення розміщено на сайті Хмельницького обласного 
центру практичної психології та соціальної роботи / розділ «Для 
методистів з психологічної служби» [https://sites.google.com/site/hmelnocppsr/
na-dopomogu-fahivcam-psihologicnoie-sluzbi/dla-metodistiv-z-psihologicnoie-sluzbi]. 

Відповідно до нормативних документів МОН України, Інститу-
ту модернізації змісту освіти, Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи НАПНУ, Депар-
таменту освіти і науки Хмельницької ОДА, запитів з боку батьків, 
педагогічних працівників, учнів до практичних психологів та соці-
альних педагогів закладів освіти, Хмельницький обласний центр 
практичної психології та соціальної роботи ХОІППО визначив 
пріоритетними напрями психологічного та соціально-педагогічного 
супроводу освітнього процесу, які є обов’язковими складовими 
плану роботи працівників психологічної служби у 2018/2019 н.р.:

Психологічний супровід освітнього процесу 
в Новій українській школі
Важливе значення має здійснення якісного психологічного 

супроводу освітнього процесу в умовах впровадження Нової укра-
їнської школи. Зважаючи на те, що концепція НУШ ґрунтується на 
педагогіці партнерства, то ефективним у психологічному супроводі 
буде застосування системно-стратегіального підходу, відповідно 
до якого школа має визначити основні стратегії психологічної 
діяльності з вчителями, батьками, учнями та тактики (форми і 
методи) їх реалізації. 

Враховуючи пріоритети нового державного Стандарту почат-
кової освіти, практичні психологи та соціальні педагоги освітніх 
закладів забезпечують:

- формування психологічної готовності педагогів до змін та їх 
адаптації до нового змісту освітнього процесу через особистісний 
саморозвиток і професійне зростання педагога, творчий підхід в 
інноваційній діяльності, здобуття навичок фасилітатора (тьютора) 
в освітній діяльності; 

- підвищення рівня професійної обізнаності вчителів у психоло-
гічних категоріях, поняттях, які застосовуються в НУШ, співпраця 
з педагогами щодо вибору методів дитиноцентрованого навчання 
й виховання, відповідно до психологічних особливостей учнів та 
ситуації соціального розвитку учнівських колективів;

- індивідуальне вивчення за допомогою анкетування, усного 
опитування потреб вчителів початкових класів щодо проведення 
заходів психологічного супроводу;

- проведення індивідуальних та групових консультацій для 
педагогів, семінарів, семінарів-практикумів, тренінгових занять з 
підвищення рівня психологічної компетентності й відпрацювання 
ефективних прийомів саморегуляції і самоорганізації, пошуку ре-
сурсів та мотивів діяльності, зняття внутрішніх й зовнішніх бар’єрів, 
що заважають у практичній реалізації концепції НУШ;

- здобуття батьками спеціальних знань про стадії розвитку 
особистості дитини, ефективні способи виховання сильних сторін 
характеру, врахування індивідуальності та потреб дитини вихо-
дячи з її інтересів, можливостей та індивідуальних особливостей 
засобами групового тренінгу або індивідуальної консультативної 
роботи.

У нагоді в роботі стане науково-методичний посібник «Нова 
українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. бібік Н. М. 
– К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2017. – 206 с. Методичне 
забезпечення на сайті Хмельницького ОЦППСР / рубрика «Для 
практичних психологів» [https://sites.google.com/site/hmelnocppsr/na-dopomogu-fahivcam-
psihologicnoie-sluzbi/dla-prakticnih-psihologiv].
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Психолого-педагогічний супровід дітей та учнів 
в умовах інклюзивної освіти
Зміст та основні завдання діяльності практичних психоло-

гів, соціальних педагогів з питань впровадження інклюзивного 
навчання визначено низкою нормативно-правових документів, 
зокрема:

- Постановами Кабінету Міністрів України: від 15.10.2011 № 
872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного на-
вчання у загальноосвітніх навчальних закладах»; від 14.02.2017 
№ 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджетну місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами»;

- Наказом МОН України від 08.06.2018 № 609 «Пpo затвер-
дження Примірного положення про команду психолого-педаго-
гічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в 
закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;

- Листами МОНмолодьспорту: «Про організацію психологіч-
ного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» 
від 26.07.2012 №1/9-529; «Про визначення завдань працівників 
психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного на-
вчання» від 02.01.2013 №1/9-1;

- Листом МОН України від 28.07.2017 № 1/9-414 «Про забезпе-
ченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні 
напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році» та ін.

У відповідності до наказу МОН України від 08.06.2018 № 609 
«Пpo затвердження Примірного положення про команду пси-
холого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 
потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» 
практичним психологам, соціальним педагогам необхідно через 
здійснення обов’язкових видів фахової діяльності (психодіаг-
ностичної, консультативної, просвітницько-профілактичної, на-
вчальної, корекційно-розвиткової та ін.) забезпечити виконання 
визначених документом функцій.

Для практичних психологів:
• вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з осо-

бливими освітніми потребами (ООП);
• психологічний супровід дитини з ООП;
• надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно 

з індивідуальною програмою розвитку (IПP);
• надання рекомендацій, консультацій та методичної допо-

моги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною 
з ООП;

• консультативна робота з батьками дитини з ООП;
• просвітницька робота щодо формування психологічної готов-

ності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному 
середовищі.

Для соціальних педагогів:
• соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
• виявлення соціальних проблем, які потребують негайного 

вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з 
метою надання допомоги;

• вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
• соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
• інформування дитини з ООП та її батьків про мережу за-

кладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, 
секціях з урахуванням її можливостей;

• надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо 
шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, 
формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, по-
долання особистісних, міжособистісних конфліктів;

• захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням пред-
ставлення її інтересів у відповідних органах та службах.

МОН України наголошує на тому, що практичний психолог 
в інклюзивному середовищі формує психологічну готовність 
учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, учителів, 
представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими 
освітніми потребами (лист МОН України від 28.07.2017 № 1/9-414). 

Така психологічна готовність формується через проведення 
тренінгових занять, лекторіїв, семінарів, консиліумів тощо, зміст 
яких спрямовано на подолання упередженого ставлення до дітей 
з особливими потребами, руйнування міфів і стереотипів, стигма-
тизації та дискримінації.

У діяльності практичного психолога і соціального педагога, 
в умовах інклюзивної освіти МОН України (лист МОН України 
від 28.07.2017 № 1/9-414) рекомендуємо дотримуватись такого 
алгоритму:

1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та 
особливістю протікання захворювання.

2. бесіда з дитиною та її батьками з метою визначення рівня 
можливостей дитини (самообслуговування, спілкування, пізна-
вальні можливості, самоконтроль поведінки, емоційно-вольової 
сфери тощо).

3. Оцінювання освітнього середовища, визначення його відпо-
відності до потреб і можливостей дитини. 

4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного роз-
витку дитини.

5. Проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою 
розробки індивідуальної програми розвитку.

6. Проведення зустрічі з батьками і учнями класу (школи) та 
педагогами з метою формування їх психологічної готовності до 
взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

7. Проведення психокорекційної роботи з метою розвитку по-
тенційних можливостей дитини та формування особистості.

8. Відстежування соціально-психологічного клімату в колективі.
9. Сприяння соціальній інтеграції дитини: залучення до поза-

класної і позашкільної діяльності.
10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості до відпо-

відних програм та планів.
У зв’язку з нагальністю вирішення проблем упровадження 

інклюзивної освіти керівникам психологічних служб районів, міст, 
ОТГ (методистам із психологічної служби методкабінетів, центрів, 
відповідальним за психологічну службу в ОТГ) необхідно зосеред-
ити увагу на:

- наданні консультативно-методичної допомоги керівникам 
закладів освіти з питань психологічного супроводу навчання та 
виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання;

- інформуванні керівників відділів (управлінь) освіти, районних 
(міських) методичних кабінетів, органів місцевого самовряду-
вання про нормативні документи, які регламентують діяльність 
практичних психологів, соціальних педагогів щодо психологічного 
супроводу навчання та виховання дітей з особливими освітніми 
потребами;

- проведенні роз’яснювальної роботи серед керівників закладів 
освіти щодо недопущення покладання адміністрацією навчальних 
закладів на практичних психологів, соціальних педагогів обов’язків, 
що не належать до їх професійної компетентності, оскільки пи-
тання психологічного і соціального супроводу дітей перебуває 
на суміщенні функцій багатьох фахівців, а тому не можуть бути 
віднесені до сфери професійної діяльності лише одного з них; 

- постійному пошуку ефективних форм методичних заходів 
для практичних психологів, соціальних педагогів з питань психо-
логічного й соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти;

- організацію роботи інструктивних семінарів, творчих груп, 
навчальних семінарів, семінарів-практикумів, вебінарів, засідань 
круглих столів тощо, на яких опрацьовувати питання проблематики 
надання комплексної підтримки дітям з особливими освітніми по-
требами в умовах інклюзивної освіти; 

- тісне співробітництво із фахівцями інклюзивно-ресурсних 
центрів, що функціонували раніше як психолого-медико-педа-
гогічні консультації, основними завданням яких залишається 
консультативна допомога всім учасникам освітнього процесу з 
питань особливостей розвитку дітей з різними видами порушень, 
надання необхідної методичної підтримки та комплексна оцінка 
розвитку дітей.

На допомогу практичним психологам рекомендуємо такі по-
сібники:

- Психологічний супровід інклюзивної освіти: [метод. рек] / 
автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ: УНМЦ практичної 
психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.

- Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне 
забезпечення: навчально-методичний посібник / кол. авторів; за 
заг. ред. С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-
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Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 
– 236 с.

- Луценко І. В. Психологічний супровід дитини з особливими 
освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / І. В. Лу-
ценко // Практичний психолог: Школа. – 2013. – № 10. – С. 4-15

- Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами 
у загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К.: 
Редакція загальнопед. газет, 2012. – 128 с.

- Психологічний супровід інклюзивної освіти: [метод. рек] / 
автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ: УНМЦ практичної 
психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.

- Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Корекційні 
програми. 

Соціально-психологічний супровід дітей, 
які постраждали внаслідок військових дій, 
а також членів їх сімей
Пріоритетним напрямом роботи психологічної служби у 

2018-2019 н.р. залишається надання довготривалої та системної 
психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим, 
переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в 
ході проведення військових дій на сході України.

Особливої уваги фахівців психологічної служби потребують 
діти та учні із сімей воїнів, які загинули під час військового кон-
флікту, перебувають чи повернулися із зони бойових дій.

Щодо основних напрямів та завдань роботи соціальних педа-
гогів, практичних психологів закладів освіти усіх типів з дітьми, які 
пережили втрату батьків внаслідок військових дій, то необхідно 
звернути увагу на: 

• своєчасне виявлення дітей цієї категорії і дітей чи сімей, які 
потребують цільового соціально-педагогічного супроводу з пи-
тань захисту прав дитини та її законних інтересів, забезпечення 
життєво важливих потреб дитини; 

• відвідування дитини вдома/за місцем проживання і вивчення 
умов її життя, виховання та розвитку;

• створення сприятливого соціально-психологічного клімату, 
атмосфери уваги, співчуття і співпраці в класних колективах зо-
крема й у навчальних закладах в цілому;

• проведення індивідуальної та групової просвітницько-про-
філактичної роботи як з дітьми, так і з батьками й педагогічними 
працівниками, впровадження факультативних курсів та спецкур-
сів, профілактичних програм, спрямованих на протидію булінгу 
(цькуванню, переслідуванню тих, хто має відмінності від домі-
нантної групи, в тому числі й у зв’язку із розбіжністю в поглядах 
та переконаннях), попередження та профілактику жорстокого 
поводження й насильства в освітньому середовищі (навчальних 
закладах, сім’ї, соціумі); формування вмінь пережити втрату, 
моделей безпечної поведінки в ситуації ризику; формування й 
розвиток важливих життєвих компетенцій, критичного мислення 
у дітей та дорослих тощо;

• виявлення та активізацію особистісних ресурсів дитини чи 
підлітка, сприяння формуванню більш гнучких соціально-адап-
тивних форм поведінки;

• забезпечення психолого-педагогічної реабілітації дітей та 
підлітків, які пережили важку психічну травму, в т.ч. із залученням 
чи переадресацією дітей до відповідних фахівців;

• здійснення психолого-педагогічної корекційної роботи із 
сім’єю (родиною) дитини в цілому (в разі, якщо дитина проживає 
з одним із батьків чи з родичами, які нею опікуються); залучення 
батьків, опікунів / піклувальників до роботи над власними пси-
хологічними проблемами і труднощами. Особливу увагу слід 
звернути на те, що внаслідок травми порушуються нормальні 
дитячо-батьківські та родинні зв’язки, виникають симбіотичні або 
вимушено дистантні відносини між дитиною і батьками, родича-
ми. При появі в дитини порушень поведінки батьки чи опікуни / 
піклувальники відчувають свою некомпетентність і безпорадність 
й мимоволі сприяють закріпленню негативних поведінкових 
стереотипів;

• попередження та профілактику психологічних наслідків для 
здоров’я дитини перебування в травмуючих ситуаціях (травма-
тичного стресу, посттравматичних стресових розладів, суїцидаль-
них проявів поведінки тощо) в тому числі шляхом навчання дітей 
стратегіям оволодіння собою у ситуації кризи тощо;

• попередження й профілактику дезадаптації як однієї з пато-
логічних реакцій в умовах хронічного стресу;

• надання консультацій та рекомендацій класним керівникам, 
педагогічним працівникам з оптимізації їхньої діяльності з дітьми, 
які зазнали втрати батьків і їх сім’ями;

• організацію професійної супервізії для педагогічних праців-
ників, що безпосередньо працюють з дітьми, які зазнали втрати 
батьків внаслідок військових дій, постраждалими та вимушено 
переселеними; методичної підтримки у вигляді буклетів, методич-
них розробок, проведення навчальних семінарів тощо;

• здійснення посередництва між навчальним закладом, 
сім’ями та територіальними місцевими громадами, застосування 
міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного підходу до 
вирішення актуальних питань соціально-педагогічної роботи з ді-
тьми, які пережили втрату батьків внаслідок військових дій тощо.

Таким чином, сьогодні суттєво підвищується роль та значення 
професійної діяльності фахівців психологічної служби системи 
освіти щодо надання психологічної й соціально-педагогічної до-
помоги постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей 
і родичам загиблих в ході військових дій на сході України. Така 
робота має бути системною, довготривалою та проводитись на 
високому науково-методичному рівні.

Важливо розуміти, що соціально-педагогічна робота з дітьми, 
які пережили травмуючі події, носить в першу чергу захисний і 
профілактичний характер та спрямована на вирішення питань, 
пов’язаних із забезпеченням дотримання прав дитини й на по-
передження і протидію негативним факторам, які спричиняють 
або можуть спричинити поглиблення кризового стану.

Радимо з цього питання використовувати програму освітньої 
діяльності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації прак-
тичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички 
кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості 
до стресу в дітей» за загальною науковою редакцією В.Г. Панка 
(лист МОН України від 09.06.2015 № 1/9-284). Матеріали зна-
ходяться у вільному доступі на сайті МОН України в розділі 
«Позашкільна освіта, виховна робота» [http://old.mon.gov.ua/ua/
activity/education/59/196/korinf19/] та на сайті Українського НМЦ 
практичної психології і соціальної роботи [www.psyua.com.ua].

Практичним психологам та соціальним педагогам у новому 
навчальному році рекомендуємо запланувати заходи щодо пси-
хологічної просвіти педагогічних працівників та батьків з даного 
питання.

Профілактика та подолання конфліктності 
й жорстокого поводження в учнівському 
середовищі
Соціальна нестабільність, що склалася в суспільстві, зу-

мовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку 
та поведінці підлітків. Це – підвищена тривожність, духовна 
спустошеність, байдужість, цинізм, жорстокість, агресивна по-
ведінка тощо. Особливу увагу привертає проблема насильства в 
дитячому середовищі, що отримала назву шкільне третирування, 
цькування, а у міжнародній термінології – булінг.

булінгом можна вважати умисне, що не спрямоване на 
самозахист і не санкціоноване нормативно-правовими актами 
держави, тривале (або таке, що повторюється) фізичне або 
психологічне насильство з боку індивіда чи групи, які мають 
певні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо) до 
індивіда, і що відбувається переважно в організованих колекти-
вах з певною особистою метою (наприклад, бажання заслужити 
авторитет у деяких осіб).

За даними досліджень близько 80% дітей в Україні до 15-річ-
ного віку в тій чи іншій формі стають учасниками булінгу. Вони 
можуть бути жертвами, булерами або сторонніми спостерігачами. 
У той час коли більша частина дітей зустрічаються з булінгом 
одноразово, то від 6 до 8% дітей регулярно потерпають від на-
сильства у навчальному закладі.

Одним із найважливіших напрямів профілактичної діяльнос-
ті, спрямованої на протидію насильству в умовах навчального 
закладу, є просвітницько-профілактична робота серед дітей та 
учнівської молоді. Просвітницько-профілактичну роботу про-
водять, як правило, практичні психологи, соціальні педагоги 
у взаємодії з адміністрацією і класними керівниками. Фахівці 
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визначають такі основні форми просвітницької роботи щодо 
попередження насильства: лекції, організацію конкурсів, фести-
валів, акцій; організацію клубів з правових знань, кіно-, відеолек-
торіїв; організацію на базі навчального закладу консультативних 
пунктів, де всі учасники навчально-виховного процесу можуть 
отримати консультації фахівців психологічної служби; зустрічі з 
працівниками правоохоронних органів. Робота з роз’яснення й 
вивчення чинного законодавства, міжнародних актів проводиться 
з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей та 
учнівської молоді. 

Для підвищення якості профілактичної роботи із запобігання 
насильства над дітьми, фахівцям психологічної служби необ-
хідно:

1. Забезпечити проведення просвітницько-профілактичної 
роботи з означеної проблематики.

2. З метою роз’яснення юридично-правових наслідків для 
осіб, що порушують права дітей, відповідальності за злочини, 
скоєні неповнолітніми, організувати індивідуальні та групові 
консультації для батьків, дітей, педагогів.

3. Постійно інформувати вчителів і дітей про прояви й на-
слідки насильства. Особливу увагу варто приділити формуван-
ню у педагогів навичок ідентифікації насильства як у власній 
поведінці, так і в поведінці дітей з метою формування єдиного 
погляду на проблему прояву психологічного насильства, булінгу, 
дискримінації в учнівському середовищі.

4. Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-
педагогічної компетенції та підвищення рівня психологічної куль-
тури вчителів (консультування, соціально-психологічні тренінги, 
семінари-практикуми, методоб’єднання за участю працівників 
психологічної служби тощо) для підвищення ефективності вза-
ємодії педагогів з дітьми.

5. Вдосконалювати систему роботи з батьками, застосову-
ючи новітні психолого-педагогічні технології, методи та підходи 
(тренінги ефективної батьківської взаємодії, індивідуальні кон-
сультування, семінари-практикуми, «круглі» столи, батьківські 
всеобучі тощо).

Щодо організації діяльності з профілактики жорстокого по-
водження в учнівських колективах, варто переглянути матеріали, 
виставлені на сайті Хмельницького ОЦППСР в рубриці «Корисні 
посилання»: [https://sites.google.com/site/hmelnocppsr/na-dopomogu-fahivcam-psihologicnoie-
sluzbi/korisni-posilanna-1] та на веб-сайті [www.stopbullying.com.ua], на якому 
школярі та батьки можуть знайти інформацію про булінг, його 
наслідки та можливі дії для подолання цієї проблеми.

В нагоді фахівцям психологічної служби стануть також 
матеріали завідувача Хмельницького ОЦППСР Страшнюк Ж. 
Д. «Явище булінгу в загальноосвітньому навчальному закладі 
як соціально-педагогічна проблема» / Зб. наук. практ. конф. – 
Хмельницький, ХОІППО, 2017.

Ефективним регулятором взаємин учнівського колективу 
виступають шкільні служби порозуміння (ШСП). У Хмельниць-
кій області діють шкільні служби порозуміння, які координують 
практичні психологи (соціальні педагоги), що пройшли підготов-
ку і володіють знаннями й навичками з організації та керування 
ШСП. З метою формування безпечного освітнього простору 
рекомендуємо в роботі впроваджувати відновні практики – меді-
ацію, коло прийняття рішень, техніки активного і рефлексивного 
слухання, формулювання запитань, ефективного зворотного 
зв’язку тощо.

Зауважуємо, що перелічені техніки в контексті практичної 
діяльності може використовувати кваліфікований фахівець 
психологічної служби без проходження спеціального навчання. 
З методологією врегулювання і вирішення конфліктних ситуацій 
можна ознайомитися в посібнику «Профілактика і вирішення 
конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний 
аспект», що розміщений на сайті ОЦППСР в рубриці «Для 
практичних психологів»: Комплекс навчальних занять і тренінгів 
за програмою «Розбудова миру. Профілактика і вирішення кон-
флікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект»: 
[Навч.-метод. посібник]. – К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016. – 192 с.: 
[https://sites.google.com/site/hmelnocppsr/na-dopomogu-fahivcam-psihologicnoie-sluzbi/dla-prakticnih-
psihologiv]. Посібник схвалено для використання у закладах загаль-
ної середньої освіти Науково-методичною комісією з проблем 
виховання дітей та учнівської молоді МОН України (протокол № 
3 від 04.10.2016). 

Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах
Згідно зі ст.76 Закону України «Про освіту» (прийнятий 

05.09.2017 № 2145-VIII), здобувачі освіти мають бути забез-
печені психологічним супроводом та соціально-педагогічним 
патронажем. Соціально-педагогічний патронаж у системі 
освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у 
вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального 
середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. 

З огляду на потребу у визначенні основних видів соціаль-
ної допомоги сім’ї, яка перебуває у складній життєвій ситуа-
ції, вони можуть бути класифіковані відповідно до несприят-
ливих умов або складних життєвих обставин, що негативно 
впливають на виховання й забезпечення розвитку дітей:

соціально-демографічні проблеми (неповні, багатодітні 
сім’ї, батьки розлучаються, батьки дуже молоді); 

матеріально-побутові (малозабезпечені, живуть у не-
задовільних житлово-побутових умовах, втратили роботу, 
тривалий час не отримують заробітну плату); 

медико-соціальні (батьки є інвалідами, алкоголіками, 
наркоманами, психічно хворими, з хронічними соматичними 
захворюваннями);

психологічні та соціально-педагогічні (в сім’ї несприят-
ливий психологічний мікроклімат, емоційно-конфліктні вза-
ємостосунки, педагогічна безпорадність батьків);

соціально-правові проблеми (батьки ведуть аморальний, 
криміногенний спосіб життя; в сім’ї проживають особи, які 
повернулись із місць позбавлення волі).

Запропонований розподіл складних життєвих обставин 
дозволяє визначити основні напрями надання соціальної-пе-
дагогічної допомоги сім’ї відповідно до обставин, що провоку-
ють сімейне неблагополуччя. Допомоги потребують не лише 
ті сім’ї, які вже перебувають у складних життєвих обставинах, 
а й ті, які можна віднести до категорії сімей «соціального 
ризику». Такі сім’ї самостійно справляються зі своїми соці-
альними функціями, проте в них наявні фактори ризику, які 
при певних змінах ситуації провокують виникнення кризових 
станів, з якими родина самостійно не зможе впоратися, що 
переведе її до розряду неблагополучних. 

Кожна із зазначених категорій проблемних сімей вимагає 
адекватної соціально-психологічної допомоги у підтримці 
та подоланні конфліктних ситуацій. Завдання фахівця пси-
хологічної служби – захистити дітей, які зазнають різного 
роду насильства від несприятливого впливу середовища, а 
також допомогти батькам у розв’язуванні складних питань у 
сімейному вихованні, налагодити взаємостосунки цих батьків 
зі школою. Тобто, допомогти батькам і дітям адаптуватися в 
оточуючому середовищі, налагодити систему взаємостосун-
ків з державними органами та громадськими організаціями, 
безконфліктно розв’язувати проблеми.

У разі потрапляння дитини у складні життєві обставини 
чи за виявлення ознак, факторів, що можуть вказувати на 
ризики щодо їх виникнення, соціальному педагогу рекомен-
дується запропонувати адміністрації закладу дотримуватись 
наступного алгоритму дій:

- вивчення ситуації стосовно дитини, яка потребує захис-
ту, та проведення заходів з попередження, усунення загрози 
життю і здоров’ю дитини;

- за потреби – проведення медичного огляду дитини чи 
направлення її до закладу охорони здоров’я; 

- направлення інформації до служб, які забезпечують со-
ціально-правовий захист дітей; 

- формування з числа працівників закладу тимчасової 
команди індивідуальної підтримки дитини (для роботи з 
окремим випадком), визначення повноважень членів коман-
ди та відповідальності за проведення діагностики ситуації, 
оцінки потреб дитини, яка потрапила в СЖО, забезпечення 
реалізації заходів індивідуального плану роботи з дитиною; 

- максимальне залучення відповідних спеціалістів суміж-
них галузей місцевого, районного та обласного рівнів для ре-
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алізації індивідуального плану роботи з дитиною та її сім’єю. 
Напрями та форми соціальної роботи з сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах залежать від 
налаштованості членів родини на вирішення проблем життє-
забезпечення сім’ї, наявності внутрішніх і зовнішніх ресурсів 
сім’ї у їхньому вирішенні. Можна окреслити два алгоритми 
роботи з сім’ями, які потребують соціальної підтримки:

1) сім’ї, котрі налаштовані на розв’язання проблем, як 
правило, самостійно звертаються за допомогою і потребують 
консультаційної та інформаційної допомоги щодо вирішення 
окремих проблем, які сім’я не може вирішити самостійно;

2) сім’ї, які не визнають наявності проблем або не вба-
чають за необхідне їх розв’язувати (неблагополучні сім’ї, 
асоціальні сім’ї, «пасивні» сім’ї), інформація про такі сім’ї 
надходить від організацій або осіб та потребує комплексного 
вирішення проблем.

Залежно від життєвих обставин і потреб соціальна робота 
з дітьми із сімей, що опинилися у складних життєвих обста-
винах, поділяється на такі напрями:

1) консультування за зверненням;
2) екстрені дії, спрямовані на забезпечення безпеки 

дитини (термінова соціальна допомога, надання притулку, 
негайне вилучення з родини дітей, що зазнають жорстокого 
ставлення, перебувають у небезпеці чи залишені без піклу-
вання батьків);

3) допомога у розв’язанні проблем, які сім’я не в змозі 
подолати самостійно;

4) діяльність, спрямована на підтримку стабільності 
родин з дітьми, які мають певні ризики (відсутність одного 
з батьків, багатодітність, малозабезпеченість), або хтось із 
членів сім’ї має ризики (алкоголізм, наркоманія, безробіття 
та ін.)

В інформаційних куточках психологічних служб закладів 
освіти необхідно розміщувати пам’ятки для учасників на-
вчально-виховного процесу, що містять зокрема:

- контактні телефони установ та організацій, куди діти, 
батьки, педагогічні працівники можуть звернутися по допо-
могу чи для отримання консультації з питань захисту прав 
дитини та/чи надання соціальної, психологічної, медичної, 
юридичної допомоги;

- інформацію про мережу позашкільних навчальних за-
кладів, творчих центрів, дитячих і молодіжних громадських 
організацій, що забезпечують розвиток здібностей дитини й 
позанавчальну зайнятість дітей;

- рекомендації щодо стратегій поведінки у ситуаціях ризи-
ку, шляхів подолання страху, самодопомоги в стані емоційної 
нестабільності тощо.

На виконання вимог нормативних документів практичні 
психологи, соціальні педагоги закладів дошкільної освіти при 
організації планування діяльності у 2018-2019 н.р. повинні 
зосередити увагу на:

– ранньому виявленні відхилень у психофізичному роз-
витку дітей дошкільного віку та забезпеченні їх подальшої 
психолого-педагогічної підтримки;

– здійсненні психологічного супроводу реалізації базо-
вої програми розвитку дитини «Я у Світі» та інших чинних 
освітніх програм;

– допомозі дошкільнику у вирішенні актуальних завдань 
його розвитку, в навчанні, вихованні, процесів адаптації, со-
ціалізації;

– збереженні та зміцненні фізичного та психічного 
здоров’я дітей дошкільного віку;

– визначенні та забезпеченні психолого-педагогічних 
умов ефективної організації життєдіяльності дитини в умовах 
дитячих навчальних закладів; 

– роботі з дітьми з особливими потребами та їхніми 
батьками, створенні сприятливого навчально-розвивального 
інклюзивного середовища;

– соціально-педагогічному патронажі дітей пільгових кате-
горій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей);

– наданні психологічної підтримки дітям із сімей, що 
постраждали внаслідок бойових дій на сході України, пере-
селенцям та членам їх сімей у межах компетенції фахівців 
психологічної служби.

Діяльність фахівців психологічної служби у дошкільних 
навчальних закладах має організовуватися системно, комп-
лексно та виключно в умовах співпраці з логопедом, дефек-
тологом, педагогами, вихователями та батьками.

Щодо діяльності фахівців психологічної служби закладів 
інтернатного типу особливої актуальності набувають питан-
ня:

- формування сприятливого психологічного мікроклімату 
в учнівських колективах;

- попередження насильства та агресії;
- профілактики поширення алкоголізму, наркоманії, тютю-

нопаління та формування навичок здорового способу життя;
- формування соціальної та інших життєвих компетент-

ностей вихованців, уміння встановлювати і підтримувати 
конструктивні стосунки з іншими, підготовка до самостійного 
життя;

- проектування життєвого шляху та усвідомлений вибір 
професії. 

Діяльність практичних психологів, соціальних педагогів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти повинна 
бути спрямована на: 

- вивчення особливостей адаптації учнів до нових умов 
навчання; 

- формування сприятливого психологічного клімату в 
учнівських колективах;

- профілактику поширення алкоголізму, наркоманії, тютю-
нопаління та формування навичок здорового способу життя;

- превенцію протиправної поведінки.
Пріоритетами діяльності практичних психологів поза-

шкільних навчальних закладів є:
- напрацювання системного психолого-педагогічного 

супроводу розвитку здібностей дітей та надання підтримки 
обдарованій молоді;

- підвищення психологічної компетентності педагогів по-
зашкільних закладів;

- профілактика поширення негативних явищ алкоголізму, 
наркоманії, насильства, злочинності серед учнівської молоді.

З метою забезпечення підвищення ефективності робо-
ти практичних психологів, соціальних педагогів важливим 
є вивчення і поширення кращого досвіду роботи фахівців 
психологічної служби. Тому звертаємо увагу керівників 
психологічних служб районів (міст), ОТГ на необхідність роз-
ширення роботи щодо ознайомлення, аналізу, узагальнення 
та впровадження перспективних розробок практичних пси-
хологів, соціальних педагогів шляхом організації проведення 
майстер-класів, доатестаційних творчих звітів, презентацій 
тощо. Доцільно більш ширше використовувати можливості 
постійнодіючої виставки-ярмарки «Хмельниччина на шляхах 
реформування». Зазначаємо, що тільки у 2017 р. у номінації 
«Психологія» було представлено 60 робіт, з них 43 роботи 
експертна комісія відзначила за високий теоретико-прак-
тичний рівень розв’язання актуальних питань діяльності 
практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти.

Фахівцям психологічної служби варто звернути увагу на 
професійність, гнучкість у виборі форм, методів, технологій 
роботи з різними цільовими групами та компетентність щодо 
надання первинної психолого-педагогічної допомоги, здій-
снення цільового соціально-педагогічного супроводу дітей 
та осіб, які є особливо вразливими до соціальних викликів 
сьогодення.

Жанна СТРАШНЮК, 
завідувач ОЦППСР,
Людмила ПАСТУХ, 

Аліса ГЕНЕГА, 
методисти ОЦППСР.
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Про викладання трудового навчання, 
технологій та креслення у 2018/2019 н.р.

Вивчення предмету «Технології» де-
сятикласниками у 2018-2019 н.р. відбува-
тиметься за оновленою програмою.  Зміст  
навчальної програми  орієнтовано на 
формування в учнів ключових і предметних 
компетентностей, які покликані наблизити 
процес навчання до життєвих потреб учня, 
його інтересів та природних здібностей. 

Провідною умовою викладання пред-
мету «Технології» є проектна діяльність 
учнів, як практика особистісно-орієнто-
ваного навчання, яка дозволяє учителю 
організувати навчання, що спрямоване на 
розв’язання учнями життєво і професійно 
значущого практичного завдання. На 
уроках учителю доцільно застосовувати  
інтерактивну,  навчально-дослідну  та ін.,  
види діяльності, що відбуваються у руслі 
проектної, як провідної, та інших навчаль-
них технологій (проблемного навчання, 
критичного мислення, технології комбінова-
ного навчання та ін.). Викладання предмета 
«Технології», у 10 класі, варто організувати 
так щоб  забезпечити індивідуальний роз-
виток особистості, розкриття її творчого 
потенціалу через  формування  ключових 
та предметних  компетентностей; розвиток 
у старшокласників критичного мислення як 
засобу саморозвитку, здатності до підпри-
ємливості, пошуку і застосування знань 
на практиці, які є спільними для будь-яких 
видів сучасної технологічної діяльності 
людини; оволодіння учнями уміннями 
практичного використання нових інфор-
маційно-цифрових технологій; розширення 
та систематизація знань  учнів про техно-
логії і технологічну діяльність як основний 
засіб проектної, дизайнерської, творчої, 
підприємницької та інших видів сучасної 
діяльності людини; виховання їх свідомої 
та активної життєвої позиції, готовності до 
співпраці в групі, відповідальності у досяг-
ненні поставлених завдань.

Навчальна програма “Технології” (рі-
вень стандарту) має модульну структуру 
і складається з десяти  обов’язково-
вибіркових навчальних модулів, з яких учні 
спільно з учителем обирають три для ви-
вчення упродовж навчального року (двох):  
“Дизайн предметів інтер’єру”, “Техніки 
декоративно-ужиткового мистецтва”, “Ди-
зайн сучасного одягу”, “Краса та здоров’я”, 
“Кулінарія”, “Ландшафтний дизайн”, “Осно-
ви підприємницької діяльності”, “Основи 
автоматики і робототехніки”, “Комп’ютерне 
проектування”, “Креслення“.

Навчальний модуль, за своїм змісто-
вим наповненням, є логічно завершеним 
творчим проектом, який учні виконують 
колективно або за іншою формою, визна-
ченою учителем. Структура модуля скла-
дається з очікувань навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів, алгоритму проектної 
діяльності учнів та орієнтовного переліку 
творчих проектів.

На вивчення обраних навчальних мо-

дулів відводиться 105 годин упродовж на-
вчального року або по 52,5 год. упродовж 
двох навчальних років. Кількість годин, 
що відводиться на вивчення кожного з 
трьох обраних модулів, учитель визначає 
самостійно з урахуванням особливостей 
проектної діяльності учнів, матеріальних 
можливостей школи тощо. 

Основою для вивчення будь-якого 
модуля є проектно-технологічна система 
навчання, яка ґрунтується на творчій, 
навчально-пізнавальній та дослідно-по-
шуковій діяльності старшокласників від 
творчого задуму до реалізації ідеї у завер-
шений проект.   

Формування ключових компетентнос-
тей в учнів відбувається при вивченні  усіх 
навчальних предметів, а процес навчання 
інтегрується навколо них. Стрімкий роз-
виток технологій  змінює світ у бік інфор-
матизації та відкритості, що обумовлює   
заміну традиційних (виробничих)  способів 
діяльності на способи мислення, уміння 
виявляти творчість та ініціативу у нових 
умовах,оцінювати ризики та брати відпо-
відальність за прийняті рішення.  

Це спрямовує сучасну освіту до ком-
петентнісного підходу, коли формування 
в учнів здатності  діяти,  має випереджати 
процес накопичення ними будь-яких знань.

Ключові компетентності формуються 
на основі запровадження проектної техно-
логії  та інших інтерактивних методик на-
вчання, які створюють відповідне  навчаль-
не середовище засноване на партнерській 
взаємодії між усіма учасниками проекту. Це 
має змістити учителя з позиції  основного 
джерела знань, на противагу самостійного 
набуття учнем власного досвіду пізнаваль-
ної діяльності. 

Зазначені ключові компетентності 
враховано у структурі і змісті  очікувань 
навчально-пізнавальної діяльності  учнів 
до кожного модуля, як кінцевого результату 
навчання. У процесі проектно-технологічної 
діяльності, ключові компетентності  можуть 
формуватися за наступних умов.

Ключова компетентність у природничих 
науках формується через використання 
природних та штучних матеріалів у процесі 
вивчення навчальних модулів пов’язаних з 
дизайном. 

Під час вивчення навчального модуля 
«Комп’ютерне моделювання» формується 
компетентність у цифрових технологіях. 
Під час засвоєння інших модулів вказана 
ключова компетентність формується за 
умов використання цифрових  технологій  і 
безпосередньо  характеризується умінням  
учня застосовувати комп’ютер та відповідні 
програмні засоби для використання і кон-
струювання інформації, яка необхідна для 
створення проекту.

Компетентність «уміння вчитися» фор-
мується в умовах проектної діяльності, 
коли учень навчається самостійно кон-

струювати власну освітню траєкторію. Це 
виявляється у тому, що учень самостійно 
визначає завдання роботи над проектом, 
відповідно встановлює  навчальні цілі або 
погоджує їх з учителем: усвідомлює що 
йому потрібно з’ясувати, чого навчитись, 
якого освітнього результату досягти, щоб 
виконати проект.

Соціальна і громадянська компетент-
ності формуються за умов роботи учнів у 
колективних проектах, і зокрема це здат-
ність працювати спільно з іншими на один 
результат, попереджувати і розв’язувати 
конфлікти, тощо.  Вказана ключова ком-
петентність розкривається, також під час  
виконання  учнями творчих проектів, які 
містять суб’єктивну чи об’єктивну новизну. 
Збір інформації та її використання під час 
розробки конструкції виробу чи вдоско-
налення  певного технологічного процесу 
виготовлення, має враховувати авторські 
права використаного матеріалу. Повага до 
авторських прав інших дослідників, виховує 
в учнів високі громадянські почуття захисту 
власних прав і свобод, виконання у зв’язку 
з цим громадських обов’язків і у тому числі 
обов’язків   пов’язаних із Законом про ав-
торське право.

Ключова компетентність «ініціативність 
і підприємливість»  формується під час 
вивчення навчального модуля «Основи 
підприємницької діяльності». Вказана ком-
петентність формується під час проектно-
технологічної діяльності за умов творчого 
мислення та генерування ідей і подальшо-
го втілення цих ідей у даному проекті; під 
час колективного обговорення завдання чи 
проблеми, яку будуть розв’язувати, а також 
здатності аналізувати помилки або можливі 
ризики у прийнятті рішень, і відповідно 
ризикувати для досягнення запланованого 
результату.

Компетентність усвідомлення та ви-
раження культури формується у процесі 
засвоєння навчального модуля «Техніки 
декоративно-ужиткового мистецтва» - учні 
вивчають техніки декоративно-ужиткового 
мистецтва, як відображення культурної 
спадщини українського народу. Під час 
виготовлення виробів декоративно-ужит-
кового мистецтва в учнів є можливість 
реалізувати власне самовираження через 
цінності та трудові традиції  української  
культури. 

Проектно-технологічна компетентність 
— це здатність учня застосовувати зна-
ння, уміння, навички, способи мислення 
та особистий досвід у процесі роботи над 
проектом. 

Ця компетентність  виявляється у здат-
ності учня  визначати завдання проекту, 
планувати і здійснювати дослідну, пошуко-
ву,  технологічну діяльність,  які  обумовлені 
темою і завданнями проекту. 

Кожен навчальний модуль програми 
вміщує очікувальні результати навчально 
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– пізнавальної діяльності учнів які склада-
ються з трьох обов’язкових компонентів 
– знаннєвого ( що учень / учениця має 
знати), діяльнісного ( що учень / учениця 
має вміти) та ціннісного ( що цінного учень 
/ учениця усвідомив в процесі вивчення 
навчального матеріалу); алгоритм про-
ектної діяльності учнів та перелік тематики 
орієнтовних проектів.

Кількість годин на опанування проекту 
вчитель визначає самостійно в залежності 
від складності вибраного об’єкту праці та 
технологій обробки, що застосовуються.  
Один і той самий навчальний модуль може 
використовуватися 1 раз в одному класі.

У ході проектної діяльності учні допо-
внюють власний  досвід техніко-техноло-
гічними і проектними уміннями, навичками, 
знаннями, на основі чого у них формується 
комплекс власних суджень, цінностей, 
ставлень, який слід розуміти як проектно-
технологічні компетентності. 

Вивчення теоретичного матеріалу, 
технічних понять, а також формування 
відповідних умінь і навичок відбувається у 
послідовності визначеній  на власний роз-
суд учителя, з урахуванням індивідуальних 
особливостей і здібностей учнів. 

Учитель самостійно формує теми, 
необхідні для засвоєння учнями, згідно 
обраними об’єктами проектування  для їх 
виготовлення, визначає і планує необхідну 
кількість навчальних годин для вивчення 
ними відповідних процесів з обробки ма-
теріалу тощо. Така академічна автономія 
учителя «обмежена» лише запланованими 
очікуваними результатами навчально-піз-
навальної діяльності учнів, які визначають 
логіку його підготовки до навчального року, 
семестру, розділу чи окремого уроку.

Типова освітня програма профільної 
середньої освіти окреслює рекомендо-
вані підходи до планування й організації 
закладом освіти єдиного комплексу 
освітніх компонентів для досягнення 
учнями обов’язкових результатів навчан-
ня, визначених Державним стандартом 
базової та повної загальної середньої 
освіти. Типова освітня програма ви-
значає: загальний обсяг навчального 
навантаження, орієнтовну тривалість і 
можливі взаємозв’язки окремих пред-
метів, факультативів, курсів за вибором 
тощо, зокрема їх інтеграції, а також 
логічної послідовності їх вивчення які на-
тепер подані в рамках навчальних планів 
відтак на реалізацію технологічного про-
філю відводиться 6 годин на тиждень. 
Якщо учні обрали технологічний профіль 
навчання то технології як предмет не 
вивчають, а обирають один предмет з 
вибірково-обов’язкових  nj,nj між інфор-
матикою і мистецтвом і вивчають його у 
10 і 11 класах по 1,5 год на тиждень.

Рішення про розподіл годин для фор-
мування відповідного профілю навчання 
приймає заклад освіти, враховуючи освітні 
потреби учнів, регіональні особливості, ка-
дрове забезпечення, матеріально-технічну 
базу тощо. 

Особливістю технологічного профілю 
є широкий перелік спеціалізацій, за яки-
ми може здійснюватися навчання (наказ 

Міністерства освіти і науки від 01.10.2008 
№ 893):

1. Деревообробка.
2. Кулінарія.
3. Основи дизайну.
4. Агровиробництво.
5. будівництво. Опоряджувальні ро-

боти.
6. Енергетика.
7. Конструювання та моделювання 

одягу.
8. Легка промисловість.
9. Матеріалознавство та технологія 

конструкційних матеріалів.
10. Металообробка.
11. Основи бджільництва.
12. Технічне проектування.
13. Українська народна вишивка.
14. Художня обробка матеріалів.
15. Швейна справа.
16. Технології сільськогосподарського 

виробництва.
За наявності відповідного грифа Мініс-

терства освіти і науки профільне навчання 
може здійснюватися за авторськими про-
грамами з інших, не передбачених пере-
ліком спеціалізацій.

У межах технологічного профілю також 
можлива професійна підготовка старшо-
класників. Наказом Міністерства освіти і 
науки № 904 від 23.09.2010 р. затверджено 
Типові навчальні плани і Типові програми 
професійно-технічного навчання для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. За-
значені плани та програми розроблено з 
метою узгодження Державних стандартів 
професійно-технічної освіти та навчаль-
них планів загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Професії, за якими здійснюється про-
фесійно-технічне навчання відповідно до 
Типових навчальних планів та Типових 
програм розділено за трьома групами у 
залежності від кількості годин, що відво-
диться на їх опанування. 

До першої групи відносяться:
- «Продавець (з лотка,  на ринку)»;
- «Водій автотранспортних засобів 

категорії «В»»;
- «Водій автотранспортних засобів 

категорії «С»»;
- «Манікюрниця»;
- «Штукатур».
На опанування зазначених професій 

відводиться до 480 годин навчального 
часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах 
за рахунок технологічного профілю (наказ 
МОН від 27.08. 2010 № 834, додаток 10) 
та 10 робочих днів навчальної практики у 
10 класі. 

До другої групи відносяться:
- «Вишивальниця»;
- «Агент з організації туризму»;
- «Оператор комп’ютерного набору»;
- «Різьбяр по дереву та бересту»;
- Інтегрована професія – «Швачка, 

Кравець».
На опанування зазначених професій 

відводиться до 540 годин навчального 
часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах 
за рахунок технологічного профілю та 20 
робочих днів навчальної практики у 10 
класі. 

До третьої групи відносяться:
- «Секретар керівника (організації, під-

приємства, установи)»;
- «Касир (на підприємстві, в установі, 

організації)»;
- «Перукар (перукар-модельєр)»;
- «Молодша медична сестра з догляду 

за хворими»;
- «Офіціант»;
- «Секретар-друкарка»;
- «Слюсар з ремонту автомобілів»;
- «Столяр будівельний».
 На опанування зазначених професій 

відводиться до 680 годин навчального 
часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах 
за рахунок технологічного профілю, по 2 
години на тиждень в 10 та 11 класах за 
рахунок варіативної складової навчальних 
планів та 20 робочих днів навчальної прак-
тики у 10 класі. 

Збільшення часу навчальної практики 
передбачається тільки для професійного 
навчання з метою забезпечення потрібної 
кількості навчальних годин. Збільшення 
навчальної практики можна уникнути за 
рахунок виділення (збільшення) годин з 
варіативної складової навчальних планів.

У випадку, коли кількість годин на 
опанування професії менша передбаченої 
навчальними планами, рекомендуємо за-
проваджувати профільні курси та курси за 
вибором профорієнтаційного спрямування, 
які мають відповідний гриф Міністерства. 

Здійснення професійно-технічного 
навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах та міжшкільних навчально-ви-
робничих комбінатах можливе і за іншими 
професіями, за умови дотримання вимог 
Державних стандартів професійно-техніч-
ної освіти. 

Змістове наповнення технологічного 
профілю може складатися з декількох 
курсів за вибором «Професійні проби». 
Такі курси освоюються учнями послідовно. 
Програми таких курсів повинні мати відпо-
відний гриф МОН України. 

Курси за вибором «Професійні проби» 
можуть освоюватися за рахунок варіатив-
ної складової навчальних планів учнями, 
що навчаються за будь-яким профілем. 

У старшій школі реалізація змісту осві-
ти, визначеного Державним стандартом,  
забезпечується базовими предметами та 
вибірково-обов’язковими («Інформатика», 
«Технології», «Мистецтво»), що вивча-
ються на рівні стандарту. На вивчення 
вибірково-обов’язкових предметів у на-
вчальному плані для 10-11 класів загальної 
середньої освіти виділено 105 год на два 
або один рік навчання.  Із запропонованого 
переліку вибірково-обов’язкових предметів 
учень має обрати два предмети – один в 10 
класі, інший в 11 класі, або одночасно два 
предмети в 10 і 11 класах (у такому разі го-
дини, передбачені на вибірково-обов’язкові 
предмети діляться між двома обраними 
предметами). Наприклад: у 10 кл учні ви-
вчають технології 3 год на тиждень, у 11 кл 
вивчатимуть  інформатику або мистецтво - 
також 3 год на тиждень (тоді технології  в 11 
класі вже не вивчають). Інший варіант: у 10 
класі учні вивчають технології і мистецтво 
чи інформатику по 1, 5 годин на тиждень 
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відповідно і у  11 класі вивчають технології 
і мистецтво або інформатику по 1,5 год на 
тиждень. 

Викладання трудового навчання у 5-9 
класах у 2018-2019 н.р. буде відбуватися за 
оновленими програмами  затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07.06.2017 № 804.

Відповідно до типових навчальних 
планів для загальноосвітніх навчальних 
закладів на вивчення предмета трудове 
навчання у 2018-2019 н.р. відводиться:

у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень;
у 7 – 9 класах – 1 год. на тиждень.
Кількість годин трудового навчання в 

усіх класах може збільшуватися за рахунок 
годин варіативної складової навчальних 
планів, передбачених на навчальні пред-
мети, факультативи, індивідуальні заняття 
та консультації. Впровадження курсів за ви-
бором технологічного спрямування також 
може здійснюватися за рахунок варіативної 
складової.

Зміст оновлених програм орієнтований 
на результати практичної діяльності учня. 

В ході оновлення програм змінено 
структуру програм та модифіковано їх 
наповнення. В оновлених програмах 
колонку «Зміст навчального матеріалу» з 
визначеним переліком тем та описом ма-
теріалу, який належить вивчити замінено 
на колонку з назвою «Очікувані результати 
навчально-пізнавальної діяльності учнів». 
Очікувані результати навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів згруповано за трьома 
компонентами: знаннєвим, діяльнісним, 
ціннісним і є  спільними для учнів, які на-
вчаються в класах із поділом на групи і 
без такого поділу та  мають бути досягнуті 
учнями на кінець навчального року. 

Вказані результати  складають основу 
освітніх цілей, а реалізація їх є провідним 
завданням в роботі вчителя. При цьому, 
шлях досягнення результатів визначає 
учитель відповідно до матеріально-тех-
нічних можливостей шкільної майстерні, 
інтересів і здібностей учнів та власної фа-
хової підготовки. Вчитель може планувати 
їх досягнення очікуваних результатів при 
опрацюванні одного проекту (наприклад: 
«Розрізняє деталі за способом отриман-
ня» 6 кл), чи поетапне їх досягнення при 
виконанні окремих проектів (очікування: 
«Розраховує та планує орієнтовну вар-
тість витрачених матеріалів»  8 кл. можна 
розділити на: «Обраховує вартість затра-
чених матеріалів» – «Розраховує потребу 
матеріалів на проект» – «Розраховує та 
планує орієнтовну вартість витрачених ма-
теріалів») чи досягнення при використанні 
різних технологій обробки («Знає будову та 
принцип дії інструментів, пристосувань та 
обладнання для обробки конструкційних 
матеріалів» 7 кл.) 

Орієнтовний перелік об’єктів про-
ектно-технологічної діяльності учнів – це 
навчальні та творчі проекти учнів, які 
можна виконувати за допомогою будь-якої 
технології з представлених у змісті програ-
ми, з відповідним добором конструкційних 
матеріалів, плануванням робіт, необхідних 
для створення виробу від творчого задуму 
до його практичної реалізації. 

Формування змісту технологічної діяль-
ності учнів на уроках трудового навчання 
здійснюється на основі об’єктів  проектної 
діяльності, а не технологій, як це було 
передбачено попередніми програмами. 
Це дає змогу одночасно проектувати та 
виготовляти один і той самий виріб за допо-
могою різних основних та додаткових тех-
нологій, що є особливо зручним у класах, 
які не поділяються на групи.

Перелік об’єктів проектно-технологічної 
діяльності учнів є орієнтовним та може 
бути доповнений виробами (проектами) 
відповідно до матеріально-технічної бази 
та вподобань учнів.

Результатом проектно-технологічної 
діяльності учнів має бути проект (спроек-
тований і виготовлений виріб чи послуга).  
Так, у 5-6 класах учні опановують  6 – 10 
проектів, у 7-8 класах від 4 до 6 проектів, 
у 9-му класі  – 2 проекти (плюс 2 проекти 
з технології побутової діяльності та само-
обслуговування в 5-8 класах та 1 проект 
у 9 класі). Поступове зменшення кількості 
проектів зумовлене кількістю годин, відве-
дених на вивчення предмета в різних кла-
сах, і потребою в  ускладненні виробів та 
технологій. Враховуючи вікові особливості, 
учням 5-6 класів пропонується виконувати 
прості проекти (за конструкцією, поєднан-
ням технологій виготовлення, тощо), що 
дасть змогу їм за короткий період часу 
побачити результати власної діяльності. 
Для учнів 7 та 8 класів проекти можуть бути 
складнішими. Необхідно зазначити, що 
об’єкти проектно-технологічної діяльності 
учнів повинні ускладнюватися як продовж 
навчального року, так і всього процесу ви-
вчення предмета.

Кількість годин на опанування проекту 
вчитель визначає самостійно залежно від 
складності виробу та технологій обробки, 
що застосовуються під час його виготов-
лення. 

Важливим критерієм вибору проекту є 
його значущість для учня (можливість ви-
користання виробу в побуті, для власного 
хобі або реалізації виробів на шкільних яр-
марках, аукціонах тощо). Неприпустимим 
є проектування та виготовлення виробу 
тільки для опанування технології. Виконані 
проекти (вироби) повинні використовувати-
ся за призначенням.

Процес роботи над проектами у кож-
ному класі (міні-маркетингові дослідження, 
зображення виробів – малюнок, ескіз, 
кресленик, схема), технологічні особливості 
їх виготовлення тощо, мають обов’язково 
відображатися в робочих зошитах учнів. 

Проект у 9 класі виконується з ураху-
ванням уже засвоєних технологій  і відпо-
відних знань, умінь і навичок, набутих учня-
ми у попередніх класах. Навчальна цінність 
поєднання відомих технологій полягає в 
тому, що необхідно враховувати наслідки 
таких «поєднань»: особливості  організації 
роботи, пов’язаної з комплексним викорис-
танням технологій, послідовності виконан-
ня окремих операцій, застосування раніше 
вивчених технологій  на більш високому 
рівні майстерності тощо. 

У процесі проектування учні 9 класу 
мають виконати необхідні кресленики або 

інші зображення деталей (ескізи, схеми, ви-
крійки, технічні рисунки тощо), які необхідні 
для виготовлення виробу, що проектується. 
За потреби в готові кресленики або інші 
зображень учні вносять необхідні зміни. 
З цією метою вчитель повинен актуалізу-
вати раніше засвоєні знання та вміння з 
основ графічної грамоти та передбачити 
необхідну кількість годин на опанування 
відповідного матеріалу.

Технології викладено у вигляді пере-
ліку процесів обробки різних матеріалів, з 
якого учитель з учнями спільно обирають 
найбільш доцільні для виготовлення про-
ектованого  виробу. 

Перераховані для кожного класу тех-
нології використовують як основні. Однак 
при виготовленні виробів застосовуються 
й додаткові технології чи техніки обробки 
матеріалів. Додаткові технології та техніки 
можуть виходити за межі зазначеного пере-
ліку. Основну технологію можна застосо-
вувати як додаткову в інших виробах. При 
цьому одна й та ж сама технологія може 
використовуватися як основна не більше 
двох раз в одному класі продовж навчаль-
ного року. Для того, щоб учні мали рівні 
можливості у виборі технологій із технічних 
і обслуговуючих видів праці у класах, що 
не поділяються на групи, під час вибору 
об’єкта проектно-технологічної діяльності 
доцільно планувати не менше двох осно-
вних технології (крім об’єктів, виготовлення 
яких передбачає застосування однієї тех-
нології: писанка, гарячі напої тощо).  

У програмі передбачено розділ «Техно-
логія побутової діяльності та самообслуго-
вування».  Цей розділ реалізують як окремі 
міні-проекти, що не входять до загального 
обсягу проектів програми. Їх виконують в  
будь-який час не порушуючи при цьому 
календарний план. Наприклад, за цим роз-
ділом можна працювати після завершення 
основного проекту; перед закінченням чи 
на початку чверті, семестру, навчального 
року; у ті дні, коли учні не можуть викона-
ти заплановану роботу з певних причин 
(багато відсутніх, релігійні чи шкільні свята 
тощо). На виконання кожного проекту від-
водиться 1-2 год.

При плануванні навчального процесу 
учитель самостійно формує теми для за-
своєння учнями, зважаючи на обрані для 
виготовлення об’єкти проектування, визна-
чає і планує необхідну кількість навчальних 
годин, необхідних учням для опанування 
технологій  обробки матеріалів та виготов-
лення виробів тощо. Академічна автономія 
учителя «обмежена»  запланованими 
очікуваними результатами навчально-піз-
навальної діяльності учнів, які визначають 
логіку його підготовки до навчального року, 
семестру, розділу чи окремого уроку.

Для складання календарно-тема-
тичного планування, визначення змісту 
навчального матеріалу вчителю доцільно 
працювати за таким алгоритмом:

Крок 1. Обрати об’єкти проектно-тех-
нологічної діяльності учнів (проекти) та 
визначити їх кількість;

Крок 2. Обрати основні та, за потреби, 
додаткові технології для проектування й 
виготовлення кожного обраного виробу;
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Крок 3. Спланувати очікувані результа-
ти навчально-пізнавальної діяльності учнів;

Крок 4. Визначити орієнтовну кількість 
годин, необхідних для виконання кожного 
проекту;

Крок 5. Сформулювати теми та зміст 
уроків із проектування та виготовлення 
кожного об’єкта проектно-технологічної 
діяльності учнів;

Крок 6. Спланувати теми та зміст уроків 
із технології побутової діяльності та само-
обслуговування.

Зміст  навчальної програми  орієнто-
вано на формування в учнів ключових і 
предметних компетентностей, які покликані 
наблизити процес навчання до життєвих 
потреб учня, його інтересів та природних 
здібностей. Формування ключових ком-
петентностей в учнів відбувається при 
вивченні  усіх навчальних предметів, а 
процес навчання інтегрується навколо 
них. Предмет «Трудове навчання» маючи 
власний компетентнісний потенціал вно-
сить свою частку у формування ключових 
компетентностей. 

Для формування ключових і пред-
метних компетентностей у зміст кожного 
предмету закладено наскрізні змістові 
лінії: «Екологічна безпека та сталий роз-
виток»,  «Громадянська відповідальність», 
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість та 
фінансова грамотність».

Змістова лінія  «Екологічна безпека та 
сталий розвиток» націлена на формування 
соціальної активності, відповідальності та 
екологічної свідомості в учнів, готовності 
брати участь у вирішенні питань збере-
ження довкілля і розвитку суспільства, 
усвідомлення важливості сталого розвитку 
для майбутніх поколінь. 

Учнів 5–6 класів у процесі трудового 
навчання орієнтують на розуміння ролі  
матеріалів природного походження, як важ-
ливого екологічного ресурсу у збереженні 
довкілля; формування уявлення про сучас-
ні технології виготовлення конструкційних 
матеріалів; усвідомлення важливості вибо-
ру миючих засобів та їх впливу на довкілля.

Учнів 7–9 класів у процесі трудового 
навчання орієнтують на усвідомлення 
важливості безвідходного виробництва; 
розуміння шкідливого впливу хімічних 
матеріалів на навколишнє середовище; об-
ґрунтування значення хімічних матеріалів 
для збереження природних ресурсів.

«Громадянська відповідальність» на-
цілена на формування відповідального 
члена громади і суспільства, який розуміє 
принципи і механізми функціонування сус-
пільства, а також важливість національної 
ініціативи; спирається у своїй діяльності 
на культурні традиції і вектори розвитку 
держави.

Учнів 5–6 класів у процесі трудового 
навчання орієнтують визначати у співпраці 

з учителем та іншими учнями алгоритм 
взаємодії  для вирішення практичних со-
ціально значущих завдань чи проектів; 
на усвідомлення важливості дотримання 
етикету для створення власного позитив-
ного іміджу. 

Учнів 7–9 класів у процесі трудового 
навчання  орієнтують   раціонально ви-
користовувати  різноманітні матеріали,  
обґрунтовувати власну позицію щодо 
розвитку новітніх ресурсозберігальних 
та екологічно чистих технологій обробки 
матеріалів; уміння оцінювати результати 
власної діяльності.

Змістова лінії «Здоров’я і безпека» 
спрямована на формування особистості 
учня як духовно, емоційно, соціально і 
фізично повноцінного члена суспільства, 
здатного дотримуватися здорового спо-
собу життя і формувати безпечне життєве 
середовище.

Учнів  5–6 класів у процесі трудового 
навчання орієнтують розуміти  необхід-
ність дотримання правил безпечної праці 
та організації робочого місця;  безпечно 
користуватися інструментами та електро-
приладами вдома та під час занять, кри-
тично ставитись до інформації про товари 
для збереження власного здоров’я.

Учнів 7–9 класів у процесі трудового 
навчання орієнтують дотримуватись 
правил безпечної праці під час вико-
нання технологічних операцій; розуміти  
шкідливий вплив фарбових матеріалів 
на здоров’я людини та знати способи за-
побігання їхній дії; дбати про одяг, взуття 
та дотримуватися відповідних санітарно-
гігієнічних вимог; розпізнавати марку-
вання пластмас для виявлення впливу 
штучних матеріалів на власне здоров’я 
та навколишнє середовище; розуміти 
чинники впливу хімічних матеріалів на 
здоров’я людини.  

Змістова лінія «Підприємливість та 
фінансова грамотність» націлена на розви-
ток лідерських ініціатив, здатність успішно 
діяти в технологічному швидкозмінному се-
редовищі, забезпечення кращого розуміння 
молодим поколінням українців практичних 
аспектів фінансових питань (здійснення 
заощаджень, інвестування, страхування, 
кредитування тощо).

Учнів 5–6 класів у процесі трудового 
навчання орієнтують на проведення під 
час проектування міні-маркетингового 
дослідження з метою обґрунтування  при-
значення і конструкції  виробу; виконання 
різноманітних технологічних операцій та 
здатність уміло добирати ті з них, які до-
зволяють найбільш ефективно вирішувати 
практичні завдання; визначення орієнто-
ваної вартості витрачених матеріалів для 
виготовленого виробу.

Учнів 7–9 класів у процесі трудового на-
вчання орієнтують на формування уміння 

економно використовувати  матеріали під 
час їх обробки; визначати необхідну кіль-
кість матеріалів для виготовлення виробу; 
проводити міні-маркетингові дослідження 
з метою визначення характеристик виробу 
з позиції споживача і орієнтовної вартості 
готового виробу; добирати  матеріали і 
технології їх обробки з метою виготовлення 
якісного виробу, який відповідає встановле-
ним вимогам  і є конкурентноспроможнім;  
визначення орієнтовної вартості  виробу 
як готового  продукту; добір інструментів 
та пристосувань відповідно до визначених 
завдань.

Трудове навчання, крім вищезазна-
чених, вирішує внутрішньопредметні за-
вдання, пов’язані з формуванням в учнів 
проектно-технологічної компетентності.  

Проектно-технологічна компетентність 
– це здатність учня застосовувати знання, 
уміння, навички в процесі проектно-тех-
нологічної діяльності для виготовлення 
виробу (або надання послуги) від творчого 
задуму до його втілення в готовий продукт 
(послугу)  за обраною технологією.  

Навчання з обслуговуючих та техніч-
них видів праці на уроках технологій від-
бувається окремо. Поділ класів на групи 
здійснюється відповідно до нормативів, 
затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки Укра¬їни від 20.02.02р. № 128, і 
відбувається за наявності в класі більше 
27 учнів для міських шкіл та більше 25 
для сільських. Якщо кількість учнів у класі 
не дає змоги здійснити поділ на групи на 
гендерній осно¬ві, можна скористатись 
іншими варіантами формування групп то 
можна здійснювати поділ на групи за раху-
нок варіативної складової навчального пла-
ну або залучення  позабюджетних коштів.

Під час роботи в навчальній майстерні 
на кожному уроці необхідно звертати увагу 
на дотримання учнями правил безпечної 
роботи, виробничої санітарії й особистої 
гігієни, навчати їх тільки безпечних при-
йомів роботи, ознайомлювати із заходами 
попередження травматизму.

Зазначені навчальні програми та про-
грами з креслення розміщено на офіцій-
ному веб-сайті МОН України (http://mon.
gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programy.html).

Змістове наповнення навчального 
предмета «Технічна творчість» (для спеці-
алізованих шкіл з навчанням українською 
мовою і поглибленим вивченням предметів 
технічного (інженерного) циклу) може здій-
снюватися за рахунок курсів за вибором 
відповідного спрямування.
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