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В Україні триває процес децентралізації влади, формування локальної освітньої
політики в об’єднаних територіальних громадах. За словами Л. Гриневич,
Міністра освіти і науки України, «реформа децентралізації має привести до
чітко окреслених округів – госпітальних, освітніх – та інфраструктури для того,
щоб ці округи могли функціонувати». З огляду на це, освітній округ варто
розглядати як інструмент спрямування змін у галузі освіти, складову
регіональної системи освіти, провідник для створення багатоступеневої
системи надання якісних освітніх послуг в умовах ОТГ. Доцільно, щоби межі
об’єднаної територіальної громади співпадали з межами освітнього округу.
Освітні округи створюються та функціонують відповідно до Положення про
освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 777
від 27.08.2010 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 79
від 20.01.2016; № 574 від 31.08.2016; № 289 від 19.04.2017). У змінах до
Положення про освітній округ Урядом більш чітко визначено поняття «освітній
округ», «опорний заклад» та механізми їх заснування.
Освітній округ – це об’єднання навчальних закладів, закладів культури,
фізичної культури і спорту (суб’єкти округу). До складу округу можуть
входити навчальні заклади незалежно від типу та форми власності, у тому числі
загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними, та міжшкільні навчальновиробничі комбінати. До діяльності округу можуть залучатися також інші
юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.
Згідно з Положенням засновниками (співзасновниками) освітнього округу
можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад, районні ради.
Округ не є юридичною особою і діє на підставі рішення про його утворення.
Метою освітнього округу як добровільного об’єднання навчальних закладів
незалежно від типу та форми власності є створення єдиного освітнього
простору, сучасних умов для здобуття особами загальної середньої освіти та
забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, у тому числі з особливими
освітніми потребами, до якісної освіти; впровадження допрофільної підготовки
і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів,
забезпечення всебічного розвитку громадян, а також допрофесійного навчання
незалежно від місця їх проживання, оптимального задоволення культурноосвітніх потреб людей, які проживають у межах відповідних об’єднаних
територіальних громад.
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Дана мета відповідає потребам політичного, соціально-економічного та
духовного розвитку суспільства, її досягнення можливе через об’єднання і
кооперацію зусиль усіх суб’єктів округу.
Головними завданнями освітнього округу є концентрація та ефективне
використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб
учнів (вихованців) та створення єдиної системи виховної роботи.
Для прийняття рішення про створення освітнього округу засновники
проводять аналіз мережі підпорядкованих навчальних закладів, закладів
культури, фізичної культури і спорту з урахуванням їх кадрового потенціалу та
рівня матеріально-технічного забезпечення; вивчають стан впровадження
допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, що
входитимуть до складу округу, та якість надання зазначених освітніх послуг;
прогнозують витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
закладів, придбання шкільних автобусів із метою організації підвезення учнів
(вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця
проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних
працівників, створення безбар’єрного середовища для осіб з особливими
освітніми потребами; організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед громадськості щодо утворення округу.
Рішення про утворення округу відповідно до Положення про освітній округ
приймає засновник (співзасновники укладають договір про спільну діяльність
або засновницький договір) у порядку, визначеному законодавством, в якому
зазначаються:
– перелік суб’єктів округу (опорних закладів, їх філій);
– права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу;
– особливості організації навчально-виховного процесу в суб’єктах
округу;
– організація підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до
місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків
суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);
– харчування учнів (вихованців) суб’єктів округу;
– питання забезпечення належною матеріально-технічною базою
суб’єктів округу та інші питання діяльності округу.
Для створення послідовної, багатоступеневої системи надання якісних освітніх
послуг важливо визначити особливості, форми та основні напрями управління
освітнім округом.
Серед особливостей управління освітнім округом:
 наявність у структурі округу навчальних суб’єктів (навчальні заклади
незалежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні навчальні
заклади, що є опорними, міжшкільні навчально-виробничі комбінати) із
характерними тільки для них формами управління;
 наявність у структурі управління кожного навчального суб’єкту округу
різної кількості колегіальних органів, кожен із яких виконує певні управлінські
функції;
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 наявність у кожному навчальному суб’єкті освітнього округу різної
кількості рівнів управління; багаторівневість структури управління, що робить
його більш цілеспрямованим і ефективним;
 наявність у навчальних закладах в умовах округу своїх структурних
підрозділів;
 наявність у структурі округу не лише навчальних закладів, а й закладів
культури, фізичної культури і спорту; інших юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів.
Усе це потрібно враховувати під час формування єдиного механізму управління
освітнім округом.
До форм управління освітнього округу, в якому не визначені опорні заклади,
можуть належати такі: рада округу, загальні збори працівників округу, окружна
педагогічна рада, окружна піклувальна рада, окружна громадська рада, окружна
методична рада, профспілкові об’єднання (комітети), батьківські комітети,
учнівсько-студентські органи самоврядування (учнівський парламент опорної
школи) та інші, що пов’язано з інноваційною діяльністю округу,
запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій тощо.
Пріоритетними напрямами управління організаційно-педагогічною діяльністю
освітнього округу, в якому не визначені опорні заклади,можуть бути наступні:
– створення системи громадсько-державного управління, яка має
ґрунтуватися на поєднанні загальних принципів соціального управління,
менеджменту та специфіки навчальних закладів, які входять в округ, і зможе
забезпечити ефективну мережеву взаємодію суб’єктів округу та синхронізацію
діяльності всіх керівних структур управління від дошкільного до позашкільного
навчального закладу з урахуванням специфіки місцевості та демографічної
ситуації, концентрації в опорних закладах матеріально-технічних, фінансових
та кадрових ресурсів для задоволення якісних освітніх потреб населення ОТГ;
– управління освітнім процесом;
– управління методичною роботою;
– управління інформаційними ресурсами та зв’язками з громадськістю;
– керування соціально-психологічною роботою, ПМПК;
– координація роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
– координація зусиль різних соціально-освітніх структур і громадських
організацій щодо здійснення єдиної освітньої політики та забезпечення
ефективної соціалізації підростаючого покоління тощо.
Освітній округ як інноваційна соціально-педагогічна система, в основу якої
покладено партнерське, кооперативне управління, принцип мережевої взаємодії
всіх суб'єктів округу, потребує методологічного підґрунтя, оновлення
управління навчальними закладами як суб’єктами освітнього округу, що
забезпечить випереджувальний розвиток регіональної освіти.
Якщо в освітньому окрузі визначені опорні заклади, то форми управління та
пріоритетні напрями управління організаційно-педагогічною
діяльністю
освітнього округу визначаються на основі Примірного статуту
загальноосвітнього
навчального
закладу,
затвердженого
наказом
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Міністерства освіти і науки України № 284 від 29.04.2002 з урахуванням
специфіки опорного закладу в залежності від його типу і умов діяльності.
Модель опорних закладів була розроблена Міністерством освіти і науки
України для об’єднаних територіальних громад (на жаль, не всі опорні заклади
створені в об’єднаних територіальних громадах, оскільки частина громад
виявилися надто малими, неспроможними створити опорні заклади), тому
доречно, щоби межі об’єднаної територіальної громади співпадали із
межами освітнього округу, в якому засновником на конкурсній основі
відповідно до затверджених ним умов визначається один або більше
опорних закладів. У цьому випадку забезпечення функціонування методичної
служби в ОТГ здійснюється шляхом делегування організаційно-методичних
повноважень на рівень опорного закладу освітнього округу.
Нормативно-правовим
актом,
що
врегульовує
питання
створення
представницьким
органом
місцевого
самоврядування
об’єднаних
територіальних громад, районними радами опорних закладів та їх філій, є
Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2010 р. № 777 (із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 79 від 20.01.2016, № 574 від 31.08.2016, № 289 від
19.04.2017). Згідно з цим Положенням опорний заклад – це заклад загальної
середньої освіти, що має зручне розташування для підвозу дітей з інших
населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має
сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та здатний
забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти. Опорний заклад
має статус юридичної особи, рахунки в органах Казначейства, самостійний
баланс, штамп та печатку.
Алгоритм створення опорного закладу відповідно до Положення про освітній
округ передбачає:
– прийняття рішення засновником про створення опорного закладу (п. 5
Положення);
– затвердження умов та проведення конкурсу засновником для
визначення опорного закладу серед підпорядкованих йому загальноосвітніх
навчальних закладів (п. 6 Положення);
– прийняття рішення про створення опорного закладу, його філій (п. 7
Положення) у порядку визначеному Законом України «Про місцеве
самоврядування»;
– затвердження установчих документів (статуту опорного закладу,
положення про філію опорного закладу тощо);
– державна реєстрація опорного закладу як юридичної особи відповідно
до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»;
– вирішення відповідним органом управління освітою кадрових та
фінансових питань діяльності опорного закладу, зокрема затвердження
штатного розпису – призначення директора та його заступників, завідувачів
філіями, їх заступників, інших педагогічних працівників згідно з Законом
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України «Про загальну середню освіту» та трудовим законодавством, а також
вирішення питань фінансування (затвердження кошторису) та порядку ведення
бухгалтерського обліку опорного закладу.
Умови для визначення опорних закладів серед загальноосвітніх навчальних
закладів освітнього округу на конкурсній основі:
 заклад має у своєму складі філії та (або) здійснює з урахуванням потреб
осіб з інвалідністю організоване підвезення учнів (вихованців) (не менше ніж із
трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або
припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних працівників (у разі потреби)
до опорного закладу і до місця проживання;
 кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без урахування учнів
(вихованців) філій), як правило, становить не менше 200 осіб;
 здатність забезпечити напрями спеціалізації/підготовки відповідно до
потреб;
 здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної
підготовки і профільного навчання;
 забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
 наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином
обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та
інших, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного
обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);
 укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науковометодичною, художньою та довідковою літературою;
 зручність та наявність автомобільних доріг із твердим покриттям для
забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних
працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.
Визначаючи опорний заклад, рекомендуємо також орієнтуватися і на такі
критерії, як:
 кількість учнів, які навчаються у загальноосвітньому навчальному
закладі без додаткового підвезення, до реорганізації має бути більшою
порівняно з іншими навчальними закладами, які претендують на роль опорного
закладу (найбільша /велика школа в ОТГ);
 проектна потужність навчального закладу дозволяє надавати освітні
послуги для значно більшої кількості учнів;
 зручна інфраструктура;
 привабливість навчального закладу для споживачів (Американський
інститут громадської думки Gallup визначив такі параметри привабливості
навчального закладу для громади: компетентні вчителі, сучасні освітні та
виховні програми, високий рівень навчальних досягнень учнів, різностороння
позаурочна діяльність, ефективна робота керівника закладу, якому довіряє
громада; сучасні приміщення й приваблива територія школи, нове обладнання;
доброзичлива атмосфера, безпека і психологічний комфорт; позитивне
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ставлення працівників до учнів; активна участь батьків, спільне ухвалення
рішень; зв’язки з різними цільовими групами тощо).
Рішення засновника про утворення опорного закладу та його філії має
передбачати:
 права, обов’язки, порядок взаємодії опорного закладу та філій;
 особливості організації освітнього процесу в опорному закладі та
філіях;
 механізм підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до
місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків
опорного закладу та його філій;
 харчування учнів (вихованців) опорного закладу та його філій;
 питання забезпечення належною матеріально-технічною базою
опорного закладу та його філій;
 інші питання діяльності опорного закладу та його філій.
Опорний заклад діє на підставі свого статуту, а його філії – відповідно до
положень про них, що розробляються відповідно до Цивільного та
Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 778 від 27 серпня
2010 р., Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України № 777 від 27 серпня 2010 р. (із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 79 від 20.01.2016, № 574 від 31.08.2016, № 289 від
19.04.2017), Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 306 від 12 березня 2003 р., інших
нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.
Відповідно до листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
МОН України № 2/3-14-1776-16 від 09.09.2016 «Щодо нормативно-правового
регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій», у якому
визначені вимоги до змісту установчих документів опорного закладу та його
філій, статут опорного закладу розробляється на основі Примірного статуту
загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України № 284 від 29.04.2002 з врахуванням специфіки кожного
окремого опорного закладу в залежності від його типу і умов діяльності.
Основні розділи статуту опорного закладу:
 загальні положення (також зазначається наявність філій; їх повне
найменування відповідно до загальних вимог, які встановлені наказом
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог
щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого
підрозділу»; місцезнаходження; зазначається, що філії діють на підставі
відповідного положення про кожну окрему філію, що визначає основні питання
її діяльності, і затверджене засновником. Найменування філії обов’язково
повинно вказувати на належність до опорного закладу, в складі якого вона
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створена. Наприклад, «Базальтівська філія Головинської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області»;
 організація освітнього процесу;
 учасники освітнього процесу;
 управління опорним закладом;
 матеріально-технічна база;
 фінансово-господарська діяльність;
 міжнародне співробітництво;
 контроль за діяльністю опорного закладу;
 реорганізація або ліквідація опорного закладу.
Філія опорного закладу відповідно до Положення про освітній округ не є
юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому
порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також за рішенням
засновника – функції основної школи, дошкільного підрозділу навчальновиховного комплексу. Філію очолює завідувач.
Згідно з листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН
України № 2/3-14-1776-16 від 09.09.2016 «Щодо нормативно-правового
регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій»
Положення про філію опорного закладу може містити такі розділи:
 загальні положення (зазначається, що філія є структурним підрозділом
опорного закладу; засновник (співзасновники) філії, її місцезнаходження, повне
найменування, відсутність статусу юридичної особи тощо);
 функції філії, її права та обмеження в діяльності (визначається ступінь
школи, функції якої виконує філія, права та обмеження повноважень у
діяльності, зокрема щодо господарської діяльності, звітності, бухгалтерського
обліку, представництва інтересів філії тощо);
 організація освітнього процесу (зазначаються форми навчання,
наявність груп продовженого дня, порядок планування роботи, переведення
учнів до наступного класу, складання та затвердження розкладу уроків та інші
питання, якщо вони не врегульовані статутом опорного закладу);
 учасники освітнього процесу;
 управління філією (зазначаються повноваження керівництва філії
(завідувача, його заступників), рішення, що потребують погодження з
адміністрацією опорного закладу тощо);
 матеріально-технічна база філії (будівлі, споруди, земля, комунікації,
транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності та обсяг
повноважень щодо них);
 контроль за діяльністю філії (зазначається перелік питань,
періодичність контролю та відповідних уповноважених осіб від засновника та
керівництва опорного закладу на його здійснення з питань, пов'язаних з
освітньою діяльністю, та іншими напрямами роботи);
 можуть бути передбачені інші розділи, зокрема щодо внесення
доповнень та змін до Положення про філію, утворення, ліквідацію чи
реорганізацію філії, що не суперечать законодавству.
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Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання,
виховання та розвитку учнів (вихованців) відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх
установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності,
профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.
Колегіальним органом управління опорним закладом є педагогічна рада.
Повноваження, порядок формування і регламент роботи педагогічної ради
визначаються установчими документами опорного закладу. В управлінні
опорним закладом братиме участь громадське самоврядування працівників
закладу, учнів та їхніх батьків. Колегіальним органом батьківського
самоврядування опорного закладу є батьківська рада. Наглядова рада опорного
закладу здійснюватиме громадський нагляд, зокрема зможе брати участь у
визначенні стратегії розвитку опорного закладу та філій, аналізувати діяльність
закладу і філій та його посадових осіб, контролювати виконання кошторису
та/або бюджету закладу, сприяти залученню додаткових джерел фінансування.
Філії, розташовані у селах і селищах, із дотриманням педагогічних та
санітарно-гігієнічних вимог і за погодженням із директором опорного закладу
можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти)
початкової школи. Відповідно до Положення про з'єднаний клас (класкомплект) початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 05 серпня 2016 року № 944 та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 26 серпня 2016 року за 1187/29317, з’єднані класи (класикомплекти) створюються у випадку, коли у зв’язку із демографічною ситуацією
один або декілька класів початкової школи не можуть бути створені відповідно
до вимог частини другої статті 14 Закону України «Про загальну середню
освіту». З'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи – це різновікова
група дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, які навчаються за
визначеним робочим навчальним планом і програмою згідно з розкладом
занять. Головними завданнями створення з'єднаних класів (класів-комплектів)
початкової школи у філіях опорного закладу є концентрація та ефективне
використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб
учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи для
самореалізації особистості, її всебічного гармонійного розвитку.
Освітня програма, навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу
та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН
України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті
загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в
установленому порядку.
Опорний заклад, його філії мають штатний розпис, що розробляється і
затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН України.
Звертаємо увагу, що схему тарифних розрядів посад керівників опорних
закладів та їх філій запропоновано у внесених змінах (додаток 7) до наказу
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Міністерства від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» (наказ від 17.08.2016 № 991,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 р. за
№ 1176/29306).
Педагогічні працівники опорного закладу та його філій вважаються
працевлаштованими в опорному закладі.
Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу,
які забезпечують освітній процес у опорному закладі та його філіях,
визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства.
Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники.
Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства,
статутом опорного закладу.
Директор опорного закладу:
– призначає всіх працівників опорного закладу та його філій, в тому
числі і завідувачів філій;
– приймає необхідні для освітнього процесу рішення: обсяг
педагогічного навантаження, режим роботи опорного закладу, розклад занять,
навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій,
відповідає за якість надання освітніх послуг, за налагодження системи
професійного розвитку вчителів освітнього округу тощо.
Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його
заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та
положення про філію. Завідувач філії відповідає за організацію освітнього
процесу та належних умов навчання у філії.
В опорному закладі має бути сформована система планування, яка може
передбачати наявність концепції розвитку, програма розвитку опорного закладу
з оцінкою можливих ризиків, план роботи на рік та інші необхідні плани.
Програма розвитку опорного закладу може мати таку орієнтовну
структуру:
1. Паспорт програми.
2. Інформаційна довідка про заклад.
3. Аналіз сучасного стану закладу і прогноз тенденцій, змін соціального запиту
на освітні послуги:
3.1. Інформаційно-аналітичні матеріали.
3.2. Аналітико-прогностичне обґрунтування програми.
3.3.Очікувані результати.
4. Управління розвитком закладу.
5. Зміст та форми організації освітньої діяльності.
6. Виховна робота (учнівське самоврядування, позашкільна освіта, спорт,
виховна робота тощо).
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7. Здоров’я та безпека (здоров’я дитини, безпечне середовище, система освіти
дітей з особливими потребами).
8. Методичний супровід педагогічних та керівних працівників та навчальнометодичне забезпечення.
9. ЗНО, моніторингові дослідження, експертна діяльність.
10. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база.
11. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво.
Концепція розвитку опорного закладу може мати таку орієнтовну структуру:
1. Основні положення.
2. Пріоритети розвитку.
3. Принципи та ключові цінності розвитку.
4. Цілі та завдання розвитку.
5. Механізми розвитку.
Щодо погодження та затвердження Концепції та Програми розвитку опорного
закладу нагадуємо: у Положенні про ЗНЗ (постанова КМУ від 27 серпня 2010 р.
№ 778) у пункті 98 зазначено, що «Педагогічна рада розглядає питання
планування та режиму роботи ЗНЗ», а в Примірному статуті ЗНЗ (наказ МОНУ
від 29.04.2002р. № 284) у пункті 2.1 зазначено: «План роботи затверджується
радою навчального закладу».
Штатний розпис опорного закладу передбачає наявність посад заступників
директорів, один із яких за функціональними обов’язками координує питання
методичної роботи з педагогічними і керівними працівниками, зокрема:
– здійснює планування методичної роботи на базі опорного закладу;
– організовує та координує роботу методичних об’єднань (предметних та
за напрямами) та інших методичних структурних підрозділів (шкіл молодого
вчителя, творчих груп, авторських творчих майстерень, теоретичних та
практичних семінарів, шкіл педагогічного досвіду тощо);
– здійснює контроль за веденням навчально-методичної документації;
– організовує професійні педагогічні конкурси, турніри, фестивалі,
виставки методичних розробок педагогічних працівників, конференції та інші
форми роботи, сприяє вивченню інноваційних освітніх технологій і методик,
інтерактивних форм навчання дорослих та дітей;
– узагальнює та поширює інформацію про нові технології навчання (в
тому числі інформаційно-комунікаційні), новаторський вітчизняний і світовий
досвід у сфері освіти, формує бази даних педагогічного досвіду та інноваційної
діяльності тощо;
– бере участь в підготовці і проведенні атестації педагогічних
працівників тощо.
Методична служба опорного закладу – центр реформування освіти в ОТГ,
тому її діяльність в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
набуває особливої ваги. Правильно організований і своєчасний супровід
учителів допоможе зорієнтуватися щодо доцільності використання тих чи
інших методик і технологій у реалізації нових освітніх стандартів та
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особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів у
навчанні, вихованні та розвитку учнів (вихованців).
Організуючим центром роботи з підвищення кваліфікації та фахової
майстерності педагогічних працівників, здійснення якісного методичного
супроводу в опорному закладі та його філіях може бути методичний кабінет.
Методичний кабінет функціонує відповідно до Положення про методичний
кабінет опорного закладу (додаток 1). Завідування методичним кабінетом
опорного закладу здійснюється заступником директора, в обов’язки якого
входить планування і керівництво роботою кабінету, організація та координація
методичної роботи з педагогічними працівниками.
Із метою ефективного управління методичною роботою в навчальних закладах
освітнього округу ОТГ та для координації навчально-методичного забезпечення
їх діяльності утворюється методична рада опорного закладу. Методична рада
– колективний дорадчий орган, який об’єднує на добровільних засадах членів
окружного педагогічного колективу з метою реалізації державної освітньої
політики в закладах ОТГ, зокрема з питань методичного забезпечення
освітнього процесу відповідно до вимог державних освітніх стандартів.
Методична рада має функціонувати відповідно до Положення про методичну
раду опорного закладу (додаток 2).
Система методичної роботи в опорному закладі повинна сприяти організації
безперервної педагогічної освіти і плануватися з урахуванням індивідуальних
потреб і запитів кожного педагога. Рекомендуємо використовувати такі форми
методичної роботи, як: стажування і наставництво, методичні об’єднання,
творчі групи, семінари, школи педагогічної майстерності, школи молодого
вчителя (школи педагогічного зростання), майстер-класи, авторські творчі
майстерні вчителя, школи технологічної майстерності, школи прогностичних
досліджень, тренінг-клуби та тренінг-центри, творчі лабораторії педагога,
центри розвитку методичного активу, тимчасові науково-дослідницькі
колективи, педагогічні студії, колоквіуми, брейн-ринги, воркшопи, громадські
слухання та інші.
Організація методичної роботи з педагогічними працівниками
щорічно
здійснюється відповідно до наказу «Про структуру, зміст і форми методичної
роботи з педагогічними кадрами в опорному закладі» (додаток 3) та плану
методичної роботи з педагогічними і керівними працівниками опорного закладу
та його філій на …навчальний рік (додаток 4).
Методичний кабінет опорного закладу має стати ресурсним центром розвитку
об’єднаної територіальної громади, в якій він створений, місцем, де
навчатимуться педагогічні та керівні працівники з усієї громади, де буде доступ
усім громадянам до Інтернету, де відбуватимуться громадські слухання,
навчальні тренінги, майстер-класи для громадян ОТГ, зосереджуватиметься
багато цікавих проектів, що дозволить розвивати матеріально-технічну базу й
організовувати на сучасному рівні професійних розвиток педагогічних
працівників усієї громади.
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Об’єднані територіальні громади з часом дійдуть рішення, що створення
опорних закладів є правильним інструментом для підвищення якості та
ефективності освіти, демократичних перетворень у громаді, тому з метою
розвитку опорних закладів пропонуємо внести у програми розвитку освіти ОТГ
пріоритетні завдання, зокрема:
 оптимізувати мережу навчальних закладів у межах об’єднаної
територіальної громади шляхом створення і розвитку освітнього округу,
визначення та посилення ролі опорного закладу;
 розвивати ефективну інфраструктуру, мережеву взаємодію між
опорним закладом та іншими навчальними закладами освітнього округу для
надання якісних освітніх послуг;
 підготувати менеджерів локальної освітньої політики, які
здійснюватимуть ефективне управління опорними закладами освітнього округу,
а також громадський нагляд за їх діяльністю;
 створити єдиний освітній простір в ОТГ для ефективного навчання,
виховання та розвитку учнів (вихованців), формування ключових та
предметних компетентностей, наскрізних умінь;
 створити систему методичної роботи для професійного розвитку
педагогічних працівників в умовах реалізації завдань Нової української школи
відповідно до їхніх потреб та очікувань на рівні опорного закладу освітнього
округу об’єднаної територіальної громади.
Представлені методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного
підходу у створенні ефективної системи менеджменту освіти в умовах опорних
закладів освітніх округів об'єднаних територіальних громад Рівненщини.
Додаток 1
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про методичний кабінет опорного закладу
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичний кабінет опорного закладу (далі – методичний кабінет) є
центром методичної роботи з педагогічними працівниками в опорному закладі
та його філіях, який здійснює науково-методичне забезпечення освітнього
процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розвиток
педагогічної майстерності, творчості, ініціативи педагогічних працівників у
системі методичної роботи, створює умови для їх саморозвитку.
1.2. Методичний кабінет має сучасну навчальну і матеріально-технічну базу,
оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, доступ до мережі
Інтернет, приміщення для творчої роботи педагогічних працівників.
1.3. Засновником методичного кабінету є керівник опорного закладу.
1.4. У своїй діяльності методичний кабінет керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими
законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами
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Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів
виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, Положенням «Про методичний кабінет середнього
закладу освіти» (наказ Міністерства освіти України №385 від 28.10.1997), цим
Положенням.
1.5. Методкабінет підпорядковується директору опорного закладу з усіх питань
діяльності, а в частині методичного забезпечення підзвітний – районній, міській
науково-методичній
установі,
обласному
інституту
післядипломної
педагогічної освіти.
II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО
КАБІНЕТУ
2.1. Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:
– демократизму і гуманізму;
– партнерства;
– відкритості;
– системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного
супроводу діяльності закладу і філій;
– рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної
реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
– безперервності професійного вдосконалення;
– науковості, ефективності, гнучкості та прогностичності методичної
роботи з педагогічними кадрами, відповідності суспільним потребам;
– інноваційності та орієнтації на інноваційні технології;
– цілісності.
2.2. Функції методичного кабінету:
– прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і
спрямована на підготовку педагогічних працівників до змін, використання в
практиці інноваційних технологій, методик та форм роботи;
– інформаційно-консультативна – спрямована на вчасне інформування
педагогічних працівників щодо змін в галузі освіти, їх консультування з питань
сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу тощо;
– трансформаційна – пошук і опрацювання сучасних наукових досягнень
у галузі освіти та надання методичних рекомендацій щодо їх трансформування
в педагогічну практику опорного закладу та філій;
– діагностична – моніторинг професійного рівня педагогічних
працівників з метою реалізації диференційованого підходу в організації
методичної роботи, надання якісних освітніх послуг у межах опорного закладу
та філій;
– моделююча – моделювання оптимальної структури та вибір форм і
методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до їх
запитів та потреб;
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– аналітична – вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес
педагогічного досвіду; результативності роботи методичних об’єднань та інших
структурних методичних підрозділів; діяльності педагогічних працівників, які
атестуються на присвоєння звань тощо.
– координувальна – координація діяльності методичних об'єднань, інших
структурних методичних підрозділів;
– узгоджувальна – узгодження діяльності методичного кабінету з
роботою психологічної служби, ПМПК, МАН; налагодження співпраці з
вищими навчальними закладами та науковими установами;
організація
взаємодії із іншими опорними закладами
– соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і
розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах опорного закладу
та філій.
III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО
КАБІНЕТУ
3.1. Метою діяльності методичного кабінету є надання методичної допомоги
педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації і професійної
компетентності, створення сприятливих умов для їх самовдосконалення і
розвитку творчої ініціативи, навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу опорного закладу та його філій.
3.2. Основними завданнями методичного кабінету є:
– підготовка педагогічних працівників до впровадження та реалізації
Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової
загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти, оновлених навчальних програм, підручників в умовах Нової української
школи;
– сприяння участі педагогічних працівників у всеукраїнських,
міжнародних та регіональних проектах, програмах, виставках, залучення до
участі у професійних конкурсах;
– допомога у впровадженні нових педагогічних технологій, в тому числі
ІКТ, методик, форм навчання дітей в умовах упровадження компетентнісної
освіти;
– науково-методичний супровід учителів для організації допрофільної
підготовки в основній школі та профільного навчання в старшій школі,
здійснення інклюзивного навчання, в тому числі дистанційно;
– вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику
педагогічного досвіду, формування електронної бази даних педагогічного
досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих
працівників із метою підвищення якості надання освітніх послуг;
– науково-методичний супровід педагогічних працівників для роботи з
обдарованими дітьми та учнівською молоддю (олімпіади, турніри, конкурси
тощо);
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– здійснення експертизи навчальних програм та підручників; підготовка
рекомендацій-клопотань для розгляду на засіданнях науково-методичної ради
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти матеріалів
претендентів на присвоєння педагогічних звань;
– проведення моніторингових досліджень;
– сприяння в організації та проведенні зовнішнього незалежного
оцінювання;
– допомога у створенні системи виховної роботи, реалізації нової моделі
виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму;
– психологічний супровід учасників освітнього процесу;
– психолого-медико-педагогічне консультування;
– координація методичної роботи окружних та шкільних методичних
об’єднань та інших структурних методичних підрозділів, погодження їх планів
роботи;
– сприяння неперервному розвитку педагогічної майстерності
педагогічних працівників, укладання плану підвищення кваліфікації педагогів
навчальних закладів ОТГ;
– забезпечення патронажу навчальних закладів, які мають статус
експериментальних, надання консультацій педагогічним працівникам ОТГ із
питань інноваційної діяльності;
– вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам
та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до
атестації;
– надання допомоги в розробленні стратегічних та інших документів
навчальних закладів освітнього округу (концепції та програми розвитку, плану
роботи на рік, освітньої програми тощо);
– висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності
педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників;
– налагодження співпраці тощо.
IV. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
4.1. Методичний кабінет для реалізації мети та визначених завдань взаємодіє з
районними, міськими науково-методичними установами, обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами,
громадськими організаціями тощо.
4.2. Колегіальним дорадчим органом керівництва методичним кабінетом є
методична рада опорного закладу, яка здійснює координацію, планування
методичної та навчально-методичної роботи, розробляє рекомендації щодо її
вдосконалення, а також сприяє реалізації державної освітньої політики в
освітньому окрузі, зокрема з питань науково-методичного забезпечення
освітнього процесу в навчальних закладах.
4.3. Методичний кабінет очолює завідувач – заступник директора опорного
закладу, в обов’язки якого входить координація методичної роботи з
педагогічними працівниками. Призначення на посаду, звільнення з посади,
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оплата праці заступника директора опорного закладу здійснюється
відповідними органами управління освітою, регулюється Законом України
«Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
4.3.1. Завідувач методичного кабінету:
– здійснює загальне керівництво діяльністю методичного кабінету;
– здійснює планування методичної роботи на базі опорного закладу;
– організовує та координує роботу методичних об’єднань (предметних та
за напрямами) та інших методичних структурних підрозділів (шкіл молодого
вчителя, творчих груп, авторських творчих майстерень, теоретичних та
практичних семінарів, шкіл педагогічного досвіду тощо);
– здійснює контроль за веденням навчально-методичної документації;
– організовує професійні педагогічні конкурси, турніри, фестивалі,
виставки методичних розробок педагогічних працівників, конференції та інші
форми роботи, сприяє вивченню інноваційних освітніх технологій і методик,
інтерактивних форм навчання дорослих та дітей;
– узагальнює та поширює інформацію про нові технології навчання (в
тому числі інформаційно-комунікаційні), новаторський вітчизняний і світовий
досвід у сфері освіти, формує бази даних педагогічного досвіду та інноваційної
діяльності тощо;
– бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних
працівників тощо;
– звітує про роботу на педагогічній раді або загальних зборах
(конференції) опорного закладу, за потреби – на засіданні науково-методичної
ради районної, міської науково-методичної установи, обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти про підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, розвиток їх творчої ініціативи, впровадження у освітній процес
досягнень науки і педагогічного досвіду, здійснення інноваційної та
експериментальної діяльності закладу, співпрацю науковими установами,
ОІППО, з вищими навчальними закладами тощо;
– порушує клопотання перед піклувальною радою опорного закладу про
зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення
додаткових джерел фінансування кабінету, поліпшення умов для організації
творчої праці педагогічних працівників та їх стимулювання;
– готує в межах компетенції проекти наказів та забезпечує контроль за їх
виконанням тощо.
4.3.2. Завідувач є членом/головою методичної ради, яка функціонує відповідно
до Положення про методичну раду опорного закладу.
6. У методичному кабінеті для потреби педагогічних працівників можуть бути
такі матеріали:
– нормативно-правові
документи
(закони
України,
укази
і
розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету
Міністрів України);
– галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи,
що регламентують діяльність опорного закладу, методичної служби (накази,
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розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки
України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);
– плани роботи, протоколи та інші матеріали методичних об’єднань,
інших структурних методичних підрозділів, графік проведення методичних
заходів з педагогічними працівниками;
– матеріали вивченого досвіду педагогічних працівників опорного
закладу та філій;
– матеріали переможців конкурсу «Вчитель року», «Класний керівник
року» та інших фахових конкурсів;
– науково-методична література, методичні рекомендації тощо;
– технічні засоби навчання;
– банки даних педагогічного досвіду та інноваційної діяльності тощо.
Додаток 2
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду опорного закладу
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методична рада опорного закладу (далі – методична рада) є колегіальним
дорадчим органом опорного закладу та його філій, який здійснює моніторинг,
аналіз, координацію, планування методичної роботи, розробляє рекомендації
щодо її вдосконалення, а також сприяє реалізації державної освітньої політики
у освітньому окрузі, зокрема з питань науково-методичного забезпечення
освітнього процесу в навчальних закладах.
1.2. У своїй діяльності методична рада керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», нормативно-правовими
документами МОН України, Управління освіти і науки Рівненської ОДА,
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та даним
Положенням.
1.3. Діяльність методичної ради ґрунтується на принципах
демократизму, гуманізму, партнерства, інноваційності, інформаційної
достатності та відкритості доступу до інформації, наступності й
перспективності, академічної мобільності й адміністративної автономії закладів
освіти, маркетингу та конкурентоспроможності, інтеграції у європейський
освітній простір тощо.
1.4. Методична рада діє відповідно до Статуту опорного закладу та
Положення про філію, Положення про методичний кабінет опорного закладу. Її
робота здійснюється згідно із програмою розвитку та річним планом опорного
закладу, планом методичної роботи з педагогічними і керівними працівниками
опорного закладу та його філій.
ІІ. МЕТА , ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ РОБОТИ
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2.1 Мета діяльності методичної ради: сприяння реалізації державної
освітньої політики в опорному закладі та філіях, в тому числі з питань
методичного супроводу та забезпечення освітнього процесу в навчальних
закладах відповідно до державних освітніх стандартів, надання методичної
допомоги педагогічним та керівним працівникам та підвищення якості освіти.
2.2 Організаційною формою роботи методичної ради є засідання, які
проводяться чотири рази на рік. Для вирішення термінових
питань
проводиться позачергове засідання методичної ради, яке може бути скликане з
ініціативи голови або членів ради.
2.3 Основні завдання методичної ради:
2.3.1. Координація методичної роботи в опорному закладі та філіях;
узагальнення, схвалення та поширення кращого досвіду організації навчальнометодичної роботи.
2.3.2.Сприяння
безперервному
розвитку
педагогічної
майстерності
педагогічних і керівних працівників опорного закладу та філій.
2.3.3. Обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують
організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка
рекомендацій щодо їх удосконалення.
2.3.4. Експертиза авторських навчальних програм та підручників; посібників,
методичних рекомендацій тощо.
2.3.5. Розгляд результатів апробації навчальної літератури в опорному закладі.
2.3.6. Аналіз кращих педагогічних практик, надання пропозицій щодо їх
дисемінації.
2.3.7. Визначення на підставі експертних оцінок доцільності використання
підготовлених педагогами навчально-методичної літератури та надання в
установленому порядку рекомендацій до друку та використання
2.3.8. Затвердження тематики, розгляд та схвалення педагогічних досвідів
учителів, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння
педагогічних звань. Експертиза матеріалів претендентів на присвоєння
педагогічних звань: «вчитель-методист», «викладач-методист», «виховательметодист», «старший вихователь», «практичний психолог-методист», «педагогорганізатор-методист», «керівник гуртка-методист» тощо.
2.3.9. Надання організаційно-консультативної допомоги педагогам опорного
закладу та філій, які здійснюють інноваційну та дослідно-експериментальну
роботу.
2.3.10. Підготовка заявок на впровадження дослідно-експериментальної роботи
та інноваційної діяльності, оцінювання результатів їх упровадження та
підготовка звітів, прийняття рішень щодо поширення.
2.3.11. Прийняття рішення про проведення моніторингових досліджень,
заслуховування звітів про їх проведення.
2.3.12. Розгляд питань про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних
працівників опорного закладу та філій.
2.3.13. Обговорення питання створення системи виховної роботи, реалізації
нової моделі виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму.
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2.3.14. Розгляд питань про психологічний супровід учасників освітнього
процесу, психолого-медико-педагогічне консультування, впровадження
інклюзивної освіти.
2.3.15. Розгляд питань про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів, турнірів.
2.3.16. Обговорення питань щодо організаційно-методичного супроводу
конкурсів «Учитель року», «Керівник закладу», «Класний керівник», конкурсуярмарку педагогічної творчості тощо .
2.3.16. Розгляд та схвалення планів роботи всіх структурних методичних
підрозділів тощо.
ІІІ. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
Методична рада має право:
3.1. Створювати при методичній раді експертну комісію, метою
діяльності якої є розгляд, вимірювання та підтримка соціально-педагогічних і
культурно-освітніх ініціатив, інновацій та новаторського досвіду в опорному
закладі та філіях шляхом організації та проведення об’єктивної експертизи
методичних розробок, рекомендацій, освітніх проектів та програм, матеріалів
досвіду, педагогічних технологій та надання рекомендацій щодо їх корекції і
реалізації, моніторингу інноваційних процесів і проектної діяльності.
3.2. Створювати за потреби тимчасові комісії, сектори з пріоритетних
напрямів роботи, до складу яких залучаються досвідчені педагогічні
працівники (за згодою).
3.3. Залучати за потреби до підготовки і розгляду конкретних питань
професійного характеру експертів, рецензентів, інших фахівців.
3.4. Запрошувати для участі у засіданнях працівників органів
управління освітою, місцевого самоврядування, наукових установ, організацій
та підприємств (за їх згодою), а також працівників міжшкільних навчальновиробничих комбінатів, закладів культури, фізичної культури і спорту,
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів як суб’єктів освітнього округу,
до якого належить опорний заклад та філії.
3.5. Готувати у засоби масової інформації матеріали із питань, що
розглядалися на засіданнях методичної ради.
Відповідно до визначених завдань, методична рада наділена такими
повноваженнями:
3.6. Порушувати клопотання перед методичною радою органу
управління об’єднаної територіальної громади, в межах якої створено опорний
заклад та філії, про проведення методичної експертизи матеріалів педагогічних
працівників, а при потребі – передачу їх на розгляд експертної комісії науковометодичної ради ОІППО з подальшим схваленням на засіданні науковометодичної ради ОІППО.
ІV.СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
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4.1. Склад методичної ради формується з керівників структурних
методичних підрозділів опорного закладу та філій (відповідно до освітніх
галузей, навчальних предметів, напрямів діяльності), представників органу
управління освітою ОТГ, кращих педагогічних працівників. Склад ради
погоджується з керівником органу управління освітою ОТГ, в межах якої
створено опорний заклад та його філії, та затверджується наказом опорного
закладу.
4.2. Зміни до складу методичної ради вносяться за пропозицією голови
ради або її членів, керівника опорного закладу або завідувачів філій, керівника
органу управління освітою ОТГ, в межах якої створено опорний заклад та його
філії, інших громадських організацій та затверджуються наказом опорного
закладу.
4.3. Методичну раду очолює голова, який обирається членами ради з її
складу голосуванням. Його кандидатура погоджується з керівником органу
управління освітою ОТГ, в межах якої створено опорний заклад та його філії. Із
членів ради обирається також секретар для ведення документації.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Методична рада здійснює свою діяльність відповідно до програми розвитку
та плану методичної роботи на рік, які розглядаються на засіданні методичної
ради, погоджуються головою методичної ради, затверджуються керівником
органу управління освітою об’єднаної територіальної громади, в межах якої
створено опорний заклад та його філії.
5.2. Тематика та періодичність засідань методичної ради (не менше чотирьох
упродовж року) передбачаються у плані роботи.
5.3. Засідання методичної ради вважається правомірним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 членів методичної ради.
5.3. Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів, оформляються
протокольно, за потреби – наказами.
5.4. Протоколи засідань методичної ради підписуються головою та секретарем
ради.
5.5. Голова методичної ради звітує за потреби про свою діяльність не рідше ніж
один раз на рік на загальних зборах (конференції) опорного закладу,
педагогічній раді.
Додаток 3
ПРИМІРНА СТРУКТУРА
тексту наказу
«Про зміст, структуру і форми методичної роботи з педагогічними
працівниками у … навчальному році»
Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про позашкільну освіту», Державного стандарту початкової загальної
освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462),
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Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392), постанови Кабінету
Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Державна стратегія регіонального
розвитку на період до 2020 року», Концепції «Нова Українська школа»,
розпоряджень Кабінету Міністрів України, Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх
навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня
2015 року № 641), Положення про методичний кабінет опорного закладу,
рекомендацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти з метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення
якості надання освітніх послуг, забезпечення кожному учневі рівного доступу
до якісної освіти та національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
Н А К А З У Ю:
1. Спрямувати роботу методичного кабінету та педагогічних колективів
опорного закладу та його філій на реалізацію науково-методичної проблемної
теми «…».
ПІБ виконавця
Упродовж року
2. Забезпечити методичну підготовку педагогічних колективів до
реалізації державних освітніх стандартів та роботи за оновленими навчальними
програмами в умовах Нової української школи, здійснювати науковометодичний супровід процесу формування єдиного освітнього середовища
опорного закладу.
ПІБ виконавця
Упродовж року
3. Залучити до участі у роботі структурних методичних підрозділів усіх
педагогічних працівників опорного закладу та його філій.
ПІБ виконавця
До 10 вересня
4. Затвердити методичну раду опорного закладу з метою загального
керівництва й координації методичної роботи з керівними та педагогічними
кадрами у складі:
ПІБ, заступник директора …опорного закладу, голова ради;
ПІБ, заступник завідувача …філії, член ради;
ПІБ, керівник методичного об’єднання вчителів.. предметів, член ради;
ПІБ, …, секретар ради.
Увага! Склад Ради може формуватися із заступників директора опорного
закладу та заступників завідувача філій, керівників структурних
методичних підрозділів опорного закладу (відповідно до освітніх галузей,
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навчальних предметів, напрямів діяльності), представників
управління освітою ОТГ, кращих педагогічних працівників).

органу

5. Затвердити список методичних днів для організації методичної роботи
в опорному закладі та філіях:
– понеділок – для вчителів суспільно-гуманітарних предметів (української
мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, суспільних
предметів);
– вівторок – для вчителів природничо-математичних предметів
(математики, фізики, інформатики, біології, хімії, географії, економіки, основ
здоров’я …);
– середа – для вчителів художньо-естетичних предметів (художньої
культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва), фізичної культури,
трудового навчання, предмета «Захисту Вітчизни»…;
– четвер – для вчителів початкових класів, працівників ДНЗ;
– п’ятниця – для директора та заступників директора опорного закладу,
завідувачів та заступників завідувачів філій, класних керівників, педагогіворганізаторів, практичних психологів, соціальних педагогів, бібліотечних
працівників, керівників гуртків тощо.
Увага! Список методичних днів для організації методичної роботи в
опорному закладі та філіях орієнтовний.
6. Затвердити структуру методичної роботи та керівників методичних
структурних підрозділів:
6.1. Методичні об’єднання:
6.1.1. Учителів початкових класів (керівник – ПІБ, вчитель …НЗ).
6.1.2. Учителів суспільно-гуманітарних предметів (керівник – ПІБ,
вчитель …НЗ).
6.1.3. …
6.2. Семінари:
6.2.1. Теоретичний семінар із теми «…» для вчителів … (керівник – ПІБ,
вчитель …НЗ).
6.2.2. Семінар-практикум із теми «…» для вчителів … (керівник – ПІБ,
вчитель …НЗ).
6.2.3. Інші семінари …
6.3. Творча група із теми «…» для вчителів … (керівник – ПІБ, вчитель
…НЗ).
6.4. Школа молодого вчителя …(керівник – ПІБ, вчитель …НЗ).
6.5. Школа педагогічного досвіду із теми «…» для вчителів … (керівник –
ПІБ, вчитель …НЗ, досвід якого вивчений, узагальнений і рекомендований для
використання).
6.6. Школа методичної майстерності із теми «…» для вчителів …
(керівник – ПІБ, вчитель …НЗ).
6.7. Школа технологічної майстерності із теми «…» для вчителів …
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(керівник – ПІБ, вчитель …НЗ).
6.8. Авторська творча майстерня із теми «…» для вчителів … (керівник –
ПІБ, вчитель …НЗ, досвід якого вивчений, узагальнений і рекомендований для
використання).
6.9. Інші за потреби структурні підрозділи.
7.
ПІБ

Організувати стажування і наставництво молодих учителів.
Упродовж року

8. Забезпечити своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів
підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
ПІБ
Упродовж року
9. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 20..» у
номінаціях…, здійснювати науково-методичний супровід учителів до участі у
наступних етапах конкурсу.
ПІБ
Упродовж року
10. Забезпечити методичний супровід педагогів, які атестуються на
встановлення вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного
звання.
ПІБ
Упродовж року
11. Сприяти поширенню досвіду педагогів опорного закладу та філій
освіти у друкованих фахових виданнях, освітніх інтернет-ресурсах, збірниках
тощо.
ПІБ
Упродовж року
12. Забезпечити систематичне проведення індивідуальних та групових
консультацій із питань організації освітнього процесу в умовах нової
української школи.
Керівники МО……………………………………Упродовж року
13. Інші за потреби пункти.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного
кабінету опорної школи.
Директор

(підпис)

ПІБ

З наказом ознайомлені:

(підпис)

ПІБ
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Додаток 4
ПРИМІРНА СТРУКТУРА
плану методичної роботи з педагогічними
і керівними працівниками опорного закладу та його філій
на …навчальний рік
Вступ.
1. Організаційно-керівна діяльність.
1.1. Засідання методичної ради.
1.2. Засідання експертних комісій.
1.3. Інструктивно-методичні наради з педагогічними і керівними
працівниками.
2. Науково-методичне забезпечення реалізації державних, регіональних
та районних, міських програм (проектів).
2.1. Державні програми (проекти).
2.2. Регіональні програми (проекти).
2.3. Районні, міські програми (проекти).
3. Масові заходи всеукраїнського, регіонального та районного, міського
рівнів (конференції, конкурси, виставки тощо).
4. Методичний супровід педагогічних і керівних працівників.
4.1. Підвищення кваліфікації педагогічних і керівних працівників
опорного закладу та його філій (курси).
4.2. Атестація педагогічних працівників.
4.3. Форми методичної роботи з педагогічними працівниками
опорного закладу та його філій (методичні об’єднання, конференції, семінари,
«круглі столи», педагогічні мости, творчі групи, школи, тренінги, майстеркласи, фестивалі, клуби тощо; організація наставництва, стажування
молодих учителів).
4.4. Навчання керівних кадрів опорного закладу та його філій (у т. ч.
резерву).
5.
Координація діяльності методичних кабінетів філій опорного закладу.
5.1.
Вивчення стану, оцінювання діяльності та надання допомоги
методичним кабінетам філій опорного закладу.
5.2.
Патронаж філій опорного закладу, які працюють за
експериментальними та/або індивідуальними робочими навчальними планами,
надання їм методичної допомоги.
6.
Координація роботи з обдарованими дітьми (олімпіади, турніри,
конкурси тощо).
7. Науково-методичний супровід інклюзивного навчання.
8.
Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність.
9. Педагогічний досвід (вивчення, узагальнення, поширення та впровадження
(зокрема банки та бази даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх
технологій, методик).
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10.
Моніторинг і експертиза якості освіти. Методичне забезпечення
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
10.1.
Участь у всеукраїнських та регіональних моніторингових
дослідженнях.
10.2.
Проведення моніторингових та соціологічних досліджень в
об’єднаній територіальній громаді.
10.3.
Експертна діяльність (щодо навчальних програм, підручників,
посібників тощо).
10.4.
Методичне забезпечення проведення ЗНО.
11.
Міжнародна діяльність, співпраця з ВНЗ, установами освіти та
громадськими організаціями України, видавництвами тощо.
12.
Інформаційно-видавнича діяльність.
12.1.
Видавнича діяльність (зокрема авторські програми, методичні
рекомендації, вісники тощо).
12.2.
Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної
діяльності методичних кабінетів опорного закладу та його філій, педагогічних
колективів та окремих педагогічних працівників.
13.
Ресурсне забезпечення методичних кабінетів опорного закладу та його
філій.
(Примірну структуру плану методичної роботи з педагогічними і керівними
працівниками опорного закладу та його філій на …навчальний рік упорядкував
М. Люшин, завідувач кабінету управління навчальними закладами Рівненського
ОІППО).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Лист Міністерства освіти і науки України «Про формування органів
управління освітою» від 30.12.2015 № 1/9-633.
4.
Лист Міністерства освіти і науки України «Про діяльність районних
(міських) методичних кабінетів, методичних служб ОТГ» № 1/9-570
від 27.10.2016.
5.
Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
МОН України № 2/3-14-1776-16 від 09.09.2016 «Щодо нормативно-правового
регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій».
6.
Матеріали порталу освітян України [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу:
https://www.pedrada.com.ua/article/243-formumo-organ-upravlnnyaosvtoyu-obdnano-teritoralno-gromadi.
7.
Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України № 777 від 27 серпня 2010 р. (із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 79 від 20.01.2016, № 574 від 31.08.2016, № 289 від
19.04.2017).
8.
Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 944 від 05 серпня
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2016 року та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року
за 1187/29317.
9.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України № 778 від 27 серпня 2010 р..

Тетяна ГАВЛІТІНА,
кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор із науково-педагогічної роботи
Рівненського ОІППО
ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК В ОСВІТІ
(методичні рекомендації)
Наукові дослідження в освіті можуть розвиватися лише за умови
поповнення новими фактами, здобутими в процесі створення науковометодичних розробок шляхом дослідно-експериментальної та пошуководослідницької роботи навчальних закладів і наукових установ.
Сучасна педагогіка збагачується прикладними науковими дослідженнями,
які охоплюють проблемні питання, пов’язані з безпосередньою практикою
навчальних закладів, а також дають змогу впровадити нові підходи до їх
діяльності.
В основах наукових досліджень зазначається, що отримання нового
наукового результату призводить до збагачення практики діяльності, сприяє
оновленню та вдосконаленню виховання, навчання й розвитку дітей, дає змогу
ефективно та якісно вирішувати всі нові навчально-виховні завдання та
пов’язані з цим процеси. Наявність практичного і наукового результату
доводить ефективність організації і проведення дослідно-експериментальної
роботи та її результативність. Поняття ефективності в дослідженнях пов’язуємо
із характеристикою процесу діяльності, а якість визначеного у дослідженні
виду діяльності відносимо до його результату.
Також
основними
компонентами
результативності
дослідноекспериментальної роботи є критерії і показники дослідженого предмета та
створені на їх основі продукти експерименту. Ці критерії і показники базуються
на тому, що науковці повинні враховувати в дослідженнях те, що будь-яка
діяльність складається з окремих дій, які передбачають операції, способи,
прийоми в руслі поставленої мети, тобто завдань і задач-цілей дослідження.
Крім того, дослідники враховують, що із теорії випливають такі компоненти
діяльності, як мотиви, цілі, завдання, принципи, а також нова методика, що
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характеризує виконання окремих дій у руслі поставлених цілей, інноваційні
технології, які визначають послідовність та етапи конкретних прийомів і
операцій діяльності.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про науково-технічну діяльність»
науковий результат – це нове знання, одержане в процесі фундаментальних або
прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації
у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про
науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття
тощо.
У результаті пошуково-творчих зусиль окремого дослідника чи групи
дослідників створюється інтелектуальний продукт. Він може мати різні форми:
відкриття і винаходи, зразки нової продукції і техніки, нові технології, наукововиробничі, фінансово-економічні, консалтингові, управлінські та маркетингові
послуги, а також різі види літературно-художньої творчості.
Основою для інтелектуальної власності є інтелектуальний продукт. У
педагогічному
менеджменті
існує
класифікація
основних
видів
інтелектуального продукту, які продукує та розробляє одна особистість чи
група учасників експерименту. Більш точну характеристику показників і
критеріїв створеного дослідницького результату надає запропонована
В. П. Симоновим класифікація інтелектуальні продуктів, які складаються із
чотирьох блоків:
1. Можливими відкриттями можуть бути: закони, теорії, закономірності,
принципи, факти, ефекти та явища.
2. До теоретичних розробок відносять ідеї, гіпотези, концепції, теорії,
формули, прогнози, властивості й системи як структура дослідження
діяльності, її впорядкованість.
3. Серед методичних розробок популярні винаходи, моделі, проекти, нові
рішення і методики, алгоритми, програми.
4. Практичними результатами є прилади, технології, способи, рецепти,
рекомендації та різноманітні послуги.
Сам процес дослідно-експериментальної та пошуково-дослідницької
роботи і результати науково-педагогічного дослідження фіксуються кількома
способами. Для цього вироблено різні види документації:
- анкети, плани, спостереження, програми педагогічних експериментів,
плани експериментальної апробації та втілення результатів дослідження в
практику;
- магнітофонні записи, фото, кінострічки, описи досвіду роботи шкіл та
інших виховних закладів, довідки, відгуки та протоколи обговорення розробок
та ін.,
- конспекти опрацьованої літератури, архівних матеріалів, статистичні
дані, математичні обчислення та ін.
Результати науково-педагогічних досліджень повинні відповідати таким
вимогам, як суспільна актуальність, наукова новизна, теоретична та практична
значущість, наукова об'єктивність і достовірність, доступність висновків і
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рекомендацій для використання їх в інших конкретних наукових дослідженнях
або в практичній діяльності, з'ясування міри, меж і умов ефективного
використання отриманих результатів.
Основні результати і положення дослідження повинні бути опубліковані
для ознайомлення з ними наукової і педагогічної громадськості. Серед форм
викладу матеріалів дослідження та наукових видань у практиці дослідноекспериментальної та пошуково-дослідницької роботи найбільш популярними є
публікації статей і матеріалів дослідження, за якими колективний чи
індивідуальний результат перетворюється у загальне надбання. За обсягом
розрізняють два види наукових неперіодичних видань: книга – книжкове
видання обсягом понад 48 сторінок; брошура – книжкове видання обсягом від 4
до 48 сторінок. Статті наукового характеру друкуються переважно в наукових
збірниках або фахових журналах, інших виданнях, зокрема й тих, що включені
до наукометричних баз даних.
До
наукових
видань
також
належать: монографія, автореферат
дисертації, препринт, тези доповідей та матеріали наукової конференції,
збірник наукових праць. Результати виконаної науково-дослідної роботи
можуть бути використані для складання рефератів, написання наукових статей,
монографій, дисертацій, підготовки доповідей на наукових конференціях, що
дає змогу зробити їх набутком широкої наукової громадськості.
Основним і наймасовішим видом друкованої інформації за результатами
дослідження є наукова стаття в журналі. Композиція наукової статті
ґрунтується на логічному розкритті наукової думки, мотивованому та
дозованому розкритті фактів, поєднанні їх у певну систему. Для того, щоб
композиція статті стала справжнім засобом реалізації творчого наукового
результату, автор повинен продумати її план у такій послідовності: заголовок,
вступ, основна частина, висновок. Фаховою зараховується стаття, в якій згідно
із діючою постановою Президії ВАК України від 15.01.2013 «Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» наявні такі
необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
Дослідження може виконуватися для дисертаційної роботи. У такому разі
спеціалізованими ученими радами при прийомі до захисту дисертаційних робіт
зараховуються статті, подані до друку, починаючи із лютого 2003 року, як
фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. 3 означеної
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вище постанови. Для таких ситуацій на сьогодні встановлені вимоги наявності
статей у науковометричних виданнях, вимоги до друку в яких встановлюються
у кожному виданні окремо.
Розглянуті різновиди наукових праць, літературно узагальнюючі
результати виконаного дослідження мають анотацію – коротке викладення
змісту статті, реферату, монографії, дисертації. В анотації дається
характеристика твору із погляду змісту, призначення, форми та інших
особливостей. Відомості про зміст і результати науково-педагогічних
досліджень розміщуються в короткій анотації, звітних матеріалах та
інформаційних банках даних експериментів.
Формами висвітлення підсумків наукової роботи є тези, доповіді,
матеріали конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. Вони є
свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до опублікованих праць,
які додатково відображають наукові результати дисертації. Слід ураховувати,
що апробація матеріалів науково-педагогічних досліджень на наукових
конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, комісіях тощо також є
обов'язковою.
Невід'ємним елементом будь-якої науково-дослідної роботи, що потребує
обов'язкового додаткового оформлення, є винахідницька діяльність. Результати
науково-дослідної роботи – нові технологічні процеси та агрегати, матеріали та
сполуки, пристрої та конструкції – можуть становити предмет винаходу або
відкриття. У процесі виконання науково-дослідної роботи вчений або група
дослідників можуть зробити відкриття – встановити раніше невідомі об'єктивно
існуючі закономірності, властивості чи явища матеріального світу, що вносять
докорінні зміни в рівень пізнання.
Залежно від відкриття знаходяться нові спрямування в науці та техніці, а
також революціонує освіта і суспільне виробництво. Тому надзвичайно
важливо закріпити пріоритет дослідника, науковця та держави законодавчо.
Відповідно до законодавства України про промислову власність
визначено поняття винаходу (корисну модель, промисловий зразок) як
результат творчої діяльності в будь-якій сфері згідно з технологією або
художнім конструюванням. Аналогічні вимоги законодавство України висуває і
до оформлення заявки на промисловий зразок. Пакет документів при цьому
повинен містити комплект фотознімків із зображенням виробу (його макета,
малюнка), які дають повне уявлення про його зовнішній вигляд.
В Україні діють два види патентів – патент на винахід із терміном дії 20
років, що видається після проведення експертизи по суті; патент на корисну
модель – різновид патенту, що видається за результатами формальної
експертизи з терміном 10 років.
Об'єктивні висновки у процесі дослідження можливі лише за умови
багаторазових спостережень в усередненій, узагальненій формі. Тому
важливою умовою для оформлення результатів всеукраїнських та регіональних
експериментів є написання та підготовка проміжних та підсумкових звітів за
етапами досліджень, а також досягнення та оформлення теоретичних і
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практичних результатів. Зокрема, для авторських шкіл та авторських розробок
необхідно підтвердження права інтелектуальної власності. Підставою для
набуття права інтелектуальної власності може бути ліцензійна угода на
розробку, отримання патенту; здійснення відкриття як «ноу-хау»; виконання
технічних завдань дослідження за договорами про наукову співпрацю.
Реєстрація заявок на здійснення досліджень та патентування винаходів
здійснюється Інститутом науково-технічної експертизи та інформації
відповідно до наказу МОН України № 977 від 27.10.2008 «Про затвердження
Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», в якому є зразки бланків
дослідно-експериментальної роботи та дослідно-конструкторської роботи, а
також бланки облікових карток дисертацій, авторефератів на здобуття
наукового ступеня доктора наук.
Дослідники освіти, експериментальні навчальні заклади повинні
пам’ятати, що авторські права і суміжні права охороняються Законом України
«Про авторське право і суміжні права». Автор – це особа, яка своєю творчою
працею створила твір. Автором твору може вважатися особа, вказана як автор
на оригіналі або екземплярі твору, якщо відсутні докази того, що автором твору
є інша особа (презумпція авторства).
Відповідно до чинного законодавства об'єктами авторського права
можуть бути:
- літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного,
наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
- виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
- комп'ютерні програми;
- бази даних;
- музичні твори з текстом і без нього;
- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та
інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
- аудіовізуальні твори;
- твори образотворчого мистецтва;
- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
- фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами,
подібними до фотографії;
- твори ужиткового мистецтва;
- ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що
стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер
діяльності;
- сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного
показу;
- збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та
антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є
результатом творчої праці;
- тексти перекладів;
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- інші твори.
Перелік об'єктів авторського права не є вичерпним. Головна вимога при
цьому – творчий характер роботи і форма вираження твору. Зважаючи на це,
результати педагогічних досліджень часто наближені до авторського твору і
можуть бути будь-якої форми вираження.
Забезпечення функції з реалізації державної політики у сфері
інтелектуальної власності в Україні, діяльність, пов’язану з їх виконанням,
реєстрацію авторського права здійснює Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 320
від 11.05.2017 процедура реєстрації авторського права в Україні займає 2-3
місяці. Реєстрація не є обов'язковою процедурою, здійснюється за бажанням
автора або власника майнових прав.
За законом права на об’єкт авторського права починають діяти з моменту
виникнення об’єкта, за який визнається момент його оприлюднення. Одна з
форм охорони полягає в тому, що власник авторського права для оповіщення
про свої права може використовувати знак охорони авторського права, що
міститься на кожному примірнику твору і складається з латинської букви © в
колі, імені (найменування) власника авторського права і року першого
опублікування твору.
Власник авторського права має право у будь-який час впродовж терміну
охорони авторського права отримати свідоцтво державного зразка та
зареєструвати його в офіційних державних реєстрах. Державна реєстрація
здійснюється відповідно до встановленого порядку. Періодично видаються
каталоги всіх реєстрацій.

Валентина АНДРІЙЧУК,
методист кабінету дошкільної та початкової освіти
Рівненського ОІППО
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
В УМОВАХ НОВИХ ОСВІТНІХ ОРІЄНТИРІВ
Школа повинна бути в авангарді суспільних змін. Сучасним учням
потрібні навички, які виходять далеко за рамки шкільних предметів. Життя
вимагає умінь, які потрібні кожному громадянину ХХІ століття: вміння
виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики,
приймати рішення, конструктивно керувати емоціями, співпрацювати в
команді, критично мислити тощо.
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Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України, зазначає: «Освіта
залишається чи не єдиною сферою в Україні, що застрягла в радянському
минулому з його методами формування особистості, фабричним принципом
«всі мають бути однаковими» та знаннєвим підходом – коли на дітей
висипають тонну інформації, змушують її завчити, але не пояснюють, як цим
користуватись та навіщо воно потрібно. Наші діти живуть у світі, де ґаджети –
продовження їхнього тіла, а Google знає все. Натомість школа це ігнорує
і продовжує «фарширувати» учня інформацією, яку він може знайти двома
кліками».
Згідно з результатами соціологічного дослідження (соцопитування
«Школа очима батьків, учителів та директорів шкіл», Фонд «Демократичні
ініціативи», 2015 р.) лише 10% батьків, 15,3% учителів та 8,8% директорів шкіл
погоджуються із твердженням, що середня освіта в Україні готує до
майбутнього життя в суспільстві – школа не реформувалася більше 50 років,
зміни критично необхідні.
Концепція «Нової української школи», ухваленої рішенням колегії
МОН України № 10 від 27.10. 2016, пояснює ідеологію змін в освіті та визначає
формулу Нової української школи, яка містить дев’ять ключових компонентів:
1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей,
потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається
професійно.
3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну
автономію.
5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і
батьками.
6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і
набути компетентності для життя.
8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний
доступ усіх дітей до якісної освіти.
9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби
і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні
навчального закладу.
14 грудня 2016 року на засіданні уряду було затверджено політичну
пропозицію щодо реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» (розпорядження Кабінету Міністрів України № 988-р від 14.12.2016
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»).
Із урахуванням цього стратегічного документа розроблятиметься подальша
програма діяльності уряду у сфері освіти.
МОН вже зробило перші кроки на шляху до впровадження «Нової
української школи». Зокрема, у 2016 році було оновлено навчальні програми
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початкової школи, записано та викладено у вільному доступі на онлайнпорталі EdEra сорок відео з методичними рекомендаціями та прикладами
сучасних методик викладання, надруковано хрестоматію сучасної української
дитячої літератури для читання в початковій школі.
Реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення
нових державних стандартів, які повинні ґрунтуватися на компетентнісному та
особистісно орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості
психофізичного розвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок,
необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому
житті, громадській активності.
Перший етап упровадження «Нової української школи» розпочнеться з
набору до першого класу дітей, які сядуть за парти у вересні 2018 року та
навчатимуться за новим Державним стандартом початкової загальної середньої
освіти, а у 2017-2018 навчальному році буде впроваджуватися проект нового
Державного стандарту початкової освіти в пілотному режимі. Для цього
відібрано сто шкіл в усіх областях України, серед яких у Рівненській області:
- Опорний загальноосвітній навчальний
заклад «Рокитнівська
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3»;
- Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 18 Рівненської міської ради;
- Великоомелянський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія»
Рівненської районної ради;
- Дубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.
МОН України затверджено план заходів щодо упровадження Концепції
«Нової української школи» в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня на
2017-2018 роки, орієнтовний перелік засобів навчання в початковій школі
(наказ МОН України № 1021 від 13.07.2017 «Про організаційні питання
запровадження Концепції «Нової української школи» в загальноосвітніх
навчальних закладах І ступеня»); заявку на проведення Всеукраїнського
експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх
навчальних закладів на 2017-2022 роки; програму експерименту, список
регіональних координаторів з організації та проведення вищезазначеного
всеукраїнського експерименту та перелік учасників експерименту (наказ МОН
України №1028 від 13.07.2017 «Про проведення всеукраїнського експерименту
на базі загальноосвітніх навчальних закладів»).
Таким чином, сьогодення потребує якісно нової підготовки вчителів
початкових класів, які б змогли стати лідерами змін, поєднуючи
фундаментальність своїх професійних базових знань з інноваційністю
мислення, практико-орієнтованим, дослідницьким підходом до вирішення
конкретних проблем та бути готовими до виконання комплексних ускладнених
завдань:
- апробувати нові Модельні навчальні програми, модифікуючи їх та
пристосовуючи до потреб учнів;
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- укладати навчальні програми предметів або курсів на інтеграційних
засадах;
- підтримувати навчальний поступ учня;
- формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних
сторонах, а не помилках чи слабкостях;
- аналізувати хід реалізації навчальних програм й ухвалювати рішення
щодо коригування програм і методів навчання відповідно до індивідуальних
потреб учнів та розв’язувати інші важливі завдання.
Як показала світова практика, саме від рівня професійної компетентності
вчителів залежить якість освіти.
У затвердженій Кабінетом Міністрів України у 2011 році Національній
рамці кваліфікацій компетентність визначається як здатність особи до
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння,
уміння, цінності, інші особисті якості. Фахівець високого рівня повинен уміти:
- критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові складні ідеї;
- розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та професійної практики;
- бути лідером;
- ефективно працювати в команді;
- вільно та компетентно спілкуватися в діалоговому режимі із широким
колом осіб для провадження професійної діяльності;
- ініціювати оригінальні комплексні проекти;
- глибоко усвідомлювати та бути відповідальним за результати
прийняття стратегічних рішень;
- саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя;
- бути відповідальним за навчання інших.
На перший план у цьому переліку компетентностей виступають
внутрішні фактори вчителя: особистісні якості, його загальна культура,
управлінські та організаторські можливості. І це не випадково, адже саме
особистість учителя визначає розвиток особистості учня.
Науковцями та педагогами розробляються й постійно вдосконалюються
ключові складові професійної компетентності вчителів початкових класів,
виходячи з реалій сьогодення. За аналізом їх праць можна визначити такі
найважливіші сутнісні
характеристики педагогічної
компетентності:
мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і критичність
мислення.
Андреас Шляйхер, світовий експерт з освіти, стверджує, що
професіоналізм учителя можна зобразити трикутником, який має такі сторони:
- автономія (можливість учителів приймати рішення щодо власної
професійної діяльності);
- база знань для навчання (освіта та стимули для професійного
розвитку);
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- спілкування з колегами (можливості для обміну досвідом та підтримки
один одного).
Сьогодні, в результаті глибокого реформування суспільства,
соціосистеми стають більш самостійними, але не володіють технологіями
демократичного спілкування. Головне протиріччя суспільних перетворень –
між проголошеною свободою і невмінням нею скористатися – стосується і
вчителя.
Дорослі навчені змінювати зовнішній світ, зовнішні умови діяльності,
діяти за вказівкою – це норма, правило, закон життя. Але недостатньо
зрозуміли і засвоїли те, як змінити сферу внутрішнього світу, що передбачає
уміння керувати процесом мислення, почуттями, вчинками, уміння брати на
себе відповідальність. Тому зміни в оточуючому світі лякають дорослих, але ще
більший страх і супротив викликає необхідність змін внутрішніх, адже, будьякі зміни у будь-якій сфері діяльності порушують звичні зв’язки, ламають
стереотипи поведінки, вимагають затрат енергії, роботи думки, активних
комунікацій, направлених на вирішення проблем. Люди не люблять щось
втрачати, і цей страх у рази сильніший, ніж бажання отримати щось нове. Та
страх – це нормальна реакція організму на зміни, а щоб його подолати потрібно
просто почати діяти. А сміливість – одна з найважливіших якостей лідера.
Будь-яка ситуація статична лише в певний період. Стабільні лише зміни,
які мають такий цикл: проблеми – можливості – рішення – зміни.
Педагоги за своєю природою схильні до змін, хоч і не позбавлені
консерватизму. Вони по-різному бачать нове і займають різні позиції стосовно
педагогічних новацій. Цікавими є результати досліджень, які стосуються
ставлення вчителів до нововведень, наприклад, дослідження Е. Роджерса, за
яким учителі поділяються на такі групи:
 новатори (2,5% колективу) – учителі, які відкритті новому, перші
сприймають, упроваджують і поширюють його;
 ранні реалізатори або розумні реалізатори (13,5% колективу) – ідуть
за новаторами, але більш інтегровані в колектив;
 помірковані (34% колективу) – дотримуються правила «золотої
середини» і не сприймають нового до того часу, поки його не впровадять
більшість колег;
 учителі, які сумніваються (34% колективу) – сприймають усе нове
лише за умови його загальної позитивної підтримки;
 учителі, які вагаються або консерватори (16% колективу) –
орієнтуються на традиційні цінності, дуже важко впроваджують нове.
Кожен учитель початкової школи може стати професіоналом та подолати
на шляху до змін усі перешкоди: інертність мислення, стереотипність,
пригнічення ініціатив, страх новизни, відсутність мотивації. Потрібно лише
бажання та праця.
Що в нашому житті може мати найбільш значимі наслідки? Звичайно ж
мислення, адже воно впливає на наш вибір, рішення, дії та результат. Чіткість
намірів – це 95% успіху. Якщо у свідомості оселиться переконання: «Я зможу»,
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то це визначить напрям діяльності. Якщо ми впевнені у зворотному, то це
також визначить наші дії, вчинки, поведінку. Навчившись мислити позитивно,
ми зможемо позитивно впливати на оточуючий світ.
Складно дорослій людині змінити свій світогляд і спосіб його
становлення – мислення, але без цього позитивних змін не буде. В умовах
нових освітніх орієнтирів учитель початкової школи має по-новому осмислити
себе: своє місце, роль, позицію, відповідальність.
Професійна позиція кожного вчителя дуже важлива. Світ змінюється і без
нас, але виникає питання: де ми будемо у цьому процесі, як визначимо свою
позицію: вузько і формально (слідкую за порядком, проводжу заняття, вивчаю
досвід) чи широко і відповідально (забезпечую умови для навчання
особистості; від мене залежить рівень освіти суспільства; забезпечую належний
рівень виховання, навчання та розвитку кожної дитини)?
В усьому світі змінюється роль учителя. Він стає не єдиним наставником
та джерелом знань, а порадником, консультантом, модератором, тьютором,
тренером, інструктором, медіатором, коучем, фасилітатором. Це передбачає
перехід від концепції навчання як вербальної передачі інформації до концепції
навчання як сприяння індивідуальній освітній траєкторії розвитку дитини.
Вчитель перестає бути центром уваги, а керує навчально-виховним процесом,
залишаючись на задньому плані, забезпечуючи гармонійний розвиток дитини
відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і
потреб, формуючи загальнолюдські цінності, підтримуючи життєвий оптимізм,
розвиваючи самостійність, творчість та допитливість учнів, ураховуючи
принципи, на яких ґрунтується проект Державного стандарту початкової
освіти:
1. Компетентнісний підхід. Формування знань, умінь, ставлень, які
забезпечують у майбутньому здатність успішно навчатися, провадити
професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у
справах громади.
2. Презумпція талановитості дитини. Забезпечення рівного доступу до
освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Відокремлення дітей на
підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та
інституційному рівнях – не допускається.
3. Цінність дитинства. Відповідність освітніх вимог віковим
особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність,
зокрема і гру.
4. Радість пізнання. Така організація пізнавального процесу, який
приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для
збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке
використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності.
5. Розвиток особистості. Формування умов для розвитку особистості.
Замість «навченої безпорадності», плекання самостійності, самозарадності та
незалежного мислення. Підтримка з боку учителя, розвиток самоповаги і
впевненості в собі.
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6. Здоров’я. У «Новій українській школі» з першого класу буде
зосереджено увагу на формуванні здорового способу життя і створено умови
для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей
молодшого шкільного віку.
7. Безпека. Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення
школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.
Людина, яка обрала шлях навчання і розвитку інших, несе
відповідальність за те, чому і як буде навчати. Тому процес навчання повинен
бути побудований професійно. Ключове завдання кожного вчителя –
сформувати в учнів внутрішні опори, тобто впевненість і самостійність.
Світовий досвід підтверджує той факт, що немає залежності між
кількістю навчальних годин і успішністю учнів. Тому зосереджуватися
потрібно не на об’ємі матеріалу, а на якості виконання навчальних програм та
ефективності проведення уроків, використовуючи діалогічне та адаптивне
(підлаштування під здібності кожного учня) навчання.
У провадження Нової української школи вимагатиме від педагогів
ініціативи, нових підходів, а отже, і додаткових зусиль. Тому рівень
професійної компетентністі вчителя початкової школи буде залежати від рівня
розвитку його емоційного інтелекту, який допомагає розуміти почуття інших
людей та власні емоції, ефективно керувати своєю емоційною сферою та
уникати професійного вигорання.
Вигорання – це реакція людини на хронічну втому, захисний механізм
організму. Емоційне вигорання з’являється тоді, коли люди забувають про
власні потреби. Особливо це стосується вчителів початкових класів, адже вони
щодня стикаються зі значною емоційною напругою.
До ознаки вигорання вчителя відносять: нехтування своїми професійними
обов’язками, зниження самооцінки, поява постійної втоми на фізичному та
емоційному рівнях, безпричинна агресивність, упереджене ставлення до дітей,
негативне сприйняття світу, втрата внутрішньої творчості та бажання
розвиватися. Враховуючи вищеозначені прояви, під загрозою може опинитися
не лише професійна компетентність, а й професійна діяльність.
Можна дати безліч порад щодо того, як боротися з вигоранням, але
найголовніша серед них – самооновлення. Як зазначає Стівен Р. Кові у своїй
книзі «7 звичок надзвичайно ефективних людей», для збалансованого
самооновлення потрібно зрівноважити чотири виміри життя – тілесний
(вправи, харчування, керування стресом), розумовий (читання, писання,
планування), духовний (прояснення цінностей і відданість їм), соціальний
(служіння, емпатія, синергія, природна впевненість).
Щоб бути агентами змін потрібно: бажання розвиватися, постійно
здобувати нові знання, робити хоча б маленькі зміни та управляти процесом
розвитку цих змін, жити з почуттям відповідальності за розпочаті процеси,
відкривати для себе середовище однодумців, бути впевненим у позитивному
результаті та не боятися помилок.
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МОН України планує, що кожен учитель, який буде набирати перший
клас нової школи, повинен пройти підвищення кваліфікації – через систему
інститутів післядипломної освіти. Для цього готується відповідний модельний
курс та розробляється дистанційна складова цього навчання. Перепідготовка
вчителів – найголовніше в реформі освіти. Про це Міністр освіти Лілія
Гриневич заявила в інтерв’ю «Экономическим известиям». «Адже будь-які
вкладені ресурси в освітнє середовище, новий зміст – це все не буде належним
чином працювати, якщо вчителі не донесуть це до кожної дитини. Тому
навчання вчителів новим методикам викладання, розуміння і підтримка
вчителями ідей нової української школи є найголовнішим викликом», –
наголосила Лілія Гриневич та додала, що українським фахівцям здійснити
реформу освіти допоможуть колеги із Фінляндії.
Окрім інститутів післядипломної освіти, збільшує діапазон можливостей
щодо підвищення своєї професійної компетентності: самоосвіта, участь у
сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, практикумах, нарадах,
вебінарах, майстер-класах, онлайн-курсах. Кожен учитель початкових класів
може стати учасником професійних спільнот. Одній із них, спільноті
відповідального вчительства ЕdCamp Ukraine, за два роки вдалося об’єднати
понад 10 000 педагогів, які навчаються одне в одного та в національних і
міжнародних експертів саме тому, що їм це потрібно. Сьогодення вибудовує
спільноту вчителів Нової української школи.
В Україні чекають на прийняття закону про освіту, яким передбачено
добровільну сертифікацію педагогів, мета якої – не лише перевірити знання
вчителями шкільних предметів, а й методик викладання. Розроблення системи і
інструментів сертифікації за планом розпочинається у січні 2018 року.
Попереднє бачення цього процесу МОН України таке:
- Добровільність;
- зв`язок сертифікації із підвищенням заробітної плати учителя;
- сертифікація як поєднання самооцінки вчителя із зовнішньою оцінкою
незалежного експерта;
- механізми підтримки вчителя, який не пройшов сертифікацію,
наприклад, програма наставництва.
- іспит або перевірка знань буде лише однією зі складових процесу
сертифікації, оскільки сертифікація передбачатиме такі аспекти педагогічної
практики, як методи викладання, взаємини з учнями, вміння організовувати
освітнє середовище тощо, неабияке значення приділятиметься спостереженням
за відповідно розробленими формами.
Реформування освіти, яке передбачає зміну ціннісних орієнтацій,
принципів життя і взаємодії, не буде успішним
без високого рівня
компетентності вчителів, особливо вчителів початкової школи, які першими
розпочнуть впровадження Концепції «Нової української школи».
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Наталія БАСАРАБА,
завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
РівненськогоОІППО
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Характерною ознакою сьогодення є зростання темпів зміни сучасного
суспільства та його інформатизації. Комп’ютери та інформаційні технології (ІТ)
розвиваються для того, аби допомагати людям мислити, діяти та ефективно
навчатися. Вони розширюють можливості професійної діяльності та вимагають
опанування новими знаннями та навичками.
Різноманітні аспекти впровадження ІТ, зокрема інтернет-технологій, у
навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу та
пов’язані з цим формування і розвиток відповідних компетентностей у
педагогічних працівників є актуальними у світлі сучасного реформування
освіти. У Концепції «Нової української школи» зазначено: «Організація нового
освітнього середовища потребує широкого використання ІТ-технологій, нових
мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення
предметів природничо-математичного циклу. Упровадження ІКТ в освітній
галузі перейде від одноразової акції, до системного процесу, який охоплює всі
види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують
управлінські процеси, формуючи, таким чином, в учня важливі для нашого
століття технологічні компетенстності». Сучасний конкурентоспроможний
успішний спеціаліст зобов’язаний володіти стійкими навичками використання
ІТ, критичного мислення, стратегічного планування та здатність реагувати на
зміни потреби суспільства.
За визначенням ЮНЕСКО, інформаційні технології – це комплекс
взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають
ефективність організації праці людей, зайнятих опрацюванням та збереженням
інформації; обчислювальну техніку і методи організації та взаємодії з людьми і
виробничим устаткуванням практичні додатки, а також пов’язані з усім цим
соціальні, економічні і культурні проблеми. ІТ базуються на основних
принципах: інтегрованість, гнучкість та інформованість. Реалізація ІТ повинна
ґрунтуватися на таких основних принципах: зручність виконання операцій для
користувача, мінімальні витрати ручної праці для обробки інформації,
можливість перевірки повноти та коректності розрахунків, мінімальність втрати
часу на поновлення інформації в разі її втрати, забезпечення захисту інформації
від небажаного доступу.
До ІТ належать інтернет-технології, які відповідають вищевказаним
принципам. Останнім часом їх активно розвивають та впроваджують у
навчально-виховних процес ЗНЗ. «Інтернет-технології – це різноманітні
технології та сервіси, які дозволяють та забезпечують діяльність у
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комп’ютерній мережі Інтернет». Характерними ознаками інтернет-технологій є
розвиток інформаційних ресурсів суспільства та спрощення способів доступу та
обміну інформацією між людьми. Сучасні інтернет-технології стають
органічною частиною навчальних технологій, їх інструментами, зокрема
педагогічної технології візуалізації навчальної інформації, технологій
збереження навчальної інформації, технології передачі знань, умінь та навичок,
технології представлення навчальної інформації.
До поля зору педагогічних працівників потрапляють інтернет-технології,
що забезпечують різноманітні дії з інформацією (пошук, поширення,
розміщення, редагування тощо), які виконують користувачі в мережі Інтернет, а
саме:
- інтернет-сервіси (електронна пошта, хмарні офіси, чати, сервіси для
обробки зображень, календарі, інтернет-карти тощо);
- інтернет-ресурси (портали, сайти, блоги тощо);
- інтернет-системи, що допомагають працювати в Інтернеті (пошукові
системи, браузери тощо).
Інтернет-сервіси – це застосунки та служби, що дають змогу
користувачеві, в нашому випадку – керівним та педагогічним працівникам ЗНЗ,
отримувати, обробляти та обмінюватися інформацією у мережі Інтернет чи з її
допомогою. До них відносяться веб-сервіси першого (Веб 1.0) та другого
(Веб 2.0) поколінь. Веб-технології першого покоління орієнтовані на пасивного
користувача готового контенту, що розміщений на статичних сайтах. Веб 1.0. –
це інтернет-середовище переважно анонімне та орієнтоване на пасивних
читачів з обмеженими можливостями. Для Веб 2.0 характерні інші ознаки:
кожен користувач має можливість створювати власний контент; необмежена
кількість користувачів мають доступ до контенту для спільної роботи з ним;
можливість створення гібридного контенту, що поєднує різні формати подання
даних. Використання сервісів Веб 2.0 стало поштовхом до виникнення поняття
«мережева педагогіка». Це – напрям у педагогіці, що виник, існує та
розвивається лише в інтернет-середовищі завдяки сервісам Веб 2.0, має як
позитивні, так і негативні риси, класифікує інструменти, які використовують у
навчанні. Вони стають могутнім інструментом, рушійною силою нової
освітньої системи, а тому потребують систематизації та класифікації.
Наведена класифікація, за М. В. Носковою, є результатом наукових
досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти та базується на
способі використання або ключовому призначенні сервісу. Вона зручна для
використання у навчанні, оскільки дозволяє оперативно обирати ті чи інші
сервіси, залежно від навчальної, управлінської чи методичної діяльності.
За результатами ознайомлення з наведеною у таблиці інформацією можна
стверджувати, що інтернет-технології виконують кілька функцій для
задоволення інформаційної, комунікаційної, технологічної та споживацької
потреб сучасної особистості, зокрема це:
- середовище для навчання та обміну знаннями;
- платформа для організації навчального процесу;
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- інструмент навчання, який дає змогу швидко, ефективно та без зайвих
труднощів розв’язувати завдання для досягнення освітньої мети.
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атестаційної комісії ЗНЗ, методичних
методкабінету тощо
матеріалів,
шаблонів
для
навчання
та
професійного
розвитку.
Створення
та
збереження
матеріалів
роботи
школи
молодого
вчителя, творчої
групи вчителів,
методоб’єднання
вчителів,
класних
керівників,
батьківської
громади
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Організація та керування спільною
роботою з документами
Створення та поповнення
колекцій закладок
Викорс-тання
функцій
сервісу
Створення тестів
та анкет
Використ
ання
тестів та
анкет

Сервіси збереження закладок
Сервіси для створення тестів
та форм для опитування

Формування
навичок
спільної
роботи
у
віртуальному
середовищі.
Спільне
наповнення,
редагування
та
коментування
документів
різного
формату
в
процесі
засвоєння нових знань,
умінь та навичок

Спільне наповнення, коментування та
редагування
учасниками
навчальновиховного процесу текстових документів,
таблиць, презентацій, колекцій малюнків із
метою його організації та проведення
Аналіз спільної роботи із Аналіз
роботи
документами,
що учнів
із
належать
до спільними
внутрішнього
та навчальними
зовнішнього
матеріалами.
документообігу.
Коментування
Коментування
діяльності учнів
документів.
зі
спільними
навчальними
матеріалами
Створення/використання Створення
збірок
посилань
на тематичних
нормативно-правові
збірок закладок
документи,
бібліотеки, для
вивчення
навчальні сайти тощо
теми,
курсу,
систематизації
навчальних
ресурсів

Формування в учнів
знань, умінь та навичок
щодо спільної роботи у
віртуальному просторі у
закритих та відкритих
групах; додавання тегів
та міток, визначення їх
коректності
та
доречності; визначення
потреби у формуванні
тематичних
збірок
закладок та поновлення
існуючих
Створення та збереження онлайн-збірки посилань на корисні ресурси
Інтернету. Можливість створення особистої збірки закладок та
створення її спільно із колегами, учнями. Можливість створення
тематичних збірок із додаванням описів, тегів, коментарів. Можливість
створення нових відкритих та закритих мережевих спільнот та
доручення до існуючих спільнот
Проведення
онлайн- Створення та збереження тестових завдань та
тестування
та анкет для здійснення навчально-виховного
анкетування із метою процесу в онлайн-режимі
систематизації
одержаних знань, умінь
та навичок, виявлення
навчальних
потреб,
контролю результатів
навчання
Формування в учнів Збір, збереження та аналіз
знань, умінь та навичок тестування та анкетування
щодо:
формування
конкретних питань та
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результатів

Використання
функцій сервісу
Обробка та збереження аудіофайлів
Створення та збереження
відеофайлів

Сервіси обробки та збереження
відеофайлів

Сервіси обробки та збереження
аудіофайлів

Календарі

відповідей;
систематизації знань та
умінь
навчальної
програми
та
представлення їх
у
заданому
форматі;
вміння
самоорганізовуватися та
нести відповідальність
за виконану роботу

Формування умінь та
навичок
планування
особистого часу та
колективної роботи.
Спільне планування та
організація діяльності
учнівського колективу
Створення
та
збереження
звукової
колекції до навчальної
теми, курсу. Створення
та
збереження
учнівських робіт.
Створення
та
збереження
музичної
збірки до навчальних та
виховних заходів у ЗНЗ,
класі.
Спільне
з
учнями,
колегами,
батьками
збір,
аналіз
та
коментування
створених збірок
Використання сервісів
для
запису
лабораторних
досліджень,
що
потребують тривалого
часу. Формування в
учнів знань, умінь та
практичних
навичок
щодо
запису
та
редагування
відео
файлу,
створення
титрів, архівування та
розміщення відео в

Використання
результатів навчального
тестування та опитування
для
корекції
планів
діяльності ЗНЗ.
Внесення змін у процес
організації
навчальновиховного
процесу,
стратегічного
та
поточного
планування
діяльності ЗНЗ.
Представлення
результатів
діяльності
ЗНЗ

Виявлення
реального стану
навченості учнів.
Використання
результатів
навчального
тестування
та
опитування для
корекції
діяльності
вчителя на уроці
та
викладання
навчального
матеріалу
на
уроці
Створення
особистих
та
публічних
календарів ЗНЗ, учителя, класу, учня.
Налаштування
спільного
доступу
до
календарів та окремих подій. Служби
нагадування та запрошення на подію.
Спільне планування подій.
Публікація календаря на сайті/блозі ЗНЗ,
класу, вчителя, учня
Створення
та
збереження
колекції
дидактичних та методичних матеріалів для
вивчення музичних творів, нот тощо.
Використання сервісів для організації
навчального процесу з окремих предметів

Створення та збереження
збірки відкритих уроків,
виховних
заходів,
засідань методоб’єднань,
творчих майстерень тощо
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Створення
та
збереження
відеозбірок
до
навчальних тем,
курсів.
Створення
та
збереження
відеозбірок
дидактичних та
методичних
матеріалів

Використання функцій
сервісу
Використання функцій сервісу
Використання
функцій сервісу

Сервіси обробки та
збереження графічних файлів
Сервіси для створення
ментальних карт
Сховища
файлообмінників

мережі.
Визначення
доречності змісту відео,
призначеного
для
оприлюднення
в
Інтернеті.
Додавання
міток, тегів, доступності
відео для інших.
Створення та збереження відеозбірок навчальних та виховних заходів у
ЗНЗ, класі тощо. Спільне з учнями, колегами, батьками поповнення,
аналіз та коментування збірок.
Використання відкритої збірки відеофайлів навчального змісту як
наочності на уроках, виховних та позаурочних заходах,
методоб’єднаннях тощо.
Формування в учнів Використання сервісів для організації
знань, умінь та навичок навчання окремих предметів
щодо
графічного
представлення
інформації.
Створення аналітичних та звітних матеріалів
Створення
та за допомогою сервісу.
збереження учнівських Створення
та
збереження
збірки
робіт
дидактичних та методичних матеріалів до
уроку, навчальної теми, курсу тощо
Спільні з учнями, колегами, батьками збір, аналіз та коментування
створених збірок. Створення та збереження збірок графічних файлів з
навчальних та виховних заходів у ЗНЗ, класі тощо
Використання сервісів Створення динамічних схем, структур,
для систематизації та таблиць
навчального,
методичного,
узагальнення виконаної аналітичного призначення.
роботи, вивчення тощо. Використання сервісів для організації
Формування в учнів навчання окремих предметів. Візуалізація
знань, умінь та навичок процесів та зв’язків за допомогою схем та
щодо
графічного структур
представлення
Візуалізація
структури Створення
інформації
ЗНЗ, порт фоліо ЗНЗ, шаблонів схем та
учителя, учня, класу
структур
навчального
призначення
Спільне редагування та коментування динамічних схем, структур
Обмін файлами великого обсягу, збережених у різних форматах.
Організація доступу до певних файлів визначеного кола користувачів.
Швидкий доступ до файлів.
Створення короткотермінових файлових збірок тощо
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Використання функцій сервісу
Використання функцій сервісу
Використання
функцій
сервісу

Сервіси створення
та збереження презентацій
Географічні сервіси
Блоги

Формування в учнів Створення шаблонів презентацій.
знань, умінь та навичок Створення презентацій із використанням
щодо: структурування гіперпосилань на продукти інших сервісів та
тексту
та
його вбудовування об’єктів
представлення;
підготовки публічних
виступів; використання
різних
можливостей
сервісу для найкращого
представлення
інформації.
Використання
презентацій
як
інструменту навчальної
діяльності
(представлення
навчального матеріалу,
дидактичного
матеріалу, узагальнення
та систематизації знань)
Можливості налаштування і керування процесом перегляду та
скачування презентацій іншими користувачами. Можливість спільного
редагування та коментування презентацій
Створення
та Використання сервісів для організації
збереження
збірок навчання окреми предметів, навчальних тем,
учнівських робіт.
курсів.
Використання сервісів Використання
сервісів
для
запису,
для
проведення збереження та публікації віртуальних
навчальних досліджень, подорожей.
віртуальних подорожей Візуалізація
місця Створення
та
та розрахунків.
знаходження
збереження
Формування в учнів навчального закладу на збірок
знань, умінь та навичок карті області, країни навчальних,
щодо: сучасного світу; тощо
дидактичних та
можливості поєднання
методичних
функцій
кількох
матеріалів
для
інтернет-сервісів
вивчення
(пошук, графічні, відео
окремих уроків,
та аудіофайли тощо);
тем,
розділів
усвідомлення
різниці
навчального
між
публічною
та
курсу
приватною
інформацією; розвиток
критичного мислення;
спільна
робота
у
віртуальному просторі
Створення та збереження маршрутів навчальних та виховних екскурсів
у ЗНЗ, класі тощо
Формування в учнів Блог учителя (керівника ЗНЗ)
знань, умінь та навичок Публічне представлення власного бачення,
щодо:
комплексного розуміння подій і процесі. Публікація
представлення
власних
професійних
напрацювань,
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Використання функцій сервісу

Сайти

інформації;
ведення
письмової віртуальної
дискусії;
структурування тексту
та його представлення;
формування культури
мовлення; можливості
поєднання
функцій
кількох
інтернетсервісів
в
одному
інтернет-ресурсі;
використання
різноманітних
можливостей
сервісу
для
найкращого
представлення
інформації;
формулювання
конкретних питань та
відповідей;
систематизація знань та
умінь та представлення
їх у заданому форматі;
спільної
роботи
у
віртуальному просторі у
закритих та відкритих
групах;
визначення
коректності
та
доречності інформації
тощо

досягнень.
Інформування
про
події.
Посилання на цікаві, корисні, актуальні
матеріали в Інтернеті. Авторські аналітичні
матеріали, звіти тощо. Ведення публічних
дискусій. Розміщення офіційних документів
Блог
методоб’єднання Блог навчального
(творчої
майстерні, курсу
(теми,
школи молодого вчителя уроку).
тощо).
Створення
Створення
онлайн- навчального
середовища для фахового середовища для
спілкування
та опрацювання
інформування.
навчального
Публікація
результатів матеріалу.
роботи методоб’єднання, Публікація
планів
проведення навчальних,
засідань, їх тематики, методичних
та
корисних
матеріалів, дидактичних
прикладів педагогічного матеріалів,
досвіду.
Ведення учнівських робіт,
публічних дискусій на календаря
визначену
тематику. навчання
та
Анонсування подій тощо інших матеріалів
, орієнтованих на
процес навчання
та
його
результативність.
Ведення
публічних
дискусій
за
допомогою серій
публікацій та їх
обговорення
Блог навчального класу (групи, гуртка, батьків тощо).
Створення онлайн-середовища для інформування, спілкування та
звітування членів учнівського колективу, батьків та учителів.
Представлення результатів спільної діяльності. тощо
Можливості аналогічні Створення
середовища,
що
дозволяє
із використання блогів
об’єднання та представлення ЗНЗ (клас,
учителя
тощо)
різнопланово
та
структуровано.
Побудова складної ієрархії сторінок, що
дозволяє
об’єднувати
різнопланову
інформацію.
Публічне представлення ЗНЗ (класу, учителя,
групи тощо) в мережі Інтернет
Можливості аналогічні із Можливості
використання блогів
аналогічні
використання
блогів
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із

Соціальні мережі

Використання функцій сервісу

Сервіси для
спілкування

Використання
функцій сервісу

Формування в учнів Участь у вітчизняних та міжнародних
знань, умінь та навичок онлайн-конференціях,
вебінрах,
інших
щодо:
ведення фахових заходах.
письмової віртуальної Обговорення
проблемних
педагогічних
дискусії;
(навчальних) ситуацій у фахових спільнотах.
структурування тексту Обмін
професійною
інформацією,
та його представлення; посиланнями на корисні джерела та події
формування культури тощо
мовлення; можливості
поєднання
кількох Використання зв’язків, Створення
інтернет-сервісів
в що
утворюються
в мережевих груп
одному
сервісі; соціальних мережах для та
спільнот,
використання
різних представлення
та об’єднаних
можливостей
сервісу популяризації
ЗНЗ спільною
для
найкращого (методоб’єднання, групи, навчальною
представлення
заходу, проекту тощо) в темою
інформації;
мережі.
(проблемо,
формулювання
Популяризація
проектом)
конкретних питань та педагогічного досвіду
відповідей;
спільної
роботи у віртуальному
просторі в закритих та
відкритих
групах;
визначення коректності
та
доцільності
інформації тощо
Можливості участі та проведення мережевих навчальних проектів
Організація та здійснення спілкування в онлайн-режимі з
використанням функцій чату та відеозв’язку. Можливість залучення до
спілкування осіб незалежно від місця їх знаходження.
Проведення консультацій.
Обмін файлами різного формату.
Організація та обговорення в малих групах в межах навчальних
проектів тощо
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Діяльність

Напрями використання сервісів

Аналіз та
Пошук інформації за вказаними
використання
параметрами
результатів пошуку

Пошукові системи

Сервіси
Веб
2.0. за
призначенням

Напрями використання інтернет-сервісів Веб 2.0 у педагогічні та
управлінській діяльності
в загальноосвітньому навчальному закладі
в управлінській
діяльності керівника
ЗНЗ

у навчальновиховному процесі
Формування в учнів
знань,
умінь
та
навичок
щодо:
складання алгоритму
пошуку,
формулювання
пошукового запиту
тощо
Пошук навчальної,
нормативно-правової
та іншої інформації
за
вказаними
параметрами
Формування в учнів
знань,
умінь
та
навичок
щодо:
аналізу
одержаних
результатів пошуку,
їх
ранжування,
збереження
та
поширення тощо

57

Пошук
інформації
потребами

у методичній
роботі учителя
за

професійними

Пошук навчальної, нормативно-правової та
іншої інформації

Аналіз,
ранжування,
збереження
та
поширення одержаних результатів пошуку.
Створення та поширення систематизованих
збірок корисних посилань. Створення збірок
корисних посилань та публікація їх в
Інтернеті

Створення списку контактів
Обмін повідомлен-нями
Створення та збереження
документів
різних форматів

Викорис-тання
функцій сервісу

Поштові сервіси
Хмарні офіси

Формування в учнів
знань,
умінь
та
навичок
щодо:
запису та збереження
контактів;
визначення
обсягу
публічної інформації,
що містять особисті
дані;
можливість
оприлюднення
особистої інформації
та інформації про
інших;
ведення
особистого
та
групового
листування,
застосування мовних
норм та правопису;
збереження,
додавання міток та
архівування листів
Формування в учнів
знань,
умінь
та
навичок
щодо:
правил листування;
формування
культури мовлення;
організації
обміну
повідомленнями;
роботи у мережевій
спільноті
Формування в учнів
знань,
умінь
та
навичок
щодо
використання
функцій
та
можливостей сервісу
для
здійснення
навчання
та
особистого розвитку
Створення текстових
документів, таблиць,
презентацій, колекцій
малюнків із метою
організації
та
здійснення
навчально-виховного
процесу.
Створення
та
збереження
порт
фоліо учня, класу,
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Створення списку контактів працівників
ЗНЗ та інших осіб, установ та організацій,
які причетні до функціонування ЗНЗ.
Створення за потребою списку розсилки.
Систематизація особистих контактів

Налагодження зв’язків із колегами, учнями,
батьками, іншими зацікавленими особами,
установами та організаціями.
Організація
обміну
повідомленнями
особисто та в групі дописувачів.
Формування
культури
віртуального
спілкування та спільної роботи з колегами

Використання функцій та можливостей
сервісу
для здійснення управлінської
діяльності та професійних потреб

Створення системи обліку та аналізу
навчальної роботи.
Створення збірки цифрової інформації
матеріалів методичної роботи ЗНЗ.
Створення та збереження портфоліо
учителя, класу, методоб’єднання.
Створення спільної збірки документів
адміністрації ЗНЗ: внутрішні накази, накази
та
розпорядження
місцевих
органів
управління освітою, МОН України, якими
керується ЗНЗ

Організація та керування спільною
роботою з документами

події тощо.
Створення колекції
учнівських
творів,
домашніх,
контрольних робіт.
Використання
документів різного
формату
для
організації
навчальної діяльності
учнів самостійно, в
парах, малих/великих
групах та паралелях.
Використання
документів різного
формату
для
ілюстрації
та
створення наочності
на
уроках
та
позаурочних заходах

Створення
та
збереження матеріалів
роботи
атестаційної
комісії
ЗНЗ,
методкабінету тощо

Формування навичок
спільної роботи у
віртуальному
середовищі.
Спільне наповнення,
редагування
та
коментування
документів різного
формату в процесі
засвоєння
нових
знань,
умінь
та
навичок

Спільне наповнення, коментування та
редагування
учасниками
навчальновиховного процесу текстових документів,
таблиць, презентацій, колекцій малюнків із
метою його організації та проведення
Аналіз спільної роботи Аналіз
роботи
із документами, що учнів
із
належать
до спільними
внутрішнього
та навчальними
зовнішнього
матеріалами.
документообігу.
Коментування
Коментування
діяльності учнів
документів.
зі
спільними
навчальними
матеріалами
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Створення
дидактичних та
методичних
матеріалів,
шаблонів
для
навчання
та
професійного
розвитку.
Створення
та
збереження
матеріалів
роботи
школи
молодого
вчителя, творчої
групи вчителів,
методоб’єднання
вчителів,
класних
керівників,
батьківської
громади

Створення та поповнення колекцій
закладок
Викорс-тання
функцій
сервісу
Використання тестів та анкет

Створення тестів
та анкет

Сервіси збереження закладок
Сервіси для створення тестів
та форм для опитування

Формування в учнів Створення/використання Створення
знань,
умінь
та збірок
посилань
на тематичних
навичок
щодо нормативно-правові
збірок закладок
спільної роботи у документи, бібліотеки, для
вивчення
віртуальному
навчальні сайти тощо
теми,
курсу,
просторі у закритих
систематизації
та відкритих групах;
навчальних
додавання тегів та
ресурсів
міток, визначення їх
коректності
та
доречності;
визначення потреби у
формуванні
тематичних
збірок
закладок
та
поновлення існуючих
Створення та збереження онлайн-збірки посилань на корисні
ресурси Інтернету. Можливість створення особистої збірки
закладок та створення її спільно із колегами, учнями. Можливість
створення тематичних збірок із додаванням описів, тегів,
коментарів. Можливість створення нових відкритих та закритих
мережевих спільнот та доручення до існуючих спільнот
Проведення онлайн- Створення та збереження тестових завдань
тестування
та та анкет для здійснення навчальноанкетування із метою виховного процесу в онлайн-режимі
систематизації
одержаних
знань,
умінь та навичок,
виявлення
навчальних потреб,
контролю результатів
навчання
Формування в учнів Збір, збереження та аналіз результатів
знань,
умінь
та тестування та анкетування
навичок
щодо:
формування
конкретних питань та Використання
Виявлення
відповідей;
результатів навчального реального стану
систематизації знань тестування
та навченості учнів.
та умінь навчальної опитування для корекції Використання
програми
та планів діяльності ЗНЗ.
результатів
представлення їх у Внесення змін у процес навчального
заданому
форматі; організації навчально- тестування
та
вміння
виховного
процесу, опитування для
самоорганізовуватися стратегічного
та корекції
та
нести поточного планування діяльності
відповідальність за діяльності ЗНЗ.
вчителя на уроці
виконану роботу
Представлення
та
викладання
результатів діяльності навчального
ЗНЗ
матеріалу
на
уроці
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Використання
функцій сервісу
Обробка та збереження аудіофайлів
Створення та збереження відеофайлів

Календарі
Сервіси обробки та збереження
аудіофайлів
Сервіси обробки та збереження відеофайлів

Формування умінь та Створення
особистих
та
публічних
навичок планування календарів ЗНЗ, учителя, класу, учня.
особистого часу та Налаштування спільного доступу до
колективної роботи.
календарів та окремих подій. Служби
Спільне планування нагадування та запрошення на подію.
та
організація Спільне планування подій.
діяльності
Публікація календаря на сайті/блозі ЗНЗ,
учнівського
класу, вчителя, учня
колективу
Створення
та Створення
та
збереження
колекції
збереження звукової дидактичних та методичних матеріалів для
колекції
до вивчення музичних творів, нот тощо.
навчальної
теми, Використання сервісів для організації
курсу. Створення та навчального процесу з окремих предметів
збереження
учнівських робіт.
Створення
та
збереження музичної
збірки до навчальних
та виховних заходів у
ЗНЗ, класі.
Спільне з учнями,
колегами, батьками
збір,
аналіз
та
коментування
створених збірок
Використання
Створення
та Створення
та
сервісів для запису збереження
збірки збереження
лабораторних
відкритих
уроків, відеозбірок
до
досліджень,
що виховних
заходів, навчальних тем,
потребують
засідань
курсів.
тривалого
часу. методоб’єднань,
Створення
та
Формування в учнів творчих
майстерень збереження
знань,
умінь
та тощо
відеозбірок
практичних навичок
дидактичних та
щодо
запису
та
методичних
редагування
відео
матеріалів
файлу,
створення
титрів, архівування
та розміщення відео
в мережі. Визначення
доречності
змісту
відео, призначеного
для оприлюднення в
Інтернеті. Додавання
міток,
тегів,
доступності відео для
інших.
Створення та збереження відеозбірок навчальних та виховних
заходів у ЗНЗ, класі тощо. Спільне з учнями, колегами, батьками
поповнення, аналіз та коментування збірок.
Використання відкритої збірки відеофайлів навчального змісту як
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Використання функцій
сервісу
Використання функцій сервісу
Використання
функцій сервісу

Сервіси обробки та
збереження графічних файлів
Сервіси для створення
ментальних карт
Сховища
файлообмінників

наочності на уроках, виховних та позаурочних заходах,
методоб’єднаннях тощо.
Формування в учнів Використання сервісів для організації
знань,
умінь
та навчання окремих предметів
навичок
щодо
графічного
представлення
Створення
аналітичних
та
звітних
інформації.
матеріалів за допомогою сервісу.
Створення
та Створення
та
збереження
збірки
збереження
дидактичних та методичних матеріалів до
учнівських робіт
уроку, навчальної теми, курсу тощо
Спільні з учнями, колегами, батьками збір, аналіз та коментування
створених збірок. Створення та збереження збірок графічних файлів
з навчальних та виховних заходів у ЗНЗ, класі тощо
Використання
Створення динамічних схем, структур,
сервісів
для таблиць
навчального,
методичного,
систематизації
та аналітичного призначення.
узагальнення
Використання сервісів для організації
виконаної
роботи, навчання окремих предметів. Візуалізація
вивчення тощо.
процесів та зв’язків за допомогою схем та
Формування в учнів структур
знань,
умінь
та Візуалізація структури Створення
навичок
щодо ЗНЗ, порт фоліо ЗНЗ, шаблонів схем та
графічного
учителя, учня, класу
структур
представлення
навчального
інформації
призначення
Спільне редагування та коментування динамічних схем, структур
Обмін файлами великого обсягу, збережених у різних форматах.
Організація доступу до певних файлів визначеного кола
користувачів.
Швидкий доступ до файлів.
Створення короткотермінових файлових збірок тощо
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Сервіси створення
та збереження презентацій

Використання функцій сервісу

Географічні сервіси

Використання функцій сервісу

Формування в учнів Створення шаблонів презентацій.
знань,
умінь
та Створення презентацій із використанням
навичок
щодо: гіперпосилань на продукти інших сервісів
структурування
та вбудовування об’єктів
тексту
та
його
представлення;
підготовки публічних
виступів;
використання різних
можливостей сервісу
для
найкращого
представлення
інформації.
Використання
презентацій
як
інструменту
навчальної діяльності
(представлення
навчального
матеріалу,
дидактичного
матеріалу,
узагальнення
та
систематизації знань)
Можливості налаштування і керування процесом перегляду та
скачування презентацій іншими користувачами. Можливість
спільного редагування та коментування презентацій
Створення
та Використання сервісів для організації
збереження
збірок навчання окреми предметів, навчальних
учнівських робіт.
тем, курсів.
Використання
Використання
сервісів
для
запису,
сервісів
для збереження та публікації віртуальних
проведення
подорожей.
навчальних
Візуалізація
місця Створення
та
досліджень,
знаходження
збереження
віртуальних
навчального закладу на збірок
подорожей
та карті області, країни навчальних,
розрахунків.
тощо
дидактичних та
Формування в учнів
методичних
знань,
умінь
та
матеріалів
для
навичок
щодо:
вивчення
сучасного
світу;
окремих уроків,
можливості
тем,
розділів
поєднання функцій
навчального
кількох
інтернеткурсу
сервісів
(пошук,
графічні, відео та
аудіофайли
тощо);
усвідомлення різниці
між публічною та
приватною
інформацією;
63

Використання функцій сервісу

Блоги

розвиток критичного
мислення;
спільна
робота
у
віртуальному
просторі
Створення та збереження маршрутів навчальних та виховних
екскурсів у ЗНЗ, класі тощо
Формування в учнів Блог учителя (керівника ЗНЗ)
знань,
умінь
та Публічне представлення власного бачення,
навичок
щодо: розуміння подій і процесі. Публікація
комплексного
власних
професійних
напрацювань,
представлення
досягнень.
Інформування
про
події.
інформації; ведення Посилання на цікаві, корисні, актуальні
письмової
матеріали в Інтернеті. Авторські аналітичні
віртуальної дискусії; матеріали, звіти тощо. Ведення публічних
структурування
дискусій. Розміщення офіційних документів
тексту
та
його Блог методоб’єднання Блог
представлення;
(творчої
майстерні, навчального
формування
школи молодого вчителя курсу
(теми,
культури мовлення; тощо).
уроку).
можливості
Створення
онлайн- Створення
поєднання функцій середовища
для навчального
кількох
інтернет- фахового спілкування та середовища для
сервісів в одному інформування.
опрацювання
інтернет-ресурсі;
Публікація результатів навчального
використання
роботи
матеріалу.
різноманітних
методоб’єднання, планів Публікація
можливостей сервісу проведення засідань, їх навчальних,
для
найкращого тематики,
корисних методичних
та
представлення
матеріалів,
прикладів дидактичних
інформації;
педагогічного досвіду. матеріалів,
формулювання
Ведення
публічних учнівських робіт,
конкретних питань та дискусій на визначену календаря
відповідей;
тематику. Анонсування навчання
та
систематизація знань подій тощо
інших матеріалів
та
умінь
та
, орієнтованих на
представлення їх у
процес навчання
заданому
форматі;
та
його
спільної роботи у
результативність.
віртуальному
Ведення
просторі у закритих
публічних
та відкритих групах;
дискусій
за
визначення
допомогою серій
коректності
та
публікацій та їх
доречності
обговорення
інформації тощо
Блог навчального класу (групи, гуртка, батьків тощо).
Створення онлайн-середовища для інформування, спілкування та
звітування членів учнівського колективу, батьків та учителів.
Представлення результатів спільної діяльності. Тощо
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Використання функцій сервісу
Використання функцій сервісу
Використання
функцій сервісу

Сайти
Соціальні мережі
Сервіси для
спілкування

Можливості
Створення середовища, що дозволяє
аналогічні
із об’єднання та представлення ЗНЗ (клас,
використання блогів учителя
тощо)
різнопланово
та
структуровано.
Побудова складної ієрархії сторінок, що
дозволяє
об’єднувати
різнопланову
інформацію.
Публічне представлення ЗНЗ (класу,
учителя, групи тощо) в мережі Інтернет
Можливості аналогічні Можливості
із використання блогів
аналогічні
із
використання
блогів
Участь у вітчизняних та міжнародних
онлайн-конференціях,
вебінрах,
інших
фахових заходах.
Обговорення проблемних педагогічних
(навчальних)
ситуацій
у
фахових
спільнотах.
Обмін
професійною
інформацією,
посиланнями на корисні джерела та події
тощо

Формування в учнів
знань,
умінь
та
навичок
щодо:
ведення
письмової
віртуальної дискусії;
структурування
тексту
та
його
представлення;
формування
культури мовлення;
можливості
Використання зв’язків, Створення
поєднання
кількох що
утворюються
в мережевих груп
інтернет-сервісів
в соціальних мережах для та
спільнот,
одному
сервісі; представлення
та об’єднаних
використання різних популяризації
ЗНЗ спільною
можливостей сервісу (методоб’єднання,
навчальною
для
найкращого групи, заходу, проекту темою
представлення
тощо) в мережі.
(проблемо,
інформації;
Популяризація
проектом)
формулювання
педагогічного досвіду
конкретних питань та
відповідей; спільної
роботи
у
віртуальному
просторі в закритих
та відкритих групах;
визначення
коректності
та
доцільності
інформації тощо
Можливості участі та проведення мережевих навчальних проектів
Організація та здійснення спілкування в онлайн-режимі з
використанням функцій чату та відеозв’язку. Можливість залучення
до спілкування осіб незалежно від місця їх знаходження.
Проведення консультацій.
Обмін файлами різного формату.
Організація та обговорення в малих групах в межах навчальних
проектів тощо
65

Володимир БУНЯК,
методист кабінету технологій
Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(складено на основі листа Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-436 від 09.08.2017 р. та додатків до нього)
У 2017-2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними
програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html).
Учні 9-х класів будуть уперше працювати за програмою, розробленою
відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від
23.11.2011. Варто зауважити, що ця навчальна програма не зазнала жодних змін
протягом останнього року.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 52 від
13.01.2017 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми з інформатики
для учнів 5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класі, були внесені зміни
(затверджено навчальну програму наказом Міністерства освіти і науки України
№ 804 від 07.06.2017). Навчальні програми з усіх предметів було модернізовано
на компетентнісній основі. Розставлені наголоси на формування практичних
навичок для подальшого їх застосування у реальному житті замість
опрацювання значного об’єму теоретичного матеріалу без можливості його
застосування на практиці. Ознайомитись із оновленою програмою можна на
сайті Міністерства освіти і науки України.
Також залишаються чинними рекомендації Рівненського ОІППО за
останні три роки.
Особливості оновленої навчальної програми для 5-9 класів для учнів,
які вивчали інформатику у 2-4 класах
Головною метою оновлення навчальної програми з інформатики для
учнів 5-9-х класів, які вивчали інформатику в 2-4 класах, було розкриття
компетентнісного потенціалу предмета, а також приведення програми у
відповідність
до
Концепції
«Нової
української
школи»
66

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch2016/konczepcziya.html). Важливим було врахування думки громадськості через
відкриту платформу для онлайн-обговорення, а також урахування змін
внаслідок розвитку ІТ, зокрема так званої «четвертої індустріальної революції».
В оновленій навчальній програмі збережено основні концепції та ідеї її
базової версії, що була затверджена наказом МОН України № 73 від 02.02.2016.
Зокрема, це покладений в основу курсу розвивально-компетентнісний підхід,
що передбачає формування предметних та ключових компетентностей, а також
розвиток певних мисленнєвих навичок, насамперед алгоритмічного мислення;
тематичний поділ матеріалу, що дає змогу відводити ІІ семестр на вивчення
алгоритмізації та програмування, а І семестр – на інші технології; поділ курсу
на два концентричні рівні: пропедевтичний (5-7 класи) та рівень повноцінного
формування компетентностей (8-9 класи). Нижче подаємо основні
нововведення в програмі з інформатики для 5-9 класів та роз’яснено їх цілі:
1. У пояснювальній записці наведено таблицю, де вказано, як
розкриваються в предметі ключові компетентності. Відповідно до Концепції
«Нової української школи» виділяється 10 ключових компетентностей, що
пронизують усі освітні галузі та предмети, які вивчає учень. У навчальній
програмі з інформатики перелічені приклади предметних вмінь та ставлень, що
демонструють те, як інформатика сприяє розвитку ключових компетентностей.
2. Роз’яснено, як відображаються в предметі наскрізні змістові лінії, через
які розкривається соціальна та практична значущість курсу інформатики.
Усього виокремлено чотири наскрізні змістові лінії (однакові для всіх
навчальних предметів): «Екологічна безпека та сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та
фінансова грамотність».
У пояснювальній записці зазначено, як відображаються наскрізні змістові
лінії на двох концентрах курсу інформатики в основній школі (5-7-мі та
8-9ті класи). Навчальні ресурси, що цілеспрямовано висвітлюють ці лінії, зазначені
у відповідних розділах програми. Учитель може користуватися цими, а також
іншими матеріалами для якнайповнішого представлення відповідного змісту.
3. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі
структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним,
ціннісним. Стовпчик очікуваних компетентнісних результатів наведено зліва,
стовпчик змісту навчального матеріалу – справа, оскільки за умов реалізації
компетентнісного підходу основою укладання траєкторії та вибору методики
викладання навчального матеріалу є не його зміст, а очікувані результати
навчання. Учень повинен отримати визначені знання, опанувати вміння та
сформувати ставлення та цінності, використовуючи навчальні матеріали,
зазначені у програмі. Визначення в програмі ціннісної складової дає змогу
сформулювати мету вивчення кожного тематичного розділу в контексті
загальної структури предмета, а також відносно ключових компетентностей.
Для досягнення цієї мети учень повинен набути певних умінь та навичок, а для
цього необхідно отримати певну базу знань на основі навчальних матеріалів.
67

Очікувані результати навчання та зміст навчального матеріалу сформульовано
досить узагальнено і без прив’язки до конкретних програмних чи апаратних
засобів. Учитель може регулювати обсяг та глибину вивчення матеріалу,
головне, щоб було забезпечено досягнення учнями вказаних у програмі
результатів навчання. Для досягнення цієї мети, якщо вчитель вважає за
потрібне, певний матеріал може вивчатися і в більш молодших класах, ніж
зазначено в програмі.
4. Видалено інформацію про кількість годин, що відводяться на вивчення
окремих тем. Учитель може розподіляти навчальний час на власний розсуд,
ураховуючи особливості наявного матеріально-технічного забезпечення,
попередній досвід, рівень знань учнів та інші фактори. За необхідності вчитель
може змінювати порядок вивчення тем, не порушуючи змістових зв’язків між
ними. Однак за будь-якого розподілу тем і будь-якої траєкторії навчання на
опанування теми «Алгоритми та програми» має виділятися не менше 40%
навчального часу у 5-8-х класах і не менше 30% – в 9-му класі.
5. Видалено частини пояснювальної записки, що не стосуються власне
навчального предмета, зокрема такі, як посилання на санітарні норми.
6. З усіх класів видалено теми «Повторення вивченого» та «Проектна
діяльність». Проектна діяльність в оновленій програмі не обмежена окремим
розділом, натомість передбачається застосування цієї методики у різних темах
програми, а також їх поєднанні. Хоча із програми вилучено окремі розділи
резервних годин, узагальнення та повторення матеріалу, учитель може
передбачити у своєму плануванні необхідний, на його думку, час як на початку,
так і наприкінці навчального року або семестру.
7. Не виділяються окремі заняття практичних робіт, адже практична
робота за комп’ютером повинна відбуватися майже на кожному уроці
інформатики.
8. Виконано такі перенесення тем між класами:
- роботу з електронною поштою перенесено із 6-го класу в 7-й у зв’язку з
тим, що основні поштові сервіси не дозволяють реєстрації облікових записів
для осіб, молодших 13 років. Після цього в темі «Служби та ресурси Інтернету»
залишився незначний обсяг матеріалу, який із 6-го класу було перенесено в 5-й
та 7-й класи;
- на місце, що вивільнилося в 6-му класі, перенесено комп’ютерну
графіку із 8-го класу, аби не утворювати значного часового розриву з
молодшою школою, де починає вивчатися ця тема, та вивільнити у 8-9-х класах
час на вивчення тем, що потребують ґрунтовнішої підготовки;
- тему «Текстовий процесор» із 9 класу перенесено у 8-й та
перейменовано на «Опрацювання текстових даних», оскільки не всі виробники
програмних засобів, на базі яких може відбуватися навчання, позиціонують їх
як текстові процесори;
- тему «Створення та публікація веб-ресурсів» із 9 класу перенесено у 8й, що дає змогу вивільнити у 9-му класі час на вивчення тем, що потребують
ґрунтовнішої підготовки;
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- до програми 9-го класу повернуто тему «Основи баз даних». Зміст
навчального матеріалу та вимоги до результатів навчання передбачають лише
ознайомлення учнів з основними концепціями цієї технології під час роботи з
готовими базами даних, без створення власних;
- до програми 9-го класу додано тему «3D-графіка» у зв’язку зі стрімким
зростанням важливості й популярності цієї технології та її застосувань, зокрема
таких, як 3D-друк. Сьогодні існують численні програми, в тому числі й
безкоштовні, на базі яких можна вивчати цю тему, наприклад Blender 3D або
Microsoft Paint 3D.
9. Упорядковано матеріал у темах, що вивчаються концентрично: у
текстовому процесорі в 5-й клас перенесено роботу зі списками, а в табличному
процесорі діаграми тепер вивчаються лише в 9-му класі.
10. Перелік компетентнісних задач із програми вилучено й представлено
в цих методичних рекомендаціях. Підкреслимо, що розв’язування таких задач
залишається важливою складовою реалізації компетентнісного підходу
навчання. Крім того, на уроках інформатики рекомендуємо ознайомлювати
учнів (ураховуючи вікові особливості) з ресурсами для самоосвіти, що наведені
в означених методичних рекомендаціях.
До програми 5-го класу значні зміни не вносилися. До розділу «Мережеві
технології та Інтернет» додано матеріал «Використання мережі Інтернет для
навчання». До розділу «Опрацювання текстових даних» додано матеріал
«Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами». Це дає змогу ввести поняття
об’єкта – одне з базових в інформатиці – на таких інтуїтивно зрозумілих
прикладах, як об’єкти текстових документів. За результатами громадського
обговорення програми до цього розділу додано також створення однорівневих
списків.
Було
5 Клас
- Інформаційні процеси. Комп’ютер
як засіб реалізації інформаційних
процесів (6 год.).
- Комп’ютерні мережеві технології
(4 год.).
- Текстовий процесор (5 год.).
- Алгоритми і програми (12 год.).
- Проектна діяльність (4 год.).
- Резерв (4 год.)

-

Стало
5 клас
Інформаційні процеси та системи.
Мережеві технології та Інтернет.
Опрацювання текстових даних.
Алгоритми та програми

Програма з інформатики для 6-го класу містить три теми: «Комп’ютерна
графіка», «Комп’ютерні презентації» та «Алгоритми та програми».
У розділі комп’ютерної графіки учні мають навчитися обґрунтовано
обирати спосіб подання зображення для різних потреб. Із цією метою
розглядаються основні поняття комп’ютерної графіки, основні принципи
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кодування растрових та векторних зображень, а також особливості
найвідоміших форматів файлів. Оскільки роботу із растровим графічним
редактором учні, здебільшого, досить ґрунтовно практикували у початкових
класах, у 6-му класі передбачено опанування інструментів роботи із векторною
графікою, проте окремі навички, що зазначені в діяльнісній складовій
очікуваних результатів навчання, можна набувати також під час роботи в
растрових редакторах. Зокрема, важливим є опанування вмінь виконувати
операції з окремими об’єктами та їх групами, а також роботи із шарами для
створення зображень. При цьому поняття шару можна розглядати як у
векторних, так і растрових зображеннях, виходячи з обраної траєкторії
навчання.
Вивчення комп’ютерних презентацій у 6-му класі базується на вже
існуючих навичках створення простих презентацій, які учні отримали в
початковій школі. Очікується, що учні зможуть обґрунтовувати доцільність
використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному
житті, оцінювати якість презентації, дотримуватися стилістичних вимог до її
оформлення, а також робити перед однокласниками доповідь на основі
презентації.
У програмі не конкретизовані вимоги, наприклад, стосовно налаштування
показу презентації, тобто вчитель може формувати власну методику
опанування цього вміння. Це може включати в себе як підготовку до
демонстрації презентації, обґрунтування розміщення та підключення пристроїв,
так і програмні налаштування: створення кнопок дій, визначення часу показу
слайдів та перемикання між ними тощо.
У розділі алгоритмізації та програмування в 6-му класі вводиться поняття
об’єкта в програмуванні, його властивостей та подій (на які реагує об’єкт). Це
поняття є інтуїтивно зрозумілим; із різноманітними програмними об’єктами
учні працювали в різних програмних засобах, зокрема визначаючи та змінюючи
властивості об’єктів. Тому це вводиться до поняття змінної (7-й клас), яке є
достатньо абстрактним та інтуїтивно незрозумілим. Учитель може обирати
середовище та мову програмування на власний розсуд, враховуючи
необхідність досягнення навчальних результатів: додавання об’єктів до
програмного проекту та змінювання значень властивостей об’єкта в програмі,
програмування опрацювання подій. Для набуття компетенції роботи з
програмними об’єктами для шестикласників достатньо середовища
програмування Scratch, що є об'єктно-орієнтованим. У цьому середовищі
об'єктами є спрайти, сцени, пікселі на малюнку сцени тощо, підтримується
широкий спектр подій, що можуть оброблятися об’єктами, а також є
можливість ініціювання одними об’єктами подій, на які реагуватимуть інші
об’єкти (через надсилання повідомлень оператором message).
Навчання алгоритмічного програмування в 6-му класі продовжується
завдяки застосуванню в алгоритмах вкладених структур повторення та
розгалуження. Рекомендується поєднувати навчання алгоритмічного
програмування з основами об’єктно- та подійно-орієнтованого, пропонуючи
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учням до розв’язання задачі, де опрацювання пов’язаних з об’єктами подій
здійснюватиметься за алгоритмами з вкладеними алгоритмічними структурами.
Було
6 клас
- Правила поведінки в комп’ютерному
класі. Узагальнення і систематизація
вивченого у 5 класі (2 год.).
- Служби та ресурси Інтернету (7 год.).
- Створення та використання
комп’ютерних презентацій (6 год.).
- Алгоритми і програми (12 год.).
- Проектна діяльність (5 год.).
- Резерв (3 год.)

Стало
6 клас
- Комп’ютерна графіка.
- Комп’ютерні презентації.
- Алгоритми та програми

Орієнтовний перелік
базових компонентів компетентнісних задач
5 КЛАС
Інформаційні
процеси та системи

- створити власну робочу папку;
- скопіювати файли із флеш-носія до запам’ятовуючих
пристроїв комп’ютера та навпаки;
- створити ярлик програми

Мережеві технології - знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на
різних веб-ресурсах та сформулювати чітку відповідь
та Інтернет
на поставлене запитання
Опрацювання
текстових даних

- створити та відформатувати текстовий документ за
зразком;
- розробити власний дизайн документа заданого
призначення та створити його

Алгоритми
та програми

- розробити та запустити на виконання лінійний
алгоритм малювання геометричної фігури;
- розробити та запустити на виконання циклічний
алгоритм малювання геометричної фігури;
- розробити та запустити на виконання алгоритм, що
завершується за виконання певної умови;
- зберегти алгоритм у файлі та прочитати його з
файлу
6 КЛАС

Комп’ютерна

- відтворити наданий натюрморт із використанням
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графіка

засобів растрової графіки;
- відтворити наданий натюрморт із використанням
засобів векторної графіки;
- створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки,
маркери, заголовки, рамки, із використанням засобів
графічного редактора за зразком;
- розробити та створити власні елементи інтерфейсу
для веб-сайту;
- створити зображення класної кімнати у перспективі
з використанням засобів графічного редактора

Комп’ютерні
презентації

- створити презентацію для супроводу виступу або
індивідуального перегляду;
- розв’язувати навчальні задачі з логічним
навантаженням шляхом створення візуальних імітацій
у середовищі редактора електронних презентацій

Алгоритми
і програми

- відтворити рух комп’ютерного об’єкта на площині,
у тому числі з обминанням перешкод;
- запрограмувати креслення геометричних фігур із
повторюваними елементами;
- запрограмувати відтворення взаємопов’язаного
функціонування кількох комп’ютерних об’єктів;
- створити нескладну комп’ютерну гру, в якій
об’єкти «реагують» на події
7 КЛАС

Електронне
листування

- створити електронного листа за правилами етикету
та надіслати його за певною адресою;
- перевірити наявність та отримати електронне
повідомлення, зберегти файлові вкладення на
запам’ятовуючих пристроях комп’ютера;
- передбачити виникнення можливих небезпек у разі
недотримання правил безпечного користування
електронною скринькою;
- визначити,
чи
був
електронний
лист
перенаправлений з іншої адреси, користуючись
службовими записами в ньому

Табличний
процесор

- створити таблицю обчислення даних за чеком у
крамниці, включно із ціною, кількістю товарів і ПДВ;
- створити
засоби
автоматизації
обчислень,
необхідних для розв’язування задач, які виникають у
процесі навчання математики, фізики, хімії, під час
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виконання практичних і лабораторних робіт у процесі
навчання означених предметів;
- створити
засоби
автоматизації
обчислень,
необхідних для виконання проектної діяльності на
уроках трудового навчання;
- створити
таблицю
відстаней,
пройдених
автомобілем, що рухається з постійною швидкістю,
через рівні проміжки часу;
- відтворити задану числову послідовність за
допомогою формул
Алгоритми
і програми

- створити програму розрахунку числового значення
за заданою формулою;
- створити програму знаходження кореня рівняння;
- створити модель рівномірного прямолінійного руху
об’єкта;
- створити комп’ютерну модель руху об’єкта на
площині з перешкодами та вибором шляху;
- створити
комп’ютерну
модель
процесу
взаємопов’язаного функціонування двох чи більше
об’єктів;
- створити
нескладну
комп’ютерну
гру
з
використанням змінних величин

Проектна
діяльність

- самостійно обрати тему проекту;
- скласти у вигляді текстового документа план
діяльності групи;
- організувати збирання даних за проектом у
спільному документі в хмарі;
- допомогти членам групи виконати пункти плану в
зазначені терміни;
- коригувати свою роботу залежно від роботи групи;
- оцінити власну роботу та роботу групи;
- надати звіт про результати роботи у складі групи
8 КЛАС

Інформаційні
системи

- закодувати та декодувати текстові повідомлення за
допомогою кодової таблиці;
- закодувати та декодувати монохромні й кольорові
зображення за наданими правилами;
- визначити тип наданого пристрою;
- зробити висновок щодо сфер можливого
застосування
комп’ютера
із
заданими
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характеристиками
Комп’ютерна
графіка

- відтворити наданий натюрморт із використанням
засобів растрової графіки;
- відтворити наданий натюрморт із використанням
засобів векторної графіки;
- створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки,
маркери, заголовки, рамки, з використанням засобів
графічного редактора за зразком;
- розробити та створити власні елементи інтерфейсу
для веб-сайту;
- створити зображення класної кімнати у перспективі
з використанням засобів графічного редактора

- переглянути відеоролик;
Опрацювання
об’єктів мультимедіа - прослухати аудіоролик;
- створити відеокліп із наданих фрагментів;
- створити відеокліп на обрану тему, відео- та
аудіоматеріали знайти в мережі Інтернет чи створити
самостійно
Проектна діяльність - самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її
вибір;
- скласти план діяльності групи у вигляді текстового
документа в хмарі;
- поставити задачі для членів групи за обраними
ролями;
- допомогти членам групи виконати пункти плану в
зазначені терміни;
- коригувати роботу в групі;
- оцінити власну роботу та роботу групи;
- надати звіт про результати роботи групи
9 КЛАС
Текстовий процесор

- відформатувати наявний документ за допомогою
стилів символів та абзаців;
- створити та відформатувати власний документ із
використанням стилів символів та абзаців;
- створити автоматично зміст для наданого
документа, відформатувати за необхідності;
- створити систему навігації в документі за
допомогою
змісту,
списку
ілюстрацій,
гіперпосилань;
- спільно створити та відредагувати документ із
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використанням хмарного сервісу;
- зв’язати документи з локальними та онлайновими
ресурсами за допомогою гіперпосилань.
Табличний процесор - створити та відформатувати таблицю за зразком і
заповнити
її
даними
з
використанням
автозаповнення;
- провести розрахунок за математичною формулою,
що містить тригонометричні функції;
- провести розрахунок за формулою, якщо
вимагається перевірка умови;
- створити таблицю розрахунків для касового чека з
урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для
кожного із товарів.
- графічно
відобразити
дані
соціологічного
опитування, використавши відповідні типи діаграм;
- побудувати графік функції на заданому проміжку
Алгоритми
і програми

- обчислити кількість елементів масиву/таблиці, які
відповідають заданим критеріям;
- обчислити поелементні суми двох масивів:
заробітної платні та премії;
- реалізувати алгоритм гри «Сапер», визначивши для
кожного елемента таблиці кількість сусідніх
елементів із мінами;
- створити програмний проект простої бази даних
«Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та
успішність; забезпечити виведення даних про учнів
за зазначеними критеріями,
- створити комп’ютерну гру із двома об’єктами,
управління одним із яких здійснює людина, а
іншими – здійснюється автоматично за допомогою
комп’ютера;
- створити програмний проект, за яким візуально
моделюється фізичний процес дифузії двох
ідеальних газів з молекулами різного кольору

Створення та
публікація
веб-ресурсів

- створити веб-сайт на задану тематику;
- внести зміни до оформлення сайту;
- внести зміни до текстового та графічного вмісту
сайту

Проектна діяльність - самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її
актуальність і соціальну значущість;
- обрати інформаційні технології для реалізації
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проекту та обґрунтувати їх вибір;
- скласти у вигляді текстового документа в хмарі
план діяльності групи;
- поставити задачі для членів групи за обраними
ролями;
- допомогти членам групи виконати пункти плану у
зазначені терміни;
- коригувати роботу в групі;
- оцінити власну роботу і роботу групи;
- надати звіт про результати роботи групи
Інформатика у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів
із поглибленим вивченням інформатики
Із 2016-2017 навчального року розпочалося поглиблене вивчення
інформатики за навчальною програмою «Інформатика. 8-9 класи
загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням інформатики»,
розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України. Дана програма не
зазнала змін. Навчальною програмою передбачено 4 год. на тиждень вивчення
інформатики за рахунок двох годин з інваріантної складової навчального плану
та двох годин з варіативної складової.
Компетентнісні завдання та задачі мають застосовуватися наскрізно через
увесь навчальний курс (компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати
як тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІТ, як засобу
їх розв’язування).
Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає такі етапи
діяльності учнів:
- учень/учениця розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття,
деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в
явному чи неявному вигляді;
- учень/учениця формує стратегію розв’язування задачі, планує свою
роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування
завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних);
- учень/учениця структурує необхідні дані для пошуку розв’язку;
- учень/учениця порівнює і співставляє відомості із кількох джерел,
виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
- учень/учениця враховує особливості призначення підсумкового
документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає
узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
- учень/учениця адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює
підсумковий документ акуратно та презентабельно.
Також, на уроках інформатики рекомендуємо обов'язково ознайомлювати
учнів із ресурсами для самоосвіти (враховуючи вікові особливості).
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Ставлячи перед учням завдання, пов’язані з використанням ресурсів
мережі Інтернет, потрібно постійно вести роз’яснювальну роботу з безпечного
використання, правил етичної поведінки та дотримання авторських прав.
Оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом
навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за
тему рекомендуємо визначати таким чином: розрахувати середній бал на основі
поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо
така була проведена і поділити на два. Такий алгоритм пропонується тому, що
оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну
роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає
зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням
відповідних навчальних досягнень.
Для ефективного контролю успішності учнів не достатньо лише виявити,
що вони знають та вміють. Оцінювання учня має складатися із двох
компонентів – числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і
навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і
вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності
учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку,
вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не
менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає
рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оцінного судження
до учнів має здійснюватися на етапі «оголошення та обґрунтування оцінок»
уроку; в процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної)
роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:
- характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність,
обґрунтованість;
- якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність,
узагальненість, міцність;
- сформованість ключових та предметних компетенцій;
- рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом,
порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;
- розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати
гіпотези, перевіряти їх).
При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів
практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, лабораторних, які
спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також
практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на
отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт
слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й
завдань з інших предметних галузей. Встановлення кількості практичних робіт
з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань у курсі
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інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу,
що відводиться на викладання предмета в конкретному класі. Рекомендуємо
тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми,
об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими
роботами на кожному 8-10-му уроці, а кількість практичних робіт з
обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від
загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмета
(якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з
обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені
вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів
(демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються за потреби.
Навчальний предмет «Інформатика» має потужний інструментарій для
розвитку учнів. Саме тому вчитель повинен не лише забезпечити опанування
учнями зазначених у програмі вимог до знань та вмінь, а й сприяти
формуванню навичок ХХІ століття: спільна робота, комунікація, пошук
інформації, критичне мислення. Особливу увагу потребує добір змісту
навчальних завдань, який повинен бути тісно пов’язаний із потребами учнів,
мати застосування в реальному житті, окреслювати перспективи у виборі
професії.
Перелік деяких корисних ресурсів для самоосвіти учнів





Електронні підручники, курси
http://disted.edu.vn.ua/;
https://dystosvita.gnomio.com/;
http://itknyga.com.ua;
http://itknyga.com.ua/index/onlajnovi_seredovishha_shkil/0-19.






Ресурси для навчання програмуванню
https://www.playcodemonkey.com/
https://blockly-games.appspot.com/
https://code.org/
https://www.e-olymp.com/uk/

Інтернет-олімпіада з інформатики
http://upml.knu.ua/internet-olimpiada-it-2017/
(Всеукраїнська
олімпіада з інформаційних технологій)

інтернет-

Для практичних робіт при вивченні відповідних тем та для розвитку в
учнів навичок алгоритмічного мислення радимо використовувати інтерактивні
та ігрові задачі міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер» попередніх
років (http://bober.net.ua/page.php?name=archive&).
Також можна використовувати безкоштовний інформаційний ресурс
http://thefuture.tilda.ws/about, на якому розміщуються науково-популярні статті
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про новітні технології для учнів та вчителів, і які можуть бути корисними у
визначенні майбутньої професії. Напрямки, які охоплюють матеріали ресурсу:
3D-друк, Інтернет речей, Розумний дім, використання дронів та ін.
Для
вчителів
інформатики
рекомендується
використовувати
безкоштовний масовий відкритий онлайн-курс «Алгоритми і проекти Scratch»
на українській платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»
(https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:KPI+Scratch
101+2017_T1/about), що охоплює теми «Алгоритми і програми» та «Проектна
діяльність» навчальної програми «Інформатика» для учнів 5-9-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчали інформатику в 2-4-му класах.
Окремі відеоуроки можна використовувати і в навчальному процесі,
впроваджуючи в практику змішане навчання. Є можливість використовувати
тестові завдання для перевірки знань учнів. Крім того, вчитель має можливість
скачати будь-який урок даного курсу у формі презентації, використавши його у
своїй професійній діяльності.
Курс «Алгоритми і проекти Scratch» поділений на чотири модулі із
сучасним форматом подачі матеріалу, залученням підлітків до створення
відеоуроків, що сприяє мотивації та відповідає навчанню у форматі «рівний –
рівному». В курсі вдало поєднуються науковий та науково-популярний стиль
текстів, мова лаконічна, точна і зрозуміла. Виклад матеріалу – доступний та
відповідає віку учнів. Наведені приклади проектів із природознавства, правил
дорожнього руху та інші наочно демонструють міжпредметні зв’язки
інформатики з іншими дисциплінами, які вивчає учень (наприклад, проект
«Жук»). Запропоновані для самоперевірки тести містять авторські підказки, які
допоможуть усунути прогалини в знаннях учнів. Перші три модулі присвячені
вивченню різних видів алгоритмів: лінійних, розгалужених та циклічних, в
останньому модулі слухачі курсу ознайомляться з електронікою та
програмуванням мікроконтролерів за допомогою платформи Arduino. Кожен
модуль курсу поділений на три уроки (усього 12 уроків), кожен урок, у свою
чергу, складається з коротких яскравих відео, інтерактивних завдань та цікавих
проектів.
При вивченні тем з інформатики, що стосуються кібербезпеки та інших
тем навчального предмета рекомендується ознайомлювати учнів із загрозами,
які виникають внаслідок поширення в мережі Інтернет матеріалів в інтересах
пропаганди держави-агресора та способами і методами уникнення цих загроз,
доводити до відома учнів небезпеку використання заборонених ресурсів та
програмних засобів (відповідно до Указу Президента України № 133/2017 від
28.04.2017 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)»).
Перелік нормативно-правових документів,
що регулюють відношення суб'єктів освітянського процесу
з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
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- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене
наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України за № 969/6160 від 20.11.2001
(далі – Положення про організацію охорони праці).
- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
процесу, затверджені постановою Головного санітарного лікаря України № 63
від 14.08.2001, погоджені Міністерством освіти і науки України
за № 1/12-1459 від 05.06.2001 (далі – ДСанПіН 5.2.2.008-01).
- Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи
освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти України і Головного
управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ
України № 348/70 від 30.09.1998, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
за № 800/3240 від 17.12.1998 (зі змінами) (далі – Правила пожежної безпеки).
- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства
праці та соціальної політики України за № 4 від 09.01.1998, зареєстровані в
Міністерстві юстиції України за № 93/2533 від 10.02.1998 (далі – Правила
безпечної експлуатації електроустановок).
- Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені
наказом
Держнаглядохоронпраці
України
№ 81
від
16.03.2004,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 620/9219 від 17.05.2004
(далі – Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України № 304 від 18.04.2006, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України за № 806/12680 від 07.07.2006 (далі – Положення
про порядок проведення навчання з питань охорони праці).
- Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене
наказом Міністерства освіти і науки України № 616 від 31.08.2001,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України за № 1093/6284 від 28.12.2001
(далі – Положення про порядок розслідування нещасних випадків).
Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен
обов’язково ознайомитися та використовувати у своїй діяльності
Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних
занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних
технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться в листі
МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивнометодичних матеріалів із питань створення безпечних умов для роботи у
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кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів».
Крім того, в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-72
від 01.02.2012 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення
занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх
навчальних закладів» наявна інформація про проведення інструктажів з БЖД та
їх реєстрацію.
Із 1 вересня 2017 року очікуються нові Державні санітарні норми та
правила щодо безпечної діяльності на уроках інформатики. Вони будуть
розміщені на сайті МОН України.

Ніна ГАВРИШ,
завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
Сучасний стан розвитку українського суспільства визначається змінами в
освітній та виховній сферах. Тому поява нових цілей і цінностей в освіті
вимагають переосмислення змісту, форм і методів виховання дітей та
учнівської молоді. Сьогодні як ніколи Україна потребує молодих людей,
здатних до духовного і соціально-культурного саморозвитку, творчого
самостановлення, самовідданого служіння Україні та суспільству.
У нашій державі, як у Європі та світі, все більшої ваги набуває питання
формування в школі демократичних компетентностей, завдяки яким учні
зможуть брати участь у демократичних процесах.
Із метою розвитку компетентностей, необхідних для формування
демократичного громадянського суспільства, поглиблення культури демократії
в школі, заохочування ініціативи та власної думки, критичного ставлення до
дійсності, поваги до різноманітності, взаємоповаги і відповідальності, «поваги
до людської гідності та прав людини, визнання цінності демократії, відкритості
до інших переконань, поваги, громадянської свідомості, відповідальності,
впевненості в собі, навичок автономного навчання, аналітичного і критичного
мислення, співпраці, навичок вирішення конфліктів, знань та критичного
розуміння світу» та розбудови Нової української школи «зсередини»,
у
2017-2018 навчальному році педагогам навчальних закладів області, а також
представникам ОТГ, які координують питання освіти та виховання, варто
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зосередитися на ключових у суспільстві та системі освіти напрямах виховної
діяльності.
Виховна робота є ширшим поняттям, може бути різноспрямованою,
довільно-структурованою; здійснюється зазвичай у навчальному закладі й не
завжди передбачає отримання швидкого результату, проте потребує
систематичності. Ефективність виховних методів і прийомів підвищується за
умови їх використання без моралізаторства, краще – в ігрових формах чи
змодельованих ситуаціях реального життя. Однією із форм організації виховної
роботи в школі традиційно вважаються виховні години. Їх продуктивність
можна підвищити, використовуючи інтерактивні методи роботи і діалогову
взаємодію, завдяки яким відбувається зацікавлене залучення до виховного
процесу всіх його учасників.
Саме на виховних годинах є можливість особливу увагу приділити
правильному розумінню школярами «добродійних» понять та їх сутності,
з’ясувати значення понять «добро», «доброта», «добродій», «доброчинність»,
«гуманізм»,
«людяність»,
«милосердя»,
«альтруїзм»,
«соціальна
відповідальність», «ініціативність», «волонтерство» та ін.
У 2017-2018 навчальному році зберігатимуться та посилюватимуться
тенденції виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською
позицією, базовою платформою якого є національно-патріотичне виховання.
Організовуючи діяльність педагогічного та учнівського колективів щодо
створення виховного простору навчального закладу, необхідно зробити акцент
на основних аспектах моделювання наскрізного виховного процесу,
спрямованого на формування системи цінностей школярів, їх особистісної
життєвої позиції як громадянина і патріота своєї держави, який має знайти своє
відображення в навчальних предметах, системі позакласної й позашкільної
роботи навчального закладу, адже необхідною передумовою формування та
розвитку соціальної компетентності особистості є вироблення нею світоглядної
позиції, в основу якої покладено цінності й ціннісні орієнтації як головного
завдання громадянського суспільства.
У Концепції Нової української школи зазначається, що «Нова українська
школа буде формувати ціннісні ставлення й судження, які служать базою для
щасливого особистого життя та успішної взаємодії із суспільством». Тому є
необхідність наголосити й на потенційних можливостях програми
національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.
Зважаючи на те, що програма почала реалізовуватися ще у 2008 році, сьогодні
вона потребує доповнення сучасними формами виховної роботи з національнопатріотичного виховання, системи доброчинної діяльності учнів, сімейнородинного виховання, просвітницької роботи щодо формування здорового
способу життя, протидії торгівлі людьми, самореалізації особистості та
діяльності учнівського самоврядування.
Сьогодні в Україні триває процес децентралізації влади, формуються
об’єднані територіальні громади, а в них – органи управління освітою. Органи
місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад є автономними та
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мають всі повноваження, зокрема й у сфері управління освітою. На них
покладено відповідальність за створення умов для надання якісних освітніх
послуг та покращення якості освіти й виховання дітей, які проживають і
навчаються на визначеній території, створення системи управління освітою,
здійснення науково-методичного супроводу педагогічних працівників у своїх
громадах. У зв’язку з цим варто закцентувати увагу педагогічної та місцевої
громадськості на розбудові демократичного навчально-виховного середовища і
демократичного врядування в школі, адже безпечний і комфортний клімат у
закладі дає змогу побудувати рівноправні й відповідальні стосунки, сприяти
розвитку демократичних компетентностей не лише учнів, а й учителів, батьків,
представників громади, а усвідомлення важливості своєї ролі в усіх шкільних
процесах дозволяє підвищити мотивацію та покращує ефективність навчання й
виховання, сприяє соціальній згуртованості суб’єктів освітнього простору,
міжкультурному діалогу й визнанню цінності різноманітності й рівності,
підвищення визнання і розуміння відмінностей.
Розвиток демократичного середовища та демократизація врядування в
школах може відбуватися лише за відповідних ціннісних засад. Тому
пропонуємо в школах:
- практикувати взаємини між учителем та учнями, адміністрацією,
вчителями й батьками на основі поваги до прав людини;
- будувати всі шкільні процеси на основі діалогу та поваги;
- практикувати саморефлексію як усталений елемент діяльності школи;
- забезпечити прозору й добре налагоджену комунікацію, зокрема
відкрито обговорювати наявні проблеми та виклики;
- виробляти спільне бачення і планування розвитку школи різними
суб’єктами шкільного життя на підставі спільних цінностей;
- переходити від управління до співуправління навчальним закладом за
участі всіх суб’єктів шкільного життя, створювати дієве самоврядування;
- практикувати загальношкільний підхід – не забувати про певних
суб’єктів шкільного життя;
- дотримуватися виборного принципу при формуванні органів шкільного
самоврядування;
- максимально реалізовувати право школи на організаційну автономію
(зокрема для відпочинку вчителя);
- створювати різноманітні можливості для реалізації свободи слова в
школі (через інтернет-сторінку школи, соціальні мережі, шкільні ЗМІ та ін.);
- сприяти усвідомленій та поінформованій участі в житті школи учнів, а
також батьків, учителів та інших зацікавлених суб’єктів;
- будувати «відкриту школу», яка готова розбудовувати свій освітній
потенціал у співпраці з батьками та громадою;
- сповідувати «дитиноцентризм», або ж школа для дітей: права і потреби
дитини визначають школу;
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- подавати особистий приклад – учителі, адміністрація школи, батьки й
учні мають поводитися відповідно до принципів демократії та поваги до прав
людини.
Демократичне врядування у школі – одна з обов’язкових передумов для
формування культури демократії та розвитку громадянських компетентностей
учнів. Для започаткування й розвитку демократичного врядування у школі
потрібно:
- мотивувати адміністрацію, колектив, учнів та батьків демократизувати
процеси у школі й активно брати участь у цих процесах;
- дотримуватися усталених процедур, але з одночасною можливістю
вносити зміни після апробації нових правил та процедур;
- практикувати різні способи обговорення, голосування, прийняття
рішень тощо, не боятися помилятися й давати простір для виправлення
помилкового чи не зовсім вдалого рішення;
- обговорювати, що таке демократія та як вона має реалізовуватися у
шкільному житті;
- створювати можливості брати відповідальність на себе й втілювати
власні рішення для всіх суб’єктів шкільного життя; учні й інші суб'єкти
шкільного життя мають бачити реальність втілення їхніх ідей;
- упроваджувати демократичні процедури на всіх рівнях (в учнівському
самоврядуванні, батьківському комітеті тощо);
- дотримуватися принципу, що всі голоси рівні: голос учителя = голосу
учня = голосу батьків;
- делегувати повноваження учням та батькам із окремих питань і в тому
об’ємі, які школа вирішить обрати;
- практикувати ситуативне лідерство для всіх суб’єктів шкільного життя
(кожен у тій чи іншій ситуації може бути лідером);
- аналізувати й враховувати зворотний зв’язок від усіх суб’єктів
шкільного життя;
- практикувати командоутворення як серед учительського колективу та
адміністрації, так і серед учнів та батьків (завдання на командоутворення,
спільні заходи тощо);
- заохочувати учнівські ініціативи та створювати вільний (доступний,
безпечний) простір для їх реалізації;
- допомагати дітям порадою, моральною підтримкою чи схваленням, але
не виконувати за них нічого того, що вони можуть зробити самі;
- забезпечувати функціонування шкільної служби медіації (учень –
учень, учитель – учитель) та інші форми вирішення конфліктів;
- зменшувати дистанцію між учнями, батьками та вчителями (наприклад,
відмінити «учительський стіл» в їдальні, проводити змістовні перерви з дітьми)
тощо.
Розвиток громадянських компетентностей як ключових у навчальновиховному процесі можливий лише за умови комплексного поєднання зусиль
усього шкільного колективу, спільного планування виховної роботи і
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міжпредметної взаємодії. Знання, особисті та соціальні навички, ставлення і
цінності, які б дозволяли учням у майбутньому долати непорозуміння,
конструктивно взаємодіяти з іншими та успішно самореалізовуватися в
демократичному суспільстві, формуються як на кожному уроці, так і у
позакласній та позашкільній роботі.
У ході планування виховної роботи та її реалізації навчальним закладам
варто зосередити увагу на застосовуванні наскрізного підходу у формуванні
компетентностей, використанні в педагогічній практиці активних та
інтерактивних методів виховання, які сприяють розвитку компетентностей для
демократичного громадянства, реалізації принципу партнерства у навчальновиховному процесі: заохочування участі батьків, учнів та громадських
організацій у плануванні й реалізації виховної програми позакласної діяльності,
побудова вихованого процесу за принципом «рівний – рівному», створення
можливостей для конструктивного діалогу між усіма суб’єктами навчальновиховного процесу, максимального врахування думки дітей у виховному
процесі в дозволених законодавством рамках та
створення умов для
ефективної участі у виховному процесі всіх учнів класу, а не лише найбільш
успішних, шляхом урахування індивідуальних особливостей і виховних потреб,
а також сприяння формуванню компетентностей для демократичного
громадянства – знань, навичок, ставлень та цінностей через практичну
діяльність, зокрема через реалізацію як навчальних, так і виховних проектів.
Одним із ключових завдань навчального закладу є налагодження
партнерських відносин між навчальним закладом та громадою, адже
формування громадянських компетентностей не обмежується шкільним
подвір’ям. Використання школою освітнього потенціалу громадських
організацій, взаємодія з органами місцевого самоврядування, ЗМІ, бізнесом,
участь у соціальних проектах тощо сприяє поглибленню громадянської
свідомості учнів, критичному розумінню світу, розвитку навичок співпраці,
емпатії, відповідальності, впевненості в собі, поваги до інших.
Сам процес взаємодії з місцевою владою та громадянським суспільством
– важливий елемент практичного досвіду участі в демократичному процесі не
лише для учнів, а й учителів, батьків, представників громади. Відтак,
надзвичайно важливо, аби співпраця школи та громади опиралася на принципи
демократії, рівності, поваги до прав людини, а не обмежувалася проведенням
спільних заходів.
У рамках взаємодії з громадськими організаціями школам необхідно
формувати сталі партнерства (укладати договори про взаємовигідну співпрацю,
будувати спільні плани та реалізовувати спільні громадські проекти
/заходи/акції), спільно використовувати освітній потенціал та ресурси одне
одного. Реалізуючи такі партнерські відносини, школи, якщо вважатимуть за
потрібне, можуть:
- організовувати ярмарки громадських організацій у школі, навчати, як
аналізувати інформацію про громадські організації;
85

- проходити навчання в громадських організаціях (брати участь у
тренінгах, організованих неурядовими організаціями);
- створювати власні громадські організації при школі;
- брати участь у діяльності громадських організацій (залучаючи вчителів
як експертів та учнів як волонтерів);
- запрошувати
волонтерів
із
громадських
організацій
для
урізноманітнення виховного процесу.
Взаємодіючи з органами місцевого самоврядування, школам варто брати
участь у прийнятті рішень у громаді та громадському житті; інформувати
громаду про потреби та успіхи школи; співпрацювати з метою вивчення того,
як працює система влади (ініціювати екскурсії, дні відкритих дверей,
запрошувати представників місцевої влади на зустрічі), а також:
- брати участь у програмах органів місцевого самоврядування, конкурсах
проектів, стажуваннях;
- брати участь у формуванні місцевого бюджету, у роботі профільних
комітетів місцевих рад, долучатися до консультацій про планування в громаді,
до прийняття рішень у громаді через молодіжні ради;
- інформувати громаду про потреби та успіхи школи;
- ініціювати шкільні звернення до міського голови чи голови об’єднаної
територіальної громади;
- відкрити на базі школи комунальний молодіжний центр;
- ініціювати спільні заходи (свята, ярмарки, благоустрій).
Усе більш загрозливих форм набувають сьогодні зневіра у майбутньому,
нечітка позиція щодо життєвих орієнтирів, конфлікти між поколіннями,
девальвація моральних та інтелектуальних цінностей, соціальна байдужість й
агресивність. Означені чинники спричиняють загальну дегуманізацію
суспільства й унеможливлюють гармонійну взаємодію в соціальному
середовищі. За таких умов досить гостро постає проблема соціальної
дезадаптованості особистості. Саме тому одним із головних пріоритетів
національного виховання має бути розбудова системи правового та
превентивного виховання на засадах заохочення до діалогу і сприяння
ненасильницькому розв’язанню проблем і суперечок, створення безпечного,
якісного і комфортного для дитини освітнього середовища ЗНЗ, формування
просоціальної поведінки підростаючого покоління, адже освітяни загалом
недостатньо використовують свої можливості, передусім через брак знань із
проблеми, відсутність досвіду, низький рівень готовності застосовувати
ефективні форми і методи формування просоціальної поведінки учнівської
молоді, зокрема впровадження у навчальних закладах спецкурсів, курсів за
вибором, наприклад, таких, як «Організація роботи з розв’язання проблеми
насильства в школі», «Формування навичок безпечної поведінки дітей» та ін.
Неможливо досягнути результату у превентивному вихованні дитини
лише зусиллями та можливостями навчального закладу. До цієї діяльності
варто долучати батьків та місцеву громадськість (ОТГ).
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Зважаючи на те, що одним із пріоритетних завдань державної освітньої
політики є посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, розширення можливостей
впливу родин учнів на навчально-виховний процес, забезпечення домінуючої
відповідальності інституту сім'ї за освіту та виховання дітей. У нових
соціокультурних умовах взаємодія школи та сім'ї має здійснюватися на основі
партнерських відносин. Метою такого партнерства є інтеграція батьків у
педагогічний процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для
залучення сім'ї до супроводу дитини у навчально-виховному процесі.
Василь Сухомлинський зауважував: «Час і батькам, і вчителям глибоко
усвідомити, що ні школа без сім'ї, ні сім'я без школи не зможуть впоратися з
найтоншими, найактуальнішими завданнями становлення людини».
Отже, на часі створення в кожній школі програми соціального
партнерства із сім'єю, реалізуючи зміст розділу формування ціннісного
ставлення особистості до сім’ї, родини, людей Програми національного
виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки та Програми
«Сімейні цінності», що є складовою обласної програми. Її реалізація має
передбачати не розрізнені акції, а скоординовані дії школи і сім'ї, основна увага
яких має спрямовуватися на виховання дитини як суб'єкта власного життя,
спроможного робити усвідомлений вибір.
Виховання – це своєрідний соціально-педагогічний супровід особистості
в соціумі з урахуванням її потреб, а також запитів суспільства, держави.
І. А. Ліпський наголошував, що «соціальний характер виховання проникає у
кожну «виховну клітиночку», а кожна виховна ситуація як виховна одиниця все
більше носить характер соціально-виховної (соціально-педагогічної) ситуації».
Сучасна соціально-педагогічна парадигма виховання вибудовується на
соціальній активності дітей, солідарності дорослих – представників різних
соціальних інституцій, їхній партнерській взаємодії й передбачає впровадження
соціально-педагогічних технологій у відповідь на виклики часу (гострі
соціальні проблеми). Зважаючи на це, у навчальних закладах важливо зробити
акцент на такій важливій соціальній проблемі сучасності, як торгівля людьми. І
знову ж, у педагогічному арсеналі школи є спецкурс «Протидія торгівлі
людьми в Україні» (для дорослих) та програма виховних заходів із питань
протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція» (для учнів).
Реформа системи шкільної освіти в Україні – це не лише про ухвалення
нового закону і запровадження концепції. Йдеться передусім про психологічну
готовність педагогів працювати як у новому нормативному полі, так і в новому
полі суспільних очікувань. Учителю надається більше свободи, але й очікується
більше відповідальності та самостійності.
Нова українська школа виходить з того, що в центрі навчального процесу
знаходиться дитина, а не методика і стосунки будуються на партнерстві між
учителем, учнем, батьками, а також – співпраці педагогів між собою, тому
особливої ваги набуває діяльність методичної служби, адже саме правильно
організований і своєчасний супровід учителів допоможе зорієнтуватися щодо
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доцільності тих чи інших методик і технологій у реалізації нових освітніх
стандартів й особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного
підходів у навчанні, вихованні та розвитку.
Для ефективної реалізації означених пріоритетів у виховній діяльності
адміністрації навчальних закладів та керівництво ОТГ мають забезпечити
необхідну підготовку у сфері освіти для демократичного громадянства і прав
людини для всіх працівників освіти (методистів, адміністрації навчальних
закладів, учителів, класних керівників та ін.); створити умови для підвищення
кваліфікації педагогів у згаданій сфері, звернувши особливу увагу на
формування методичних навичок, адже важливою умовою якісної освіти для
демократичного громадянства і прав людини є постійне навчання і цей процес
триває впродовж усього життя.
Тому варто зорієнтуватися на побудову індивідуальних траєкторій
навчання для педагогів. З цією метою пропонуємо кроки, які легко зробити вже
сьогодні, з доступними вже тепер ресурсами і можливостями.
Для цього потрібно:
по-перше – визначити найбільш доцільну структуру методичної роботи з
педагогами-виховниками з урахуванням того, що на підготовку класних
керівників у вишах відводиться дуже мало годин або їх немає зовсім, що
сприятиме активізації процесу самовизначення кожного з педагогів щодо їх
участі у запропонованих методичних формуваннях (методичних об'єднаннях,
творчих групах, школах педагогічної майстерності, школах молодого педагога,
майстер-класах та ін.);
по-друге – створити умови для підвищення кваліфікації педагогів у
згаданій сфері, аби педагог міг стати кращою версією себе, що передбачає
комплексний або ж інтегральний підхід;
по-третє – закцентувати увагу педагогів на важливості системного,
цілеспрямованого процесу самовдосконалення, визначення ними власної
траєкторії професійного зростання, розвитку компетентностей, пов'язаних із
веденням виховної діяльності, адже важливою умовою якісної освіти для
демократичного громадянства і прав людини є постійне навчання і цей процес
триває впродовж усього життя.
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Наталія ГУЗЬ,
завідувач кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти
Рівненського ОІППО
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Навчально-виховний процес у 2017-2018 навчальному році в
загальноосвітніх та спеціальних школах-інтернатах, навчально-реабілітаційних
центрах для дітей з особливими освітніми потребами області
здійснюватиметься відповідно до нормативно-правової бази, інструктивнометодичних листів Міністерства освіти і науки України, зокрема листа «Про
структуру навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів у 2017-2018 навчальному році» № 1/9-315 від 07.06.2017, а також
методичних рекомендацій Рівненського ОІППО щодо викладання навчальних
дисциплін та організації виховної роботи у 2017-2018 навчальному році. Вони є
чинними як для загальноосвітніх навчальних закладів, так і для
загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів.
У листі Міністерства освіти і науки України найперше необхідно
звернути увагу на статтю 16 Закону України «Про загальну середню освіту», де
зазначається: структуру навчального року та строки проведення канікул
узгоджено визначають загальноосвітні навчальні заклади та органи управління
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освітою. Навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань – у
2017 році він припадає на п’ятницю. Тривалість навчального тижня визначають
на увесь навчальний рік. При цьому керуються межами часу, передбаченого
робочим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу.
Навчальні заклади узгоджено з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування ухвалюють рішення про:
- карантин;
- припинення (продовження) навчального процесу з поважних причин;
- надання учням вихідних днів до ДПА та ЗНО;
- дати проведення Свята останнього дзвоника, вручення документів про
освіту.
Якщо уроків буде проведено менше, ніж заплановано, то заклад і вчителі
мають вжити заходів, аби учні опанували зміст кожного навчального предмета
сповна. Для цього варто передбачити: ущільнення навчального матеріалу, його
самостійне опрацювання, передбачити дистанційне навчання тощо.
Зауважте! «Наздоганяти програму» по суботах заборонено, навіть якщо
навчальний тиждень триває 5 днів або учні та педагоги не стомилися. Якщо
через об’єктивні обставини учитель провів менше уроків, це не підстава
зменшувати його заробітну плату. Для компенсації «недоробітку» існують інші
механізми, як-от довантаження іншою організаційно-педагогічною роботою.
На канікули, за погодженням із місцевим органом управління освітою,
можуть виокремити 30 або й більше календарних днів. Дні, коли навчання
переривалося через об’єктивні причини (карантин, температурний режим тощо)
не рахують до тривалості канікул.
У 2018 році навчальний рік має закінчитися до 1 липня, та оскільки ця
дата припадає на неділю, то 2017-2018 навчальний рік закінчується, як і
почався, у п’ятницю, але 29 червня.
Державну підсумкову атестацію складають учні 4-х, 9-х, 11-х класів.
МОН України додатково затверджуватиме щодо ДПА:
- перелік предметів;
- форму й терміни проведення.
Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними
закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються
відповідним органом управління освітою. Варіант Типового навчального плану
(з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, з
вивченням двох іноземних мов, з вивченням християнської етики чи етики, з
вибором профілю навчання тощо) навчальний заклад обирає самостійно,
залежно від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їх батьків
та з урахуванням кадрового й матеріально-технічного забезпечення.
У загальноосвітніх школах-інтернатах навчально-виховний процес
організовуватиметься у 1-4 класах відповідно до робочого навчального плану,
складеного на основі Типових навчальних планів початкової школи,
затверджених наказом МОНмолодьспорту України № 572 від 10.06.2011 (зі
90

змінами); у 5-9 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту
України № 409 від 03.04.2012 (зі змінами), в 10-11-х класах – за Типовими
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,
затвердженими наказом МОН України № 834 від 27.08.2010 (зі змінами).
У листі МОН даються детальні рекомендації щодо розроблення робочих
навчальних планів.
У загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими
потребами навчально-виховний процес буде організовуватись відповідно до
листа МОН України № 1/9-325 від 14.06.2017 «Про навчальні плани та
організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми
потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному
році». Робочі навчальні плани на цей рік для загальноосвітніх навчальних
закладів для дітей з особливими освітніми потребами складаються: для
підготовчого, 1-4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних ЗНЗ
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(початкова школа), затвердженими наказом МОН України № 80 від 28.01.2014
(зі змінами); для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН
України № 504 від 22.04.2014 (зі змінами); для 9-10 класів – за Типовими
навчальними планами спеціальних навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими
наказом МОН України № 416 від 09.04.2015 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України № 778 від 26.08.2008»; для 11-12 класів –
за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів,
затвердженими МОН України № 134 від 12.02.2015.
Під час складання робочих навчальних планів для спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми
потребами дозволяється перерозподіл до 15% навчального часу, визначеного
інваріантною частиною Типових навчальних планів.
Навчальний процес у спеціальних навчальних закладах організовується
відповідно до щорічного Переліку навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для
навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями).
У комунальних закладах «Острозька спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІІ ступенів», «Клеванська спеціальна загальноосвітня школаінтернат № 1 І – ІІІ ступенів» (де працюють із застосуванням тифлотехнічних
засобів навчання та аудіосупроводу), «Тучинська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І – ІІ ступенів», «Чудельська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів № 1», «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів», «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа91

інтернат І – ІІ ступенів» окрім літератури, зазначеної у переліку, можуть
використовуватися програми та навчальна література, рекомендована
Міністерством освіти і науки України загальноосвітнім навчальним закладам у
2017-2018 навчальному році.
Педагоги шкіл можуть розподіляти програмний матеріал самостійно,
відповідно до годин, передбачених навчальними планами для учнів з
особливими потребами (за нозологіями). При цьому завдання педагогів –
урахування індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності
таких учнів та створення відповідних умов для засвоєння програмового
матеріалу, пропонованого для учнів загальноосвітньої школи.
Організація навчально-виховного процесу учнів з інтелектуальними
порушеннями здійснюється відповідно до методичного листа МОН України
№ 1/9-413 від 13.08.2014.
Підвищенню ефективності навчального процесу сприяє корекційнорозвиткова складова інваріативної частини навчальних планів спеціальних
навчальних закладів, якою регламентується організація системної
реабілітаційної роботи з учнями (вихованцями):
- розвиток слухового сприймання;
- розвиток зорового сприймання;
- розвиток мовлення;
- корекція пізнавальної діяльності;
- формування навичок просторового орієнтування;
- соціально-побутове орієнтування;
- формування компенсаційних способів діяльності;
- практичне використання знань, умінь і навичок (предметно-практична
діяльність);
- розвиток комунікативної діяльності та творчості;
- фізичний розвиток.
Така робота передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених
особливостями психофізичного розвитку учнів, і потребує впровадження
особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним
та диференційованим підходом. Обов’язковим при цьому є використання
навчально-реабілітаційного пристосування, яке необхідно дитині з урахуванням
особливостей її розвитку для допомоги сприймати навколишній світ та
навчальний матеріал.
У 2016 році розроблено програми з корекційно-розвиткової роботи для
учнів з особливими потребами (за нозологіями). На офіційному сайті МОН
України у рубриці «Освіта дітей з особливими потребами» розміщено навчальні
плани, програми для дітей з особливими потребами, які навчаються у
загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, а також інструктивнометодичні матеріали щодо організації роботи з ними.
Урядом України прийнято рішення про припинення з 1 вересня 2017 року
набору учнів до підготовчого та першого класів спеціальних шкіл (шкілінтернатів) для дітей із затримкою психофізичного розвитку (постанова
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Кабінету Міністрів України № 753 від 26.10.2016 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України № 585 від 23.04.2003»). Разом із тим, у
постанові не йдеться про згортання мережі спеціальних навчальних закладів
для дітей з інтелектуальними порушеннями, порушеннями зору, слуху, опорнорухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення. Однак при цьому
наголошується, що керівникам цих спеціальних навчальних закладів слід
усіляко сприяти перебуванню учнів у сім̕’ї, особливо тих, які проживають у
населеному пункті, де розміщено навчальний заклад, або у передмісті.
Сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими
освітніми потребами розкрито в листі МОН України № 1/9-2 від 10.01.2017.
Зокрема, в даному документі йдеться про:
- строк навчання − постановою Кабінету Міністрів України № 753 від
26.10.2016 установлено строк навчання для дітей з особливими освітніми
потребами з обов’язковим підготовчим класом та 1-4 класами (5 років);
- зміну термінології − у постанові Кабінету Міністрів України № 585 від
23.04.2003 поняття «які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвиту» замінено на термін «з особливими освітніми потребами», поняття
«вадами» замінено на термін «порушеннями», поняття «розумово відсталих
дітей» замінено на термін «дітей із порушеннями розумового розвитку».
- видачу документів − постановою Кабінету Міністрів України за № 671
від 27.09.2016 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» встановлено, що учням із порушеннями розумового розвитку
видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною
програмою; учням із помірною розумовою відсталістю видається довідка про
закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою. Якщо учень
випускається після 9-го класу і не продовжуватиме навчання у 10-му класі з
поглибленим професійно-трудовим навчанням, йому видається документ
встановленого зразка про закінчення школи; якщо учень продовжуватиме
навчання у 10-му класі спеціальної школи (школи-інтернату) для дітей з
інтелектуальними порушеннями, йому видається відповідний документ про
освіту після 10-го класу. Невидання випускникам документа про освіту як після
закінчення 9-го класу, так і після закінчення 10-го – недопустимо.
Міністерство освіти інформує, що лабораторією олігофренопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України розроблено проект критеріїв
оцінювання навчальних досягнень дітей з інтелектуальними порушеннями.
Після доопрацювання зазначений проект буде розміщено на веб-сайті МОН
України. Прохання до педагогів узяти участь у його обговоренні.
Слід звернути увагу на питання щодо робочого дня вчителя-логопеда та
вчителя-дефектолога. В листі МОН України № 1/9-325 від 14.06.2017 «Про
навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з
особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 20172018 навчальному році» дається роз’яснення, що згідно з Кодексом законів
України про працю встановлено 40-годинний п’ятиденний робочий тиждень із
двома вихідними днями. Зважаючи на це, педагогічні працівники окрім 18
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викладацьких годин мають 32 години робочого часу на тиждень для повного
виконання своїх посадових обов’язків, зумовлених особливостями учнівських
контингентів та функціонуванням навчального закладу.
У сучасних умовах надзвичайно важливим є проведення різноманітних
консультацій, зустрічей, презентацій щодо освітньої політики з керівниками,
педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів різних
типів, батьківською громадськістю, а також співпраця з громадськими
організаціями, батьками. Участь батьків та родини у навчальнореабілітаційному процесі є обов’язковою та необхідною умовою ефективності
навчання і реабілітації дитини з особливими потребами.
У 2017-2018 навчальному році актуальним залишається питання
створення іміджу школи-інтернату як закладу, який повинен відповідати
сучасним освітнім стандартам, вимогам держави, суспільства, забезпечити
розвиток особистості учня, здатної до адаптації у самостійному житті.
Позитивний досвід роботи в цьому напрямку сприятиме підвищенню довіри
батьків, соціуму до інтернатних закладів.
Нова українська школа передбачає перехід від школи, де дають лише
знання, до школи, де діти отримують компетентності ХХІ століття. Школа
повинна навчитися розвивати такі компетентності, як: уміння вчитися
впродовж життя, соціальні та громадянські компетентності, підприємливість і
фінансову грамотність, загальнокультурну грамотність, екологічну грамотність
і здорове життя. Мета усіх цих змін, за словами Міністра освіти і науки України
Лілії Гриневич, – випускник Нової української школи, а отже, і школиінтернату. Він має бути цілісною особистістю, патріотом та інноватором,
здатним змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці та вчитися
впродовж життя.
Сформувати таку особистість може педагог, який постійно розвиває свій
творчий потенціал, підвищує рівень фахової майстерності, впроваджує
нетрадиційні форми і методи навчання та виховання.
В основі методичної роботи кожного закладу, яка ґрунтується на
сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки, конкретному аналізі
результатів навчально-виховного, методичного процесу, має залишатися
діагностичний аспект, мета якого – вивчення рівня професійної компетентності
педагогів, дослідження потреб у підвищенні фахової майстерності, задоволення
запитів учителів, які мають різний рівень фахової підготовки та
компетентності, створення умов для самореалізації та самовдосконалення
творчого вчителя.
Важливою складовою професійної майстерності вчителя є його здатність
до самоосвіти, розширення й поглиблення знань, підвищення рівня предметної
підготовки, усвідомленого розуміння необхідності у безперервному
самовдосконаленні й саморозвитку як необхідної умови результативності
навчально-виховного процесу з метою формування особистості учня.
Самоосвітня діяльність учителя включає: науково-дослідну роботу за
94

проблемою, участь у колективних та групових формах методичної роботи,
вивчення педагогічного досвіду, практичну апробацію особистих напрацювань.
Одним зі шляхів підвищення фахової майстерності вчителів є атестація. З
метою її вдосконалення слід використовувати нетрадиційні підходи: творчі
самопрезентації, панорами творчих звітів, захист творчих проектів, автопортрет
на фоні школи, атестаційні марафони тощо.
У практиці шкіл-інтернатів поряд із традиційними (семінари-практикуми,
проблемні семінари, «круглі столи») варто широко використовувати
нетрадиційні форми методичної роботи: фестивалі творчих уроків, методичні
ринги, декади, творчі вернісажі, методичні вітальні, тижні молодого
спеціаліста, тижні наставника, презентації творчих проектів, методичні турніри,
аукціони, ярмарки педагогічних ідей, тренінги, ділові ігри, майстер-класи.
Нових підходів потребує організація виховної роботи в школахінтернатах області. Виховання дитини у навчальних закладах інтернатного типу
– одна з важливих соціальних проблем. Школа-інтернат повинна стати
затишною домівкою, де кожен учень почувається господарем, де немає
байдужості, де його оточує атмосфера радості, добра, творчості, взаємоповаги,
демократичних стосунків усіх членів навчально-виховного процесу на засадах
гуманної педагогіки і де дитину готують до майбутнього життя .
Важливими складовими результативності виховного процесу є:
врахування унікальності особистості кожної дитини, її індивідуальних
особливостей, вивчення потреб, інтересів дітей, забезпечення реалізації їх
можливостей, розвиток пізнавальної та творчої активності, заохочення успіхом,
організація змістовного дозвілля дітей, спільна діяльність вчителя, вихователя
та учнів на засадах довіри, взаєморозуміння.
Планування виховної роботи у 2017-2018 навчальному році варто
здійснювати на діагностичній основі відповідно до нормативно-правової бази
щодо організації виховного процесу в освітніх закладах, зокрема Програми
«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України» (наказ МОН України № 1133 від 17.12.2007) та Обласної
програми «Національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 20082020 роки», з доповненнями до якої та основними напрямами виховної роботи в
області можна ознайомитися на веб-сайті Рівненського ОІППО.
Отже, першочергове завдання педагогічних колективів загальноосвітніх
шкіл-інтернатів – здійснити потужні практичні кроки в роботі з розвитку
ключових компетентностей вихованців, адже часто школа-інтернат – це єдиний
та найважливіший осередок становлення та розвитку цих компетентностей у
тих, хто тут навчається. Кожен інтернатний заклад має визначитися щодо
виконання найважливіших завдань, які сприятимуть кінцевому результатові, –
навчання та виховання соціально адаптованої особистості випускника.
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та позашкільної освіти Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ПНЗ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(керівникам місцевих органів влади, методистам із позашкільної освіти
районних, міських методичних кабінетів, центрів,
працівникам позашкільних навчальних закладів)
І. Позашкільна освіта в умовах децентралізації
В умовах тривалого громадського обговорення Закону України «Про
освіту», який покликаний закласти підвалини для всієї системи освіти України,
де позашкільна освіта як важлива й унікальна ланка повинна зайняти належне
їй місце для того, щоб продовжувати виконувати покладені на неї державою
соціальні та освітні функції, з'являються нові виклики для системи
позашкільної освіти, пов’язані з процесами децентралізації. Про те, що
результати моніторингових досліджень функціонування системи позашкільної
освіти є інструментом, який дозволить місцевим органам управління освітою
приймати ефективні та виважені управлінські рішення, активно
обговорювалося на колегії Державної інспекції навчальних закладів України та
Всеукраїнському форумі педагогічних працівників позашкільної освіти
«Позашкільна освіта в умовах децентралізації» (28 жовтня 2016 року). Зокрема,
І. Я. Юрійчук, інспектор відділу інспектування та моніторингу загальноосвітніх
та дошкільних навчальних закладів управління контролю за діяльністю ЗНЗ і
ПТНЗ Державної інспекції навчальних закладів, презентуючи результати
моніторингу позашкільної освіти, зазначив, що аналіз динаміки мережі ПНЗ в
Україні виявляє тенденцію до зменшення кількості закладів, не враховуючи ті з
них, що залишилися на тимчасово окупованих територіях. Такий стан
спричинений зміною фінансування позашкільної освіти, якою мають
опікуватися місцеві бюджети. Фахівець зробив висновок про те, що нинішня
система фінансування призводить до нестабільного і нерівномірного
фінансування позашкілля в різних регіонах. Особливо закцентував увагу на
ризиках для існування позашкілля в деяких сільських ОТГ [4]. Для того, щоб
позашкільна освіта могла виконувати важливу соціальну місію, а саме –
створювати умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного
розвитку дітей, підтримувати обдаровану молодь, формувати майбутню еліту
нації, ця унікальна освітня галузь потребує уваги з боку представників влади.
Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-46 від
02.02.2017 «Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту». Зокрема, в
листі зазначається, що Міністерство освіти і науки України занепокоєне
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ситуацією щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту в умовах
децентралізації. У зв'язку із недостатнім фінансуванням із місцевих бюджетів
позашкільної освіти в ряді регіонів почастішали випадки закриття, злиття або
об’єднання позашкільних навчальних закладів, що не відповідає основним
засадам державної політики, визначеним у частині другій статті 9 Закону
України «Про позашкільну освіту». Якщо на територіях створених об'єднаних
територіальних громад (далі – ОТГ) немає жодного позашкільного навчального
закладу, Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам місцевих
органів влади вирішувати питання забезпечення умов для здобуття
позашкільної освіти різними шляхами, зокрема: створювати нові заклади;
організовувати роботу гуртків різних напрямів на базі загальноосвітніх
навчальних закладів; залучати на договірній основі позашкільні заклади, що
розташовані на території інших громад, керуючись Законом України «Про
співробітництво територіальних громад» тощо. Разом із тим, звертаємо увагу
керівників ПНЗ на необхідності перегляду діяльності закладу та її
максимального наближення до потреб громади. У зв’язку із цим,
рекомендуємо:
- обговорити на серпневій конференції, педагогічній, методичній раді,
методичних об'єднаннях проблеми, пов'язані з виконанням ПНЗ соціальної
місії, соціального замовлення на освітні послуги, розвитком соціального
партнерства та відповідальності, взаємодією з громадою;
- планувати навчально-виховний процес на основі запитів, інтересів і
потреб громади;
- підготувати колектив до ефективної роботи з громадою, ініціювати
соціальні проекти;
- організовувати роботу з різними цільовими групами дорослого та
дитячого населення громади.
ІІ. Освітні орієнтири концепції
Нової української школа для позашкільних навчальних закладів
Концепція Нової української школи, закладаючи новий зміст та підходи
до початкової освіти, базової та профільної середньої, передбачає тісну
співпрацю з позашкільною освітою у процесі виявлення індивідуальних нахилів
та здібностей кожної дитини для цілеспрямованого її розвитку і профорієнтації.
Тому при організації навчально-виховного процесу в позашкільному
навчальному закладі, формуванні мережі гуртків, розробці змісту гурткових
занять необхідно враховувати визначені в Концепції ключові компетентності:
спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність,
компетентність у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова
компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні та громадянські
компетентності, підприємливість, загальнокультурна грамотність, екологічна
грамотність і здорове життя [2]. Орієнтованість на ринок праці та здібності
молодої людини є визначальними під час профорієнтаційної роботи в
позашкільному закладі. У Концепції прогнозуються навички, які будуть
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затребувані для успішного працевлаштування молоді в найближчому
майбутньому: вміння вирішувати складні завдання; критичне мислення;
креативність; управління людьми, навички координації та взаємодії; емоційний
інтелект; судження і прийняття рішень; клієнтоорієнтованість, уміння вести
переговори; когнітивна гнучкість [2]. Ураховуючи зазначене вище,
культорганізатору, керівнику гуртка при організації масових заходів,
навчальних занять необхідно підбирати такі форми, методи, прийоми роботи з
дітьми, які б сприяли формуванню означених навичок. Прогнозуючи
результати позашкільної освіти в програмах розвитку закладу, навчальних
програмах необхідно враховувати характеристики молодої людини, які
визначені в Концепції: особистість, патріот, інноватор [2]. Виховний процес, як
наголошується в Концепції Нової української школи, має стати невід'ємною
складовою всього освітнього процесу та орієнтуватися на загальнолюдські
цінності: морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага
до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода,
демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури,
патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність,
відповідальність) [2]. Цьому повинні сприяти не лише виховні заходи, свята,
конкурси, проекти, а й гурткові заняття. Розширення сфери цінностей
особистості слід розглядати як процес дедалі більшої диференціації сфери
людського ставлення до світу. Тому виховна тактика щодо рівня розвитку
особистісних цінностей має полягати в забезпеченні їх вияву як ставлення [1].
Дитина вибірково привласнює цінності соціального середовища. Ці цінності
згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, Програмою національного виховання учнівської молоді
Рівненщини на 2008-2020 роки виявляються через її власне ціннісне ставлення
до суспільства і держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного
краю, до себе, людей, природи, мистецтва, праці.
ІІІ. Позашкільний контекст STEM-освіти
Сьогодення об’єктивно стикається з дефіцитом спеціалістів, обізнаних у
науковій сфері, здатних брати участь у інноваційних процесах і забезпечити
стабільний розвиток суспільства у майбутньому. Про це зазначається в проекті
концепції STEM-освіти в Україні. STEM – один із актуальних напрямів
інноваційного розвитку природничо-математичної освіти. Акронім STEM (від
англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering –
інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – математика) визначає
характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні
міждисциплінарних практико орієнтованих підходів до вивчення природничоматематичних дисциплін. Значний потенціал щодо впровадження STEM-освіти
мають позашкільні навчальні заклади, які поряд із дошкільними,
загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами
віднесені до формального рівня реалізації STEM-освіти в Україні. Директорам,
заступникам директорів ПНЗ, визначаючи перспективи розвитку позашкільного
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навчального закладу, необхідно звернути увагу на важливість функціонування
гуртків з робототехніки, інженерії, сучасних наукових напрямків, новітніх
технологій тощо. Крім гурткової роботи, вихованці повинні мати змогу
долучатися до STEM під час конкурсів, фестивалів, хакатонів, веб-квестів
природничо-наукового, інженерно-технічного спрямування. Про такі заходи
всеукраїнського та міжнародного рівнів буде повідомлено додатково в
методичних рекомендаціях працівників відділу STEM-освіти Інституту
модернізації змісту освіти МОН України. Відповідно до Концепції невід’ємною
складовою STEM-освіти є мережа STEM-центрів, STEM-лабораторій та
Всеукраїнський віртуальний центр STEM-освіти. Директорам ПНЗ варто
звернути увагу на можливість відкриття STEM-центру/STEM-лабораторії на
базі позашкільного навчального закладу, якщо наявна відповідна матеріальнотехнічна база, фахівці та навчальні програми.
ІV. Програмне забезпечення позашкільних навчальних закладів
Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації
змісту освіти» Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення
діяльності гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань
позашкільних навчальних закладів навчальними програмами за напрямами
позашкільної освіти» від 14.02.2017 здійснено аналіз забезпечення навчальними
програмами гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань
позашкільних навчальних закладів області. Результати аналізу дозволяють
зробити висновок, що позашкільні навчальні заклади достатньою мірою
забезпечені навчальними програмами. Працівники ПНЗ користуються
навчальними програми, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, а
також програмами, затвердженими наказами обласного, районних, міських
органів управління освітою згідно із встановленою процедурою. Враховуючи
результати аналізу програмного забезпечення ПНЗ, рекомендуємо звернути
увагу на дотримання таких вимог:
- при укладанні навчальних програм із позашкільної освіти необхідно
керуватись вимогами до їх змісту та оформлення, які подані в листі Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти «Про методичні рекомендації щодо
змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти» №14.1/101685 від 05.06.2013;
- навчальні програми, затверджені місцевими органами виконавчої влади,
повинні бути розміщені на офіційних веб-сайтах відповідних органів
управління освітою або їх методичних структур.
Навчальні програми, які мають гриф Міністерства освіти і науки України,
розміщені на офіційних веб-сайтах Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
(https://imzo.gov.ua)
та
державних
центрів
позашкільної
освіти
(http://nenc.gov.ua; http://man.gov.ua; http://ukrjuntur.org.ua; http://udcpo.ucoz.ua).
Репозитарій навчальних програм із позашкільної освіти, які затверджені
наказами управління освіти і науки Рівненської обласної державної
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адміністрації,
розміщений
на
порталі
«Освіта
Рівненщини»
http://rivneosvita.org.ua/ у вкладці «Документи». Звертаємо увагу на те, що
Комісією дисциплін художньо-естетичного циклу науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах програми гуртків (протокол № 3 від
07.12.2016):
- «Традиційний поліський спів» (авт. Ковальчук Ю. В., Ковальчук А. П.,
керівники гуртків Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28
Рівненської міської ради);
- «Кераміка» (авт. Сєрков О. О., керівник гуртка Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Рівненської міської ради).
V. Кращі педагогічні практики 2016-2017 навчального року
Із метою підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації
педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів у січні-лютому
2017 року було проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» та підбито його підсумки. Інформація про підсумки
обласного етапу конкурсу розміщена в додатку до наказу управління освіти і
науки Рівненської обласної державної адміністрації «Про підсумки обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» № 127 від 14.03.2017.
У конкурсі взяли участь 11 керівників гуртків із 8 районів та міст:
Володимирецького,
Дубенського,
Костопільського,
Рівненського,
Рокитнівського, Сарненського районів, міст Вараш і Рівне, а також із обласного
комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія
наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради. Учасники презентували
досвід професійної діяльності у таких номінаціях: «Керівники гуртків науковотехнічного напряму (гуртки інформаційно-технічного, спортивно-технічного та
предметно-технічного профілю); «Керівники гуртків та секцій дослідницькоекспериментального
напряму
(наукові
відділення
філософії
та
суспільствознавства (секції «Філософія, теологія, релігієзнавство та історія
релігії»;
«Соціологія,
журналістика»;
«Правознавство,
педагогіка»).
Переможцями обласного етапу конкурсу журі визнала педагогів:
Ярмольчук Л. В., керівника гуртка Костопільського центру технічної творчості
та комп’ютерних технологій (науково-технічний напрям, номінація «Керівник
інформаційно-технічного гуртка»); Дедюх Т. В., керівника гуртка Рівненського
міського центру творчості учнівської молоді (науково-технічний напрям,
номінація «Керівник спортивно-технічного гуртка»); Марисюк Л. А., керівника
гуртка Рівненського міського центру творчості учнівської молоді (науковотехнічний напрям, номінація «Керівник предметно-технічного гуртка»);
Шокало Ю. М., керівника гуртка обласного комунального позашкільного
навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»
Рівненської обласної ради (дослідницько-експериментальний напрям, номінація
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«Керівник гуртка соціології, журналістики»). Презентований досвід роботи
педагогів засвідчив про їх значні здобутки у справі навчання і виховання дітей
різних вікових категорій. Керівники гуртків переконливо довели, що їх система
навчально-виховної роботи спрямована на формування пізнавальної,
практичної, творчої та соціальної компетентностей вихованців та забезпечує
вагомі практичні результати. Із портфоліо педагогів – переможців обласного
етапу конкурсу можна ознайомитись за посиланнями:
 Дедюх Т.В. – https://dedyuh.blogspot.com;
 Марисюк Л. А. – https://larisamarusyik.blogspot.com;
 Ярмольчук Л. В. – http://www.цтткт.укр/member/ludmila-yarmolchuk/;
 Шокало Ю. М. –
https://drive.google.com/drive/folders/0B5RzkcihQauTTXpNYVNlR1AwSFk.
За результатами очного туру ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості», який відбувся 13-15 червня у м. Києві переможцями
конкурсу в трьох номінаціях визнано педагогів Рівненщини: Ярмольчук Л. В.,
Марисюк Л. А., Шокало Ю. М. (наказ Міністерства освіти і науки України
«Про підсумки Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у
номінації «Керівник гуртка – 2017» № 938 від 27.06.2017). На порталі «Освіта
Рівненщина» в розділі «Інфоцентр» (вкладка «Дошка пошани») розміщені
фотографії переможців конкурсу «Джерело творчості» за період з 2011 – по
2017 роки.
Із метою підвищення якості й удосконалення змісту позашкільної освіти,
забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань
позашкільних навчальних закладів якісною навчальною літературою за
напрямами позашкільної освіти у травні 2017 року проведено І етап
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти та підбито його підсумки. Інформація про
підсумки І етапу конкурсу розміщена в додатку до наказу управління освіти і
науки «Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році»
№ 345 від 13.06.2017. Учасники презентували власні рукописи за такими
категоріями: навчальні програми та навчальна література дослідницькоекспериментального, художньо-естетичного, науково-технічного та військовопатріотичного напрямів позашкільної освіти. Матеріали конкурсу оцінювали 4
експертні комісії. Відповідно до експертних висновків переможцями конкурсу
в категорії «Навчальні програми» визнано педагогів: Коваленаса С. В.,
керівника гуртка комунального закладу «Рівненська обласна станція юних
туристів» Рівненської обласної ради, Снітка М. В., керівника гуртка
Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради,
Горбатюк І. В., художнього керівника комунального закладу «Школа-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», Бухалюк Н. Ф., керівника гуртка
комунального закладу «Соснівський Центр дитячої та юнацької творчості»
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Березнівської районної ради, Соловей Г. В., керівника гуртка Корецького
районного будинку школярів Корецької районної ради, Малярчук К. Я.,
керівника гуртка Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва
Здолбунівської районної ради. В категорії «Навчальна література»
переможцями стали: Хомеча Н. А., керівник гуртка Обласного комунального
позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської
молоді» Рівненської обласної ради, Приходько О. Ю., голова журі ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР МАН України в Рівненській області,
Шульжук Н. В., керівник гуртка Обласного комунального позашкільного
навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»
Рівненської обласної ради, Марисюк Л. А., керівник гуртка, Савчук Т. В.,
заступник директора з навчально-виховної роботи Рівненського міського
центру творчості учнівської молоді. Подані на конкурс роботи засвідчили
прагнення
педагогів
використовувати
якісне
навчально-методичне
забезпечення у своїй професійній діяльності, до розроблення якого щорічно
долучаються працівники різних напрямів позашкільної освіти.
У березні 2017 р. відбувся обласний конкурс-ярмарок педагогічної
творчості в номінації «Позашкільна освіта». На конкурс було подано 49 робіт.
Переможцями конкурсу-ярмарку визнано педагогів: Куроченко І. І. та
Рискову В. Г., керівників гуртків Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Рівненської міської ради (І місце) за навчальний посібник «Технології
екологічної освіти та виховання в позашкільному закладі»; Ковальчука Ю. В.,
керівника гуртка Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 28
Рівненської міської ради (ІІ місце) за методичний посібник із досвіду роботи
«Нове життя старим традиціям»; Єрчик О. В. та Яруту М. Х., керівників гуртків
Квасилівського НВК «школа-ліцей» (ІІ місце) за посібник «Коли ти любиш
рідний край»; Рябкову Н. М., керівника гуртка Костопільського будинку
школярів та юнацтва (ІІІ місце) за методичний посібник «Формування
освітнього середовища Костопільського будинку школярів та юнацтва через
співпрацю з батьками вихованців», Пожарського А. С. та Сухолейстера В. М.,
керівників гуртків Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради (ІІІ місце)
за посібник «Поради мандрівнику»; Чабелець С. В., керівника гуртка
Березнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школаінтернат І – ІІІ ступенів – міжшкільний навчально-виробничий комбінат»
(ІІІ місце) за методичний посібник із досвіду роботи «Мистецтво
бісероплетіння».
Ураховуючи результати конкурсів, пропонуємо методистам із
позашкільної освіти районних, міських методичних кабінетів, центрів,
методистам позашкільних навчальних закладів вивчати та поширювати досвід
роботи педагогів, які брали участь у конкурсі та мають вагомі професійні
здобутки через організацію шкіл педагогічного досвіду, майстер-класи,
семінари-практикуми, методичні видання тощо, активніше залучати авторів
навчальних програм, навчальної літератури до методичних заходів районного,
міського рівнів, сприяти присвоєнню їм звання «керівник гуртка-методист».
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Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію
педагогічних працівників (наказ МОН України № 930 від 06.10.2010,
зареєстрованого в Мінюсті України за № 1255/18550 від 14.10.2010)
експертними комісіями інституту в цьому навчальному році було розглянуто 13
матеріалів педагогів, які претендували на присвоєння звання «керівник гурткаметодист», зокрема 1 керівник гуртка загальноосвітньої школи, 12 – керівників
гуртків позашкільних навчальних закладів. У матеріалах розкрито зміст та
методику організації гурткової роботи за різними напрямами позашкільної
освіти. При підготовці методичної розробки керівникам гуртків, які
атестуються на присвоєння звання «керівник гуртка-методист» необхідно
керуватись вимогами, які подані в рекомендаціях Н. А. Мельник «Рекомендації
щодо підготовки методичної розробки у процесі атестації педагогічних
працівників та присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист»,
«вихователь-методист»,
«практичний
психолог-методист»,
«педагогорганізатор-методист», «керівник гуртка-методист» [3].
Упродовж 2014-2017 років реалізувався спільний проект Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та позашкільних
навчальних закладів «Школа новаторства для керівних та педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів». Мета проекту – виявлення,
популяризація інноваційних педагогічних методик, технологій, інтерактивних
форм навчання та всебічне впровадження їх у педагогічну практику,
пропагування новаторського досвіду. Ознайомитися з матеріалами діяльності
Шкіл
новаторства
можна
на
сайті
Рівненського
ОІППО
(http://www.roippo.org.ua/) у вкладці «Діяльність» за посиланням «Регіональна
школа новаторства» («Зональні школи новаторства»). Досвід роботи Школи
представлений в інформаційному бюлетені «Школа новаторства для керівних
та педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів» [5].
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Анатолій ДУБЕНЧУК,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Інваріантна складова Типових навчальних планів, до якої входить
навчальний предмет «Фізична культура», є однаковою для всіх
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми
власності.
У контексті Концепції «Нової української школи» школа має навчити
дітей використовувати знання та вміння, отримані в процесі навчання, для
вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій , тому заняття фізичною
культурою повинні увійти до звички школяра. Рух, змагання, самоствердження
– природна суть фізичної культури і спорту.
Випускники школи – це патріоти України, які знають її історію; носії
української культури, які поважають культуру інших народів; вільно
спілкуються державною мовою, володіють також рідною (у разі відмінності) й
однією чи кількома іноземними мовами, мають бажання і здатність до
самоосвіти, виявляють активність і відповідальність у громадському й
особистому житті, здатні до підприємливості й ініціативності, мають уявлення
про світобудову, бережно ставляться до природи, безпечно й доцільно
використовують досягнення науки та техніки, дотримуються здорового способу
життя.
Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є:
- формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я,
фізичного розвитку та фізичної підготовленості;
- гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу
життя.
Навчальний предмет «Фізична культура» надає змогу:
- створити цілісну уяву про вплив занять фізичними вправами на
розвиток особистості;
- оволодіти технікою різноманітних рухових дій;
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- набути навичок організації та методики проведення самостійних занять
фізичною культурою;
- сприяти профілактиці шкідливих звичок тощо.
Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета
здійснюється за навчальними програмами, які мають відповідний гриф
Міністерства освіти і науки України.
Із 2017-2018 навчального року набирає чинності оновлена навчальна
програма «Фізична культура» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, в якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета.
Структура оновленої програми є максимально інформативною для
вчителя. Дана структура дозволяє вчителю більш об’єктивно оцінити
досягнення учня. У програмі чітко висвітлено знаннєвий, діяльнісний та
ціннісний компоненти. Навчання – це продукт кількості, можливостей і якості
викладання. Вчитель, який працює якісно, матиме кращий результат; якщо він
змінюєте якість викладання, то можете змінити і результат. Важливо навчати
школярів навчатися, поєднувати нові знання з уже набутими.
У навчальній програмі виокремлено наскрізні змістові лінії. Усього
виокремлено чотири наскрізні змістові лінії (однакові для всіх навчальних
предметів): «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська
відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова
грамотність». Наскрізні змістові лінії відображають провідні соціально й
особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і
виховання учнів, та є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з
ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування
ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів, що визначають їх поведінку в
життєвих ситуаціях.
Очікувані результати навчальної діяльності учнів перенесені у лівий
стовпчик програми, вони є необхідними предметними компетентностями, і в
той же час, відповідають змістовим наскрізним темам.
Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить
інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріантної частини
належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст
яких реалізовується упродовж кожного уроку. Практично кожен вид спорту
може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фізичної
культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми
варіативних модулів повинні пройти експертизу, отримати гриф Міністерства
освіти і науки України та бути оприлюдненими для загального користування.
Отже, кількість варіативних модулів із часом має зростати.
Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує
самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. На опанування
обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не
менше ніж 18. Проте не виключається можливість мотивованого збільшення чи
зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.
Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально105

технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та
бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим опитуванням. Перед
початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та
розподіл варіативних модулів у кожному класі.
Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на
уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН України
№ 518/674 від 20.07.2009, учні розподіляються на основну, підготовчу та
спеціальну медичні групи.
Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному
обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних
особливостей розвитку дитини.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи,
обов’язково відвідують уроки фізичної культури та опановують навчальний
матеріал відповідно до вимог навчальної програми. Участь у змаганнях – за
додатковим дозволом лікаря.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи,
обов’язково відвідують уроки фізичної культури, але виконують корегувальні
вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.
Учні незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також
ті, що тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні обов’язково бути
присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для
учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної
медичних груп, установлює вчитель фізичної культури.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ
учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути
спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення
рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання учня/учениці у розвитку
фізичних якостей учитель (а у 8-9-х класах – разом з учнем/ученицею) складає
індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання
занять, зміст фізичних вправ, послідовність їх виконання, кількість повторень,
інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання.
Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці
додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.
На заняттях з фізичної культури рекомендуємо:
- здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за
статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з
урахуванням їхніх потреб і нахилів;
- навчити учнів контролювати та оцінювати свій фізичний стан,
добирати і використовувати різноманітні засоби фізичної культури.
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні
нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Навчальні
нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно
до календарного тематичного планування. Учні, які за станом здоров’я
віднесені до підготовчої медичної групи, оцінюються за теоретико-методичні
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знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не
протипоказані.
При оцінюванні навчальних досягнень із фізичної культури також
враховуються: особисті досягнення школярів упродовж навчального року
(приріст показників технічної та фізичної підготовленості); ступінь активності
учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний
час.
Для попередження нещасних випадків потрібно дотримуватися вимог
безпеки під час проведення занять, особливо, при складанні навчальних
нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням.
У період з 1 вересня до 1 жовтня кожного навчального року з метою
адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом
навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ
із максимальною інтенсивністю.
Проблематичними питаннями викладання фізичної культури в області є:
1. Забезпечення навчально-виховного процесу з фізичної культури
навчально-матеріальною базою та інвентарем.
2. Низька охопленість учнів, віднесених до спеціальної медичної групи,
додатковими заняттями, передбаченими відповідними програмами МОН
України.
3. Недостатня кількість учнів, які займаються у шкільних фізкультурнооздоровчих гуртках та секціях.
4. В оцінюванні успішності учнів надається перевага фізичній
підготовленості, а не якості засвоєння знань та техніки рухових дій, що
передбачається програмами.
5. У спортивно-масовій роботі акцент робиться на участі в районних та
обласних змаганнях, що є неправильно. Основою цих змагань мають бути
внутрішкільні змагання, інакше вся система втрачає сенс.
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване МОН України до
використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на
офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту
модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).
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Наталія КРУТОВА,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри природничо-математичної освіти
Рівненського ОІППО
ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ
Одним із ключових компонентів формули нової школи є сучасне освітнє
середовище, покликане забезпечити необхідні умови, засоби і технології для
навчання не лише учнів, а й педагогів. Зважаючи на це, пропонуємо модель
створення навчального інформаційного освітнього середовища для вчителя
математики, що складається з інтелектуальних і програмно-методичних
ресурсів, які містять знання й технології роботи з ними.
Під інформаційним освітнім середовищем учителя математики
розумітимемо сукупність організаційно-педагогічних умов, що забезпечують:
здійснення його професійної діяльності засобами інформаційних технологій,
комунікаційну взаємодію з іншими користувачами, інформаційну підтримку в
навчанні
математики
на
базі
програмно-технологічних
ресурсів,
інструментальних засобів та освітнього контенту.
Основу інформаційного освітнього середовища вчителя математики
складають:
1. Освітні технології: інформаційно-комунікаційне та проблемнодіалогічне навчання, різнорівнева диференціація, проектування діяльності,
інтерактивні технології, технології оцінювання освітніх результатів, блоковоконсультативного навчання, колективного та групового способів навчання,
моніторинг розвитку та ін.
2. Педагогічні технології: проектна технологія (авт. Дж. Дьюї,
В. Кілпатрик), технологія індивідуального навчання (авт. І. Унт, А. Границька,
В. Шадріков); технологія формування творчої особистості (авт. Є. Ільїн,
І. Волков); комп’ютерні (інформаційні) технології (авт. А. Єршов) та ін.
3. Освітній аутсорсинг (залучення зовнішніх ресурсів з метою надання
освітніх послуг), освітні мережеві проекти (Intel® «Навчання для майбутнього»,
«Щоденник.ua», EDUkIT, «MySchool.ua», «Освітньо-інформаційне середовище
як фактор цілісного розвитку особистості» та ін.).
4. Онлайн-навчання: дистанційне навчання, відеоуроки, відеоролики,
онлайн-конструктори, тренажери, онлайн-математичні програми, конспекти
уроків з математики, позакласні заходи, проекти тощо.
5. Засоби навчання математики:
– електронні та цифрові освітні ресурси з математики: навчальнометодичні матеріали, практикуми, електронні підручники, посібники, видання,
дидактичні демонстраційні матеріали, репозитарій електронних ресурсів, вихід
у мережу Інтернет;
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– офісні програми: Microsoft Excel, PowerPoint, Power Word та ін.;
– пакети математичних програм: Gran1, Gran 2D, Gran 3D, Maple,
Mathcad, Mathematics, Advanced Grapher, пакет динамічної геометрії DG та ін.;
– програмно-методичні
комплекси:
«Математика,
5-9
класи»,
«Математика, 10-11 класи», «Геометрія, 7-9 класи», «Геометрія, 10-11класи»,
віртуальні моделі, тренажери та ін.;
– освітні ресурси Інтернету: базові національні освітні портали та сайти,
регіональні освітні ресурси, освіта в Україні та за кордоном, освітні навчальнометодичні ресурси, ресурси для підтримки математичної освіти тощо.
6. Математика онлайн: сервіс WolframAlpha, інтерактивні 3D моделіілюстрації, математичні калькулятори, програми, математичні формули, задачі,
анімації до уроків, онлайн-кросворди, онлайн-тести, довідники з математики
тощо.
7. Комунікаційні технології: відеомости, відеоконференції, вебінари,
мережеві спільноти, онлайн-консультації, форуми, блоги, позакласна робота з
математики.
8. Технічні засоби: комп’ютер, ноутбук, відеопристрої, смартфон,
електронна дошка, проектор, оргтехніка.
Для підтримки математичної освіти пропонуємо такі освітні ресурси:
 Сайт
«Навчальні
предмети.
Математика»
(https://sites.google.com/site/osvitnires/navcalni-pred/matematika): популярні сайти
для підтримки вивчення математики в загальноосвітніх закладах України;
 Електроні
конструктори
уроків
математики
(http://www.matematica.inf.ua/files/konspekt/konspekt.html): задачі та приклади;
відеоролики; конспекти уроків математики; файловий архів: математичні
програми, тести, кросворди, конспекти, позакласні заходи, проекти тощо;
 Імперія математики (http://i-math.com.ua/): програми, позакласна
робота, робота з обдарованими дітьми, методичне об’єднання вчителів
математики, прикладне програмне забезпечення, календарне планування,
факультативи, підготовка до ЗНО, статті, презентації;
 Віртуальний кабінет математики (http://nico-mat.at.ua/), головна
сторінка (потрібна реєстрація);
 Пакети
математичних
навчальних
програм
(http://softarchive.ru/item/212): книги з математики;
 Розв’язуємо
задачі
з
геометрії
(http://profmeter.com.ua/communication/learning/course/course7/index);
 Найбільший
математичний
онлайн-ресурс
(http://mathworld.wolfram.com/ );
 Складання математичних пазлів (http://i-math.com.ua/pazl/);
 Сайт «Країна міркувань» (http://mysl.lviv.ua/), присвячений розвитку
мислення дітей, пропонує посібник із розвитку мислення школярів 6-12 років
«В Країні Міркувань»: понад 100 цікавих логічних завдань, малюнків;
можливість самим розмістити на сторінці задачі, головоломки, ребуси,
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висловити свої міркування щодо того, як краще виховувати дітей розумними,
кмітливими, критично мислячими.
 Веб-квест з математики (http://i-math.com.ua/blog/matematichnij-vebkvest-ukra%D1%97na-yedina-kra%D1%97na/);
 Навчальний сайт з математики (http://formula.co.ua/): арифметика,
алгебра, геометрія, тригонометрія; кросворди, головоломки, логічні ігри
онлайн; довідники, програми, реферати, презентації для вчителів;
 Математика
в
школі
онлайн
(https://sites.google.com/site/matematikaonlajn/): математика, алгебра і початки
аналізу, геометрія; навчальні програми та плани; олімпіади та конкурси;
використання ІКТ у ході вивчення математики;
 Методична скарбничка при вивченні математики (http://istmatemat.at.ua/). Основне призначення сайту – пропагувати вивчення
математики, допомогти вчителеві при підготовці уроків і позаурочних заходів,
запропонувати школярам і студентам доступну та цікаву інформацію про
математику як науку, історичні факти;
 Сайт математиків (http://mathforum.at.ua/load/usnij_rakhunok/1-1-0-8)
пропонує все необхідне для вчителя математики: календарне планування,
розробки уроків, навчальні фільми та статті, математичні задачі, форум;
 Демоплатформа 3DG Національного центру аерокосмічної освіти
молоді України (http://3dg.com.ua/): електронні підручники з геометрії для 10-11
класів, таблиці, стереометрія в опорних схемах, комбінації геометричних тіл,
інтерактивні 3D-моделі та ілюстрації до задач курсу стереометрії, покрокова
побудова перерізів геометричних тіл;
 Додаток Web 2.0 (http://learningapps.org/) для підтримки процесу
навчання і викладання за допомогою інтерактивних модулів, які можна
змінювати або створювати в оперативному режимі;
 Математика
в
школі
(http://rmv.at.ua/load/programma_po_matematike_10_11_klassy_uroven_standarta/1
-1-0-61): контрольні та самостійні роботи, олімпіади, електроні тести,
презентації до уроків тощо.
Мережеві спільноти:
 Форум
українських
математиків
(http://umrazum.ru/dir/sajty_po_uchebnym_predmetam/matematika/forum_
ukrajinskikh_matematikiv/12-1-0-6603): відеоуроки, презентації для учнів та
вчителів, онлайн-навчання.
Інформаційне освітнє середовище повинне стати новим способом
опанування навчальних матеріалів, форм і методів роботи з учнями,
орієнтувати на індивідуальні потреби учня в освітньому процесі, доступ до
освітніх ресурсів тощо. Реалізація такого підходу передбачає створення
власного інформаційного освітнього середовища вчителем математики,
інтегрованого з інформаційними середовищами навчального закладу,
110

регіональних установ і національного контенту для здійснення професійної
діяльності.
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Рада КОЗАК,
методист кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
ДЛЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У рамках реалізації державної політики щодо забезпечення права на
якісну освіту дітей з особливими потребами 23 травня 2017 року Верховною
Радою України був прийнятий Закон «Про внесення змін до Закону України
«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг». Цим законопроектом передбачається
закріплення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надання
їм можливості отримувати освіту в усіх навчальних закладах, незалежно від
«встановлення інвалідності». Цим законом запроваджується та регулюється
дистанційна й індивідуальна форми навчання. В законі чітко визначаються
поняття: «особа з особливими освітніми потребами» та «інклюзивне навчання».
Хто ж така особа з особливими освітніми потребами? Це особа, яка
потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з
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метою забезпечення її права на освіту, сприяння розвитку її особистості,
поліпшення стану здоров'я та якості життя, підвищення рівня участі у житті
громади.
Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, що забезпечує реалізацію
права на освіту осіб з особливими освітніми потребами та їх соціалізацію й
інтеграцію в суспільство.
Крім того, даний Закон регулює можливість особам з особливими
освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційнорозвиткову допомогу. В законі прописано, що психолого-педагогічна,
корекційно-розвиткова та інша допомога особам з особливими освітніми
потребами в системі освіти надається в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, з урахуванням їх потреб, визначених в індивідуальній
програмі розвитку особи з особливими освітніми потребами.
Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми
потребами – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з
особливими освітніми потребами, визначає перелік необхідних психологопедагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг і засобів для розвитку
дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків чи
інших законних представників дитини. «Індивідуальна програма розвитку
особи з особливими освітніми потребами – документ, що забезпечує
індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, визначає
перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших
послуг і засобів для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з
обов'язковим залученням батьків чи інших законних представників дитини».
Законом передбачено механізм створення для осіб з особливими
освітніми потребами інклюзивних та спеціальних груп (класів) у
загальноосвітніх навчальних закладах. Для здобуття загальної середньої освіти
для них можуть створюватися вечірні (змінні) школи, інклюзивні та/або
спеціальні класи, а також класи, групи з очною, заочною, дистанційною
формами навчання при загальноосвітніх школах.
Загальноосвітні навчальні заклади (далі – ЗНЗ) на підставі письмового
звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків чи законних
представників утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб
з особливими освітніми потребами.
Навчально-реабілітаційний процес у 2017-2018 навчальному році для
учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів
області буде здійснюватися відповідно до нормативно-правої бази,
інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України
(далі – МОН) (лист № 315 від 07.06.2017 «Про структуру навчального року та
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному
році», лист № 385 від 12.07.2017 «Про навчальні плани та організацію
навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми
потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 році»),
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методичних рекомендацій Рівненського ОІППО щодо викладання навчальних
дисциплін та організації роботи у 2017-2018 навчальному році.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
структура навчального року, час та терміни проведення канікул визначаються
спільним рішенням органу управління освітою та навчальними закладами.
Початок навчального року традиційно розпочинається 1 вересня Днем знань.
Керуючись межами часу, передбаченими робочим навчальним планом закладу,
визначається тривалість навчального тижня, який зберігається впродовж усього
навчального року. Навчальний рік має завершитися до 1 липня 2018 року.
Державну підсумкову атестацію складають учні 4-х, 9-х та 11-х класів, про
форму та час проведення яких заклади будуть повідомлені окремим листом
МОН.
Спільним рішенням органів місцевого самоврядування та навчальних
закладів узгоджується рішення щодо терміну та часу карантину, тимчасового
припинення та продовження навчання, надання учням вихідних днів для здачі
ДПА та ЗНО, дату Свята останнього дзвоника та вручення документів про
освіту.
Матеріал, який у зв’язку з об’єктивними причинами не був опрацьований,
учні повинні опрацювати самостійно чи завдяки дистанційному навчанню або
ж учителем має бути проведене ущільнення матеріалу. Відпрацювання по
суботах заборонено. Відпрацювання вчителем свого робочого часу проводиться
іншими видами роботи.
Щорічно робочі навчальні плани розробляються на основі Типових
навчальних планів, які затверджуються відповідним органом управління
освітою. Варіант типового навчального плану (з урахуванням особливостей та
специфіки закладу, освітніх запитів учнів та батьків) ЗНЗ обирає самостійно,
враховуючи кадровий потенціал та матеріально-технічне забезпечення.
Під час складання робочих навчальних планів допускається перерозподіл
до 15% навчального часу, визначеного інваріантною частиною Типових
навчальних планів. Педагоги шкіл самостійно розподіляють програмний
матеріал відповідно до годин, передбачених навчальними планами для учнів з
особливими освітніми потребами (за нозологіями). При цьому потрібно
враховувати індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів
означеної категорії та створення відповідних умов для засвоєння програмного
матеріалу, запропонованого учням загальноосвітньої школи.
Навчальний процес організовується відповідно до щорічного Переліку
начальних програм, підручників на навчально-методичних посібників,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в
загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими
освітніми потребами (за нозологіями) у 2017-2018 навчальному році (далі –
Перелік) (лист МОН України 1/9-362 від 03.07.2017).
Окрім літератури, зазначеної в Переліку, спеціальні ЗНЗ, спеціальні класи
для дітей зі зниженим слухом, глухих, зі зниженим зором, сліпих, для дітей із
затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, опорно113

рухового апарату можуть використовувати програми та навчальну літературу,
яку МОН рекомендує для ЗНЗ на 2017-2018 навчальний рік.
Навчально-виховний процес учнів з інтелектуальними порушеннями
організовується відповідно до методичного листа МОН №1/9-413 від
13.08.2014.
Підвищенню ефективності навчального процесу сприяє корекційнорозвиткова складова інваріантної частини навчальних планів спеціальних
класів, якою регламентується організація системної реабілітаційної роботи з
учнями: розвиток слухового сприймання; розвиток зорового сприймання;
розвиток мовлення; корекція пізнавальної діяльності; формування навичок
просторового орієнтування; соціально-побутове орієнтування; формування
компенсаційних способів діяльності; практичне використання знань, умінь і
навичок (предметно-практична діяльність); розвиток комунікативної діяльності
і творчості; фізичний розвиток. Означена робота передбачає вирішення
специфічних завдань, які зумовлені особливостями психофізичного розвитку
учнів, потребує впровадження особистісно орієнтованих програм навчання та
реабілітації за індивідуальним і диференційованим підходом. При цьому
обов’язковим є використання навчально-реабілітаційного пристосування, яке
враховує особливості розвитку дитини та допомагає сприймати навколишній
світ та навчальний матеріал.
На офіційному веб-сайті МОН у рубриці «Освіта дітей з особливими
потребами» розміщені навчальні плани та програми для навчання дітей з
особливими освітніми потребами в ЗНЗ різних типів, інструктивно-методичні
матеріали, зокрема з організації інклюзивного навчання, а також програми з
корекційно-розвиткової роботи для учнів з особливими потребами (за
нозологіями) які були розроблені у 2016 році.
У стаття 61 Закону України «Про внесення змін до закону України «Про
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до
освітніх послуг» наголошується, що фінансування додаткових корекційнорозвиткових занять (послуг) та придбання спеціальних засобів корекції
психофізичного розвитку, що визначені індивідуальною програмою розвитку
особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів
субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами, місцевих бюджетів,
інших джерел, не заборонених законодавством.
У постанові Кабінету Міністрів України № 88 від 14.02.2017 «Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з освітніми
потребами» визначено механізм надання державної підтримки дітям з
особливим освітніми потребами на використання оплати видатків, необхідних
для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, придбання
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання,
дидактичного матеріалу, особливих засобів наочності.
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Сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими
освітніми потребами розкрито у листі МОН України №1/9-2 від 10.01.2017.
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-245 від
02.04.2012 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими
освітніми потребами ЗНЗ» втратив чинність. Постановою Кабінету Міністрів
України № 671 від 27.09.2016 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» приведено у відповідність до державного зразка документ
про отримання освіти дітей з інтелектуальними порушеннями.
На сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти» МОН України для громадського обговорення розміщено розроблений
лабораторією
олігофренопедагогіки
Інституту
соціальної
педагогіки
НАПН України проект критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з
інтелектуальними порушеннями.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 64 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН № 102 від
15.04.1993, зареєстрований у Міністерстві юстиції України pf № 56 від
23.05.1993 (зі змінами)), встановлено, що ставки заробітної плати (посадові
оклади) вчителів виплачуються за 3 години педагогічної (викладацької) роботи
на день (18 годин на тиждень). Отже, вчитель-дефектолог повинен виконувати
свою роботу (розвиток слухового сприймання, розвиток мовлення, корекція
порушень розвитку тощо) не менше 18 годин на тиждень. Разом із тим,
Кодексом законів України про працю встановлено 40-годинний п’ятиденний
робочий тиждень із двома вихідними днями. Виходячи з вищезазначених
документів, педагогічні працівники мають достатньо часу для виконання
посадових обов’язків, зумовлених особливостями учнівського контингенту та
функціонуванням навчального закладу.
Слід звернути увагу, що з липня 2017 року набрав чинності наказ МОН
України № 635 від 24.04.2017 «Про внесення змін до Положення про
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», де
чітко визначено термін «індивідуальна форма навчання», а також надані
відповідні організаційно-правові засади його організації.
Сучасна школа не задовольняє повністю потреби дитини, батьків, країни,
тому наразі до впровадження освітніх реформ має долучитися вся українська
громадськість. І саме консолідація відповідального вчительства, громади та
влади стане запорукою розбудови Нової української школи. У зв’язку з цим,
саме на вчителів покладена велика відповідальність.
«Школа для життя» – ось якими мають побачити в 2017-2018
навчальному році першокласники свої школи.
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Рада КОЗАК,
методист кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти
Рівненського ОІППО
ДОРОЖНЯ КАРТА
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
(як має відбуватися процес створення інклюзивного класу)
Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму складі
класи (групи) із вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи
(групи) із поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні
класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами (абзац перший
частини третьої статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» зі
змінами, внесеними згідно із Законом № 2442-VI від 06.07.2010).
У статті 23 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливим освітніми потребами до
освітніх послуг» № 2053-VIII від 23.05.2017 чітко прописано, що «інклюзивне
навчання – це система освітніх послуг, що забезпечує реалізацію права на
освіту осіб з особливим освітніми потребами (далі – ООП), а також їх
соціалізацію та інтеграцію в суспільство. Психолого-педагогічна, корекційнорозвиткова та інша допомога особам з ООП у системі освіти надається в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ № 872
від 15.08.2011), з урахуванням їх потреб, визначених в індивідуальній програмі
розвитку особи з особливими освітніми потребами».
Відповідно до пункту 4 Постанови КМУ № 872 від 15.08.2011 «Про
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому
навчальному закладі» (далі – Порядок) рішення про створення інклюзивного
класу приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за
погодженням з відповідним органом управління освітою про відкриття класів з
інклюзивним навчанням.
До моменту прийняття рішення про відкриття класів з інклюзивним
навчанням керівник навчального закладу повинен провести вивчення освітніх
запитів дітей, батьків, проаналізувати матеріально-технічну та методичні бази,
фаховий рівень педагогів, відповідність приміщень ЗНЗ згідно із санітарногігієнічними вимогами й ухвалити рішення про утворення класів з інклюзивним
навчанням (п. 4 Порядку, п. 12 Положення про загальноосвітній навчальний
заклад (Постанова КМУ № 778 від 27.08.2010) далі – Положення).
Керівник навчального закладу готує та подає клопотання до власника
(відповідного органу управління освітою) про виділення коштів із відповідних
місцевих бюджетів для забезпечення доступу осіб з ООП до державних і
комунальних навчальних закладів шляхом створення безперешкодного
середовища відповідно до законодавства (ч.1 ст.14 Закону України «Про
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внесення змін до Закону України «Про освіту»; п. 5 Порядку та п. 12
Положення).
Також керівник закладу, аналізуючи освітні запити, забезпечує
підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань надання освітніх
послуг дітям з ООП у класах з інклюзивним навчанням, сприяє інноваційній
діяльності (п. 5 Порядку).
В обов’язки керівника ЗНЗ входить створення умов (п. 3 Порядку) для:
• забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень
навчального закладу дітей із вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які
пересуваються на візках, і дітей із вадами зору;
• забезпечення необхідними навчально-методичними і наочнодидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
• облаштування
кабінетів
учителя-дефектолога,
психологічного
розвантаження та логопедичного для проведення корекційно-розвиткових
занять.
Як правило, ці питання повинні бути розв’язані до моменту утворення
інклюзивного класу.
Орган управління освітою погоджує рішення керівника ЗНЗ про
створення класів з інклюзивним навчанням (п. 4 Порядку); виділяє кошти для
забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та приміщень навчального
закладу дітей з ООП, а також виділяє кошти на створення відповідної
матеріально-технічної та методичної бази (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про освіту» та п. 5 Порядку); здійснює
заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення дітей з
особливими освітніми потребами до місця навчання та додому (ч. 1 ст. 14
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» та п. 5
Порядку); сприяє інноваційній діяльності (п. 5 Порядку); відповідає за
організацію, стан та якість інклюзивного навчання; вводить до штатного
розпису навчального закладу посаду асистента вчителя з розрахунку 0,5 шт.
одиниць на один інклюзивний клас (Типові штатні нормативи загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджених наказом МОН № 1205 від 06.12.2010);
вводить до штатного розпису ЗНЗ корекційних педагогів відповідної
спеціалізації; забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників із
питань надання освітніх послуг дітям з ООП у класах з інклюзивним навчанням
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 302 від
01.03.2013 «Про виконання рішення колегії від 01.03.2013 (протокол 2/3-2) про
впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах:
реалії та перспективи»); сприяє створенню в опорних школах інклюзивного
освітнього середовища (лист МОН №1/9-293 від 09.06.2016 «Про доступність
дітей з особливими освітніми потребами до опорних навчальних закладів»).
Після отримання листа-погодження від місцевого органу управління
освітою керівником закладу видається наказ по ЗНЗ про створення класу з
інклюзивною формою навчання.
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Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах наповнюваність таких класів – не більше
як 20 учнів, із них:
 одна-три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового
апарату, або зі зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку
тощо;
 не більше як двоє дітей сліпих або глухих, або із тяжкими
порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку (вадами слуху, зору,
опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою
психічного розвитку), або тих, що пересуваються на візках.
У наказі про створення інклюзивного класу керівник закладу визначає:
- в яких класах провадитимуть інклюзивну форму навчання;
- список дітей з особливими потребами;
- кількість корекційно-розвиткових занять для кожної дитини з огляду на
висновок психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК);
- склад групи фахівців індивідуального супроводу учня;
- коло обов’язків класного керівника, асистента вчителя, практичного
психолога.
Керівником закладу розробляється та затверджується наказом посадова
інструкція асистента вчителя з урахуванням потреб учня та особливостей
надання йому підтримки (лист МОН «Щодо введення посади вихователя
(асистента вчителя) в загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним
навчанням» №1/9-694 від 28.09.2012 та лист МОН «Щодо посадових обов’язків
асистента вчителя» №1/9-675 від 25.09.2012).
Сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів із ООП розкрито
у листі МОН №1/9-2 від 10.01.2017.
Викладання в класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими
навчальними планами (рекомендації в листі МОН «Про навчальні плани та
організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими
освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018
навчальному році» №1/9-385 від 12.07.2017), програмами, підручниками і
посібниками (рекомендовані листом МОН №1/9-362 від 03.07.2017 «Перелік
навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників») для
загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням нозологій учнів з ООП, які
навчаються в даному класі. Окрім літератури, зазначеної в Переліку, спеціальні
класи для дітей зі зниженим слухом, глухих, зі зниженим зором, сліпих, для
дітей із затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення,
опорно-рухового апарату можуть використовувати програми та навчальну
літературу, яку МОН рекомендує для ЗНЗ на 2017-2018 навчальний рік.
Особам з особливими освітніми потребами забезпечується право на
навчання за допомогою найбільш доступних для таких осіб мови, методів і
способів спілкування, зокрема навчання жестовою мовою, шрифтом Брайля
(ст. 7 ч. 2 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту»
№ 2053-VIII від 23.05.2017).
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Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням
здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього
навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей навчальнопізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами. Для учнів з
інтелектуальними порушеннями він організовується відповідно до методичного
листа МОН № 1/9-413 від 13.08.2014.
На офіційному веб-сайті МОН у рубриці «Освіта дітей з особливими
потребами» розміщені навчальні плани та програми для навчання дітей з
особливими освітніми потребами в ЗНЗ різних типів, інструктивно-методичні
матеріали, зокрема й з організації інклюзивного навчання, а також програми з
корекційно-розвиткової роботи для учнів з особливими потребами (за
нозологіями) які були розроблені у 2016 році.
На основі робочого плану розробляється індивідуальний навчальний план
для дітей з ООП з урахуванням висновку ПМПК.
Розклад уроків для дітей з ООП складається з урахуванням
індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки
розумової працездатності впродовж дня і тижня та з дотриманням санітарногігієнічних вимог.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми
потребами має бути стимулюючим та здійснюється відповідно до критеріїв
оцінювання навчальних досягнень школярів (Індивідуальне оцінювання
навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному
класі: навч. курс та наук.-метод. посібник / Т.В.Сак. – К.: Плеяди, 2011. – 168 с.
– (Серія «Інклюзивна освіта»)) та обсягу матеріалу, визначеного
індивідуальною навчальною програмою. На сайті Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» МОН для громадського обговорення
розміщено розроблений лабораторією олігофренопедагогіки Інституту
соціальної педагогіки НАПН України проект критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями.
Державна підсумкова атестація даної категорії дітей здійснюється
відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію (наказ МОН
№ 94 від 18.02.2008) та відповідним листом Міністерства освіти і науки.
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-245
від 02.04.2012 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими
освітніми потребами ЗНЗ» втратив чинність. Постановою Кабінету Міністрів
України № 671 від 27.09.2016 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» приведено у відповідність до державного зразка документ
про отримання освіти дітей з інтелектуальними порушеннями.
Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми
потребами є його корекційна спрямованість, тому в індивідуальному
навчальному плані передбачається від трьох до восьми годин на тиждень для
проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку ПМПК та
типових начальних планів спеціальних ЗНЗ (для початкової школи наказ МОН
України №778 від 26.08.2008 «Про затвердження типових навчальних планів
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спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»).
Відповідно до висновку ПМПК та за згодою батьків для дітей з
особливими освітніми потребами педагогічні працівники, зокрема й учителідефектологи, мають розробити індивідуальну навчальну програму з
урахуванням навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, що
затверджується керівником навчального закладу та переглядається двічі на рік
(а в разі потреби – й частіше) з метою її коригування.
Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу
забезпечує асистент учителя (наказ МОН України № 665 від 01.06.2013 «Про
затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та
науково-педагогічних працівників навчальних закладів), який також бере
участь у розробці та виконанні індивідуальних навчальних планів і програм,
адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними вчителямидефектологами та практичними психологами.
Практичні психологи, соціальні педагоги (листи МОНМС України №1/9-1
від 02.01.2013 «Про визначення завдань працівників психологічної служби
системи освіти в умовах інклюзивного навчання»; №1/9-529 від 26.07.2012
«Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах
інклюзивного навчання») та відповідні педпрацівники цих закладів здійснюють
психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
різних нозологій).
Учні з особливими освітніми потребами мають обов’язково залучатися до
позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, нахилів,
здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчальнопізнавальної діяльності та стану здоров’я.
Позашкільна робота з дітьми з особливими освітніми потребами
проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної
та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ № 651
від 11.08.2004 «Про затвердження Положення про порядок організації
індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» зі
змінами, внесеними відповідно до наказу МОН України № 1123 від 10.12.2008).
У статті 61 Закону «Про внесення змін до закону України «Про освіту»
щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх
послуг» зазначається, що фінансування додаткових корекційно-розвиткових
занять (послуг) та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку, що визначені індивідуальною програмою розвитку особи з
особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами, місцевих бюджетів, інших джерел,
не заборонених законодавством.
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У постанові Кабінету Міністрів України № 88 від 14.02.2017 «Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з освітніми
потребами» визначено механізм надання державної підтримки дітям з
особливим освітніми потребами на використання оплати видатків, необхідних
для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, придбання
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання,
дидактичного матеріалу, особливих засобів наочності.
У частині 7 статті 36 Закону України «Про внесення змін до закону
України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг» стверджується, що «загальноосвітні навчальні
заклади на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми
потребами, її батьків чи законних представників створюють інклюзивні та/або
спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами».
Отже, батьки дитини (або особи, які їх замінюють) повинні подати
письмову заяву на ім’я директора навчального закладу про зарахування дитини
на навчання, додаючи при цьому витяг із протоколу засідання психологомедико-педагогічної консультації, де зазначені рекомендації щодо навчання
дитини.
Індивідуальні програми розвитку та розклад уроків повинні
узгоджуватися з батьками (або особами, що їх замінюють).
Керівник закладу ознайомлює батьків (або осіб, які їх замінюють) із
порядком зарахування до навчального закладу, його статутом, правилами
внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують
організацію навчально-виховного процесу (п. 21 Положення).

Олена КУЗЬМІН,
завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями
Рівненського ОІППО
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ
СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
Принцип дитиноцентризму, покладений в основу Концепції «Нова
українська школа», ставить перед сучасним загальноосвітнім навчальним
закладом нові завдання щодо організації супроводу вчителя до роботи з
обдарованими учнями. Працюючи на засадах особистісно орієнтованої моделі
освіти, школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної
дитини. Завдання педагога – допомогти дитині виявити, розкрити свої таланти
та здібності, сприяти у її саморозвитку та самовдосконаленні.
Зважаючи на це, чільне місце в організації роботи з обдарованими учнями
відводиться психологічній службі загальноосвітнього навчального закладу.
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Окрім традиційного вже для нас діагностування здібностей, уподобань,
обдарувань школярів, обов’язковими в роботі шкільного психолога повинні
стати: корекційна робота (часто обдарована дитина асоціальна), тренінги з
подолання тривожності (підготовка до участі в конкурсах та змаганнях як
учнів, так і їх учителів), консультації дітей, педагогів та батьків (ефективна
взаємодія на засадах партнерства).
Завдання класного керівника полягає в тому, щоб на основі власних
спостережень, індивідуальних бесід, рекомендацій психолога сприяти
створенню сприятливого середовища в шкільному колективі для навчання та
виховання обдарованих дітей.
В організації навчально-виховного процесу вчитель-предметник
повинен ураховувати індивідуальні здібності та запити кожного школяра. Тому
в основу роботи вчителя має бути покладено диференційоване навчання,
навчання за індивідуальними програмами розвитку, проектна діяльність,
науково-дослідницька робота, індивідуальні консультації школярів, інші
форми, методи та прийоми. Важливу роль у навчанні школярів відіграє власний
приклад педагога. Тому самоосвіта, самовдосконалення, постійна робота над
собою, пошук та апробація нових методик, участь у професійних конкурсах – ті
фактори, які спонукатимуть вихованців до успіху.
Прагнення пошуку також є рушійною силою, яка веде до успіху. Часто
перед учасниками навчально-виховного процесу постає страх перед невідомим
чи новим: і педагог, і дитина, і батьки бояться бути висміяними у випадку
невдачі. Тому потрібно ламати стереотипи, не боятися експериментувати,
шукати себе. Дорослі повинні супроводжувати й підтримувати дитину в її
прагненні пошуку, навіть, якщо вона одночасно береться за багато різних справ
і не завжди доводить їх до кінця. Лише завдяки спробам, помилкам, невдачам і
успіхам дитина знайде себе, а також те, що їй до душі.
Як школа може допомогти дитині знайти себе? Насамперед – створити
умови для пошуку та експериментів, а ще – максимум інформації всім
учасникам навчально-виховного процесу про шкільні, районні, обласні,
всеукраїнські, міжнародні конкурси та змагання. Лише дитина (ні батьки, ні
вчитель) має право вирішувати, що їй цікаве і до якого змагання варто
долучитися. Роль дорослих – зацікавити, запалити ідеєю, підтримати прагнення
своїх вихованців, створити умови для їх реалізації, провести консультації,
тощо. Батьки та педагоги повинні бути самі максимально інформовані,
мотивовані, зацікавлені, тоді ця «епідемія» передасться і дітям. Конкурси та
змагання, якщо їх правильно організувати, можуть стати мотиватором,
рушійною силою в розвитку дитини, адже кожен фініш – це, по суті, новий
старт.
Аналіз участі школярів області в конкурсах і змаганнях, ініційованих
Міністерством освіти і науки України, свідчить, що діти практично не
долучаються до участі в інтернет-олімпіадах, зменшилася й кількість учасників
всеукраїнських турнірів, а в олімпіадах із навчальних предметів беруть участь
одні і ті ж школярі. Про ряд конкурсів із навчальних предметів діти взагалі не
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знають, адже хтось прийняв рішення не інформувати… Постає питання: де
дитині реалізовувати себе, якщо школа не створює відповідних умов?
Новий базовий закон «Про освіту» передбачає три рівні повної загальної
середньої освіти. Останній, третій рівень, – профільна середня освіта. Вже
сьогодні в школах, які йдуть у ногу з часом, запроваджується допрофільне та
профільне навчання. Певна кількість школярів має можливість обрати один із
запропонованих профілів. Однак сучасним загальноосвітній навчальний заклад
зможемо назватися лише тоді, коли школа працюватиме на випередження на
основі проведених моніторингових досліджень та діагностики, коли учні та
батьки замовлятимуть профілі навчання, а навчальний заклад зможе якісно
надати освітні послуги.
Працюючи на засадах партнерства, необхідно змінювати односторонню
авторитарну комунікацію «вчитель – учень». Батьки повинні стати
активними учасниками навчально-виховного процесу, жити інтересами
дитини, шкільним життям. Учні, об’єднані спільними цілями та прагненнями з
батьками та вчителями, досягнуть кращих результатів у процесі самореалізації.
А перший крок до цієї взаємодії – вчительський.
У ході адміністративно-територіальної реформи громади отримують
більше прав та можливостей. При цьому важливо розуміння того, що майбутнє
кожної громади – це її діти. І успіх кожної громади, зокрема у майбутньому,
залежатиме від того, як вона навчила та виховала своє молоде покоління.
Сьогодні важливо, щоб кожна школа отримала гідне фінансування, щоб жодна
дитина не залишилася поза увагою. Громада, яка забезпечить кожній своїй
дитині окрім навчання, ще й заняття за інтересами у позашкільних закладах,
виховає достойних громадян, здатних до життєтворчості, приречена до
успішного розвитку.
Ольга КУКЛА,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
Руслана КУШНЕРУК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В УМОВАХ СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Інтеграція України у світовий простір ставить перед суспільством
завдання – створити таку систему освіти нового покоління, яка буде
відповідати викликам нового тисячоліття, забезпечувати випереджувальний
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цивілізаційний розвиток нової генерації – дітей інформаційної епохи, здатних
мислити і діяти системно.
Якість освіти – це затребуваність отриманих знань у конкретних умовах і
місцях їх застосування з метою досягнення конкретної мети й підвищення
якості життя. Головний критерій якісної освіти – рівень освіченості
випускника, який є:
людиною, спроможною жити в гармонії із собою, природою,
іншими людьми, суспільством;
людиною, яка має смак до життя, прагнення до його вдосконалення,
розвинутий емоційний інтелект;
креативною особистістю з критичним мисленням й імунітетом до
технологій маніпулювання свідомістю;
 конкурентоспроможною особистістю у глобальному вимірі.
Перехід до «інформаційного суспільства», в умовах якого істотно
розширюються масштаби міжкультурної взаємодії, вимагає нових професійних
й особистісних якостей, що забезпечують його мобільність і
конкурентоздатність. Тому вивчення іноземних мов – не лише модне віяння, а й
життєва необхідність. Прожити без знання іноземних мов можна, але стати
конкурентоздатним – ні.
Близько 1,8 мільярди людей у світі володіють англійською мовою, 375
мільйонів з них є носіями цієї мови – це приблизно кожен четвертий. За
підрахунками міжнародних спеціалістів до 2050 року ця кількість зросте до
2,5 млрд.
Оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних
закладах пов’язується насамперед зі змінами в стратегічних напрямах
розвитку сучасної шкільної освіти – спрямуванням навчальної діяльності на
вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей (компетентність –
набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається зі
знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно
реалізовуватись на практиці), що в майбутньому давали б змогу випускникам
школи комфортно почуватися у світовому мультинаціональному просторі. Це
об’єктивно зумовлено певними чинниками, пріоритетним серед яких є
тенденція до глобалізації та інтенсифікації розвитку міжнародних контактів у
різноманітних сферах життєдіяльності.
Володіння іноземною мовою сьогодні – важливий чинник прискорення
соціально-економічного розвитку суспільства. Крім того, необхідність знання
іноземної мови стає гострою проблемою у зв’язку з інтеграцією незалежної
України у європейську та світову спільноту.
Викладання іноземних мов у школах України у 2017-2018
навчальному році здійснюватиметься за декількома навчальними
програмами, а саме:
– «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.
1-4 класи» (Київ, 2016);
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– «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.
5-9 класи» (Київ, 2017);
– «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1011 класи» (Київ, 2017);
– «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
мова. 5-11 класи» (Київ, 2017).
Реалізація оновлених програм з іноземних мов у 2017-2018 навчальному
році передбачає організацію навчально-виховного процесу не лише за
традиційною тематикою ситуативного спілкування, а й за чотирма
інтегрованими змістовими лініями: «Екологічна безпека та сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та
фінансова грамотність», основним спрямуванням яких є формування в учнів
готовності та здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у
реальних життєвих ситуаціях та подолання фрагментарності навчання.
Навчальна програма є рамковою, а отже, не обмежує діяльність учителів
у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатися
інтегровано, наприклад «Відпочинок і дозвілля» + «Подорож»; «Одяг» +
«Погода»; «Подорож» + «Країна, мова якої вивчається».
Мовний інвентар (лексика, граматика) добирається вчителями відповідно
до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного
навчання. Він не є метою навчання, а тому й не розглядається як окремі
лексичні або граматичні теми.
Навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок вивчення
тематики ситуативного спілкування в рамках навчального року, а лише
вказують на зміст, вивчення якого є об’єктом тематичного і семестрового
контролю. Вчитель може обирати послідовність розкриття навчального
матеріалу в межах окресленої тематики, головне, аби не порушувалася логіка
його опрацювання.
Самостійність та творча ініціатива вчителя не обмежена у виборі
навчально-методичної літератури, розподілі навчального матеріалу відповідно
до потреб учнів та обраних засобів навчання.
У ході планування уроків інтегрованого характеру вчителеві іноземної
мови слід упорядкувати навчальні цілі залежно від розумових дій над
матеріалом. Наприклад, педагог може пропонувати вправи та завдання, які не
обмежуватимуть учнів трьома рівнями когнітивних процесів низького порядку
(знання, розуміння та застосування), а поступово виводитимуть їх на найвищі
рівні когнітивних процесів (аналіз, оцінка, творення). На кожному етапі вчитель
формулює цілі навчання, але не з погляду педагога як дидактичні цілі
(формувати, удосконалювати тощо), а з погляду учня як очікувані результати
навчальної діяльності (учень умітиме, зможе тощо). Складена матриця цілей
повинна відповідати всім рівням когнітивних процесів.
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Для успішної реалізації інтегрованих змістових ліній важливою є
співпраця вчителів іноземних мов з учителями інших предметів. Для цього у
школі слід створювати умови й можливості для тісної взаємодії та
підтримувати професійний розвиток учителів з метою здійснення різних
способів інтеграції: міжпредметних зв’язків, комбінування предметів,
мультидисциплінарної інтеграції.
Нові навчальні програми сприятимуть зміні фокусу на практичне активне
навчання, в якому учень вирішує реальні завдання, розвиваючи ключові
компетентності, співпрацює з однокласниками в команді та бере активну участь
у навчальному процесі. Це передбачає і зміну ролі вчителя: вона тепер полягає
більше у фасилітації процесу, отриманні зворотного зв’язку, підтримці учня в
ході процесу навчання.
Зміст навчання іноземної мови створюється на засадах оволодіння мовою
в контексті міжкультурної парадигми, що зумовлює формування учнівської
готовності до міжкультурної комунікації у межах сфер, тем і ситуацій,
визначених програмою та забезпечується єдністю предметного, процесуального
та емоційно-ціннісного компонентів.
Метою сучасної базової загальної середньої освіти є розвиток і
соціалізація особистості школярів, формування в них національної
самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного
стилю мислення і поведінки, здатності до саморозвитку й самонавчання в
умовах глобальних змін і викликів.
Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід
до організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових
компетентностей як результату навчання:
1. Спілкування державною та рідною (у разі відмінності) мовами формує
уміння використовувати українознавчий компонент, засобами іноземної мови
популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично
оцінювати їх.
2. Спілкування іноземними мовами
реалізується через предметні
компетентності, формування готовності до міжкультурного діалогу.
3. Математична компетентність формує вміння розв’язувати
комунікативні та навчальні проблеми, залучаючи логіко-математичний
інтелект.
4. Основні компетентності в природничих науках і технологіях формує
вміння описувати іноземною мовою природні явища, технології, аналізувати та
оцінювати їх роль у життєдіяльності людини.
5. Інформаційно-цифрова компетентність реалізується через вивчення
іноземної мови з використанням спеціальних програмних засобів, ігор,
соціальних мереж; застосування ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та
підготовки інформації відповідно до поставлених завдань.
6.Уміння вчитися впродовж життя реалізується через визначення
комунікативних потреб та цілей при вивченні іноземної мови; використання
ефективних навчальних стратегій для вивчення мови з урахуванням власного
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стилю навчання, критично оцінюючи нову інформацію з різних джерел та
вміння оцінювати власні навчальні досягнення.
7. Ініціативність і підприємливість реалізується через уміння ініціювати
усну, писемну, зокрема онлайн-взаємодію іноземною мовою для розв’язання
конкретної життєвої проблеми; генерувати нові ідеї, переконувати в їх
доцільності.
8. Соціальна та громадянська компетентності реалізуються через
співпрацю з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою, уміння
розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях, критично оцінювати
інформацію з різних іншомовних джерел, уміння переконувати засобами
іноземної мови у важливості дотримання прав людини; розвивати толерантне
ставлення при спілкуванні з іншими.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури реалізується через
висловлювання іноземною мовою власних почуттів, переживань і суджень
щодо творів мистецтва; порівняння та оцінювання мистецьких творів та
культурних традицій різних народів; повагу до багатства і розмаїття культур.
10. Екологічна грамотність і здорове життя реалізується через розвиток
екологічного мислення при опрацюванні тем, текстів, новин, комунікативних
ситуацій; через розробку та обґрунтування проектів, спрямованих на
збереження довкілля; через пропагування здорового способу життя засобами
іноземної мови; через відповідальне ставлення до власного здоров’я і безпеки.
Ключові компетентності учнів у ході вивчення іноземної мови можна
формувати і розвивати на кожному уроці, використовуючи відповідні форми
роботи, які відображають комунікативно-діяльнісний підхід до навчальновиховного процесу, а саме:
- інтерактивні методи, які залучають учнів до активної мовної та
мовленнєвої діяльності в процесі опанування навчального матеріалу;
- кооперативне навчання, в якому формуються соціальні вміння,
лідерські якості та скорочується відстань між вчителем та учнем;
- рольові та ділові ігри, які переносять учні у доросле життя,
допомагають побачити світ і себе у ньому, підвищують самооцінку і попит на
нове;
- проектні технології, завдяки яким в учнів формується проектне
мислення, почуття відповідальності та досвід цілеспрямованої співпраці, вони
вчаться застосовувати свої знання на практиці, працювати в команді над
конкретним завданням, презентувати свої результати;
- методи «змішаного навчання», які поєднують у собі традиційне й
дистанційне навчання та найбільш відповідають інтересам і уподобанням учнів,
які живуть у період стрімкого інформаційно-технологічного розвитку
суспільства та володіють комп’ютерною грамотністю;
- вихід за межі класу на екскурсію або на «польове дослідження», що
допоможе переконати учнів у сенсі навчання, мотивує й активізує до пізнання
нового;
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- звернення до досвіду учнів, що гарантує перетворення кожного учня на
справжнього учасника навчально-виховного процесу, співтворця й
конструктора нових знань;
- відповідні форми оцінювання, а саме самооцінювання, яке формує
здатність до самоаналізу, спостережливість за собою, вміння бачити та
визнавати власні помилки; взаємооцінювання, що виховує відкритість до
критики з боку інших, здатність відсторонювати об’єкт від суб’єкта
оцінювання, вміння слухати, аналізувати, порівнювати.
У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те
навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства
освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується
наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється 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).
Зміст
чинного
навчально-методичного
забезпечення з іноземних мов, яке створювалося впродовж 2012-2017 років для
5-9 класів, відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування,
лінгвістичному компоненту нових «Навчальних програм з іноземних мов для
5-9 класів», а також корелюється з окресленими у «Пояснювальній записці»
метою базової загальної освіти, завданнями іноземної мови у її реалізації та
рівнем комунікативної компетентності на кінець 9 класу.
Ураховуючи ту обставину, що вивчення іноземних мову 9 класі належить
до завершального етапу навчання в базовій школі, нове навчально-методичне
забезпечення, створене для цього етапу навчання, спрямовує на систематизацію
набутого в попередні роки навчання мови лінгвістичного матеріалу,
комбінування його із новим, та поглиблення вміння використовувати під час
практикування в різних видах мовленнєвої діяльності в рамках обговорення
певної теми чи розв'язання ситуації спілкування. На це спрямовані різноманітні
види і типи завдань у підручниках для 9 класу.
Німецька мова – найпоширеніша у Європі і друга за популярністю
іноземна мова в Україні. Вона є другою за обсягом вивчення в українських
школах після англійської і за статистикою 52% школярів обирають її для
вивчення як другу іноземну.
2017- 2018 навчальний рік оголошено Роком німецької мови в Україні.
Його мета – популяризація вивчення німецької мови та співпраця в галузі
освіти і культури. Урочисте відкриття Року німецької мови відбудеться 9-10
вересня 2017 року в місті Києві у рамках проведення загального Фестивалю, а
завершиться в липні 2018 року проведенням міжнародного освітнього
конгресу.
Із вересня 2017 року до літа 2018 року заплановані численні заходи по
всій Україні, серед яких: музичні турне, літературні читання, літні табори для
школярів, заходи з підвищення кваліфікації вчителів, молодіжні проекти обміну
тощо. Інформацію щодо заходів присвячених Року німецької мови в Україні
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можна
знайти
на
сторінці
Ґете-інституту
в
Україні
(https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html).
У 2017-2018 навчальному році також відбудеться Всеукраїнський
конкурс «Учитель року» в номінації «Німецька мова» (відповідно до наказу
МОН України від 19.06.2017р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року»).
Вивчення іноземних мов і культур створює реальні умови для глибшого
усвідомлення цінності та краси рідної української мови і культури її народуносія, сприяє неопосередкованому й опосередкованому міжкультурному
спілкуванню, що, у свою чергу, призводить до культурного збагачення,
розширення кордонів знань, освіти та самоосвіти.
В Україні якісне навчання іноземних мов у школі набуває сьогодні
особливої актуальності не лише для загального розвитку кожної людини,
здатної брати участь у діалозі культур та цивілізацій, а й для успіхів у розвитку
всього українського суспільства, що визначається рівнем освіченості населення,
готовності та здатності до ефективного міжкультурного співробітництва на
користь своєї країни, а це неможливо без володіння високим рівнем іноземної
мови.
Літні мовні табори
У 2017 році в Україні стартував новий спільний проект Міністерства
освіти і науки України та Громадської ініціативи «Глобал Офіс» Go Camp – це
новий формат табору, робочою мовою якого є англійська, французька або
німецька. Впродовж трьох тижнів табору діти брали участь у реалізації
захоплюючих проектів та завдань, спілкуватися з іноземними волонтерами та
відпочвали. Завдяки спеціально розробленій програмі вони мали можливість
перебувати в багатокультурному середовищі, навчитися працювати в команді,
критично мислити та бути толерантними до інших.
У літніх мовних таборах вивчення іноземної мови – не мета, а засіб її
використання в різних сферах діяльності школярів: в ігрових і концертних
програмах, театральних виставах, конкурсах тощо.
Багато корисної інформації щодо організації роботи літніх мовних таборів в
2017-2018 році можна знайти на сайті за посиланням: http://gocamps.com.ua.
Контроль навчальних досягнень учнів
У сучасній школі іноземні мови вивчаються, починаючи з першого і
закінчуючи одинадцятим класом. Контроль є невід’ємним елементом та
умовою успішного засвоєння змісту навчання. За результатами, отриманими у
ході контролю, можна стверджувати про стан рівня навченості учнів на
певному відрізку часу, а також про їх готовність до включення в навчальнопізнавальну діяльність.
Зважаючи на це, контроль повинен бути
багатоцільовим, багатобічним і багатоступеневим, а також базуватися на таких
принципах: планомірність, систематичність, об’єктивність, комплексність,
індивідуальність, педагогічна тактовність.
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Ефективність контролю залежить від того, наскільки правильно
складений план, обґрунтовані мета й способи контролю, визначені найбільш
ефективні його методи та форми. Проведення контролю забезпечує своєчасне
корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого
програмою і стандартом.
Зміст навчання іноземної мови містить у собі чотири види мовленнєвої
діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо. Всі чотири є однаково
важливими. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені
відповідні критерії.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне,
семестрове, річне та державна підсумкова атестація.
Основною ланкою в системі контролю є поточний контроль, що
проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння
навчального матеріалу й рівнів його оволодіння.
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної
діяльності, що підлягали поточному оцінюванню впродовж вивчення теми.
При цьому проведення окремого оцінювання (контрольні, тестові,
узагальнюючі тощо) для виставлення тематичних оцінок не передбачено. При
виставленні тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не
враховуються.
Семестровий контроль з іноземних мов проводиться за чотирма видами
мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. В журналі
робиться відповідний запис:
5.12.
Контроль
аудіювання

18.12.
Контроль
говоріння

22.12.
Контроль
читання

25.12.
Контроль
письма

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі
програми. Вони повинні охоплювати найбільш значимі теми вивченого
матеріалу з урахуванням рівня навченості учнів, що дозволяє реалізувати
диференційований підхід до навчання.
Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та
оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.
На уроках, які залишилися після проведення семестрових контрольних
робіт, виконуються роботи над помилками, аналіз робіт або повторення
матеріалу.
Відповідно до загальних вимог щодо ведення класного журналу записи в
журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається
запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
Зошити підписуються мовою, яка вивчається.
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 128 від
20.02.2002. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас
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ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (але не більше 3 груп). При вивченні
іноземної мови, яка не є мовою навчання, а вивчається як предмет клас
чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.
Самооцінювання є невід'ємним умінням сучасної людини в процесі
пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів.
Результатом проекту Ради Європи «Європейське мовне портфоліо» в Україні
стало створення українських версій для різних вікових категорій учнів
загальноосвітніх шкіл. На сьогодні доступні версії для учнів, які вивчають
англійську, німецьку і французьку мови, а також методичний посібник для
методистів і вчителів. Дані видання знаходяться у широкому доступі в мережі
Інтернет за наступними посиланнями:
 http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literatura/11-metoducnaliteratura/92- metoducna-emp-portfolio.html;
 http://www.libra-terra.com.insha-navchalna-literatura/12-otherliteratura/141-other-literatura-portfolio-7-12.html;
 http://www.libra-terra.com.insha-navchalna-literatura/12-otherliteratura/126 -other-literatura- portfolio -12-17.html.
З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення
іноземних мов зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти, більш детально ознайомитися з основними положеннями цього
документа можна на сайтах:
 http://www.coe.int;
 www.britishcouncil.org.ua;
 www.goethe.de/kiev.

Марія ЛАВРЕНЧУК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Методологічні концепти науково-методичного супроводу
навчання зарубіжної літератури і російської мови
Тенденція до зниження показників України в міжнародних дослідженнях,
конкурентоспроможності та інноваційної привабливості, які впливають на
економічний розвиток України, викликали нагальну потребу інноваційних змін
у вітчизняній освіті. Із цією метою є актуальним окреслення методологічних
концептів сучасної освіти, зокрема мовно-літературної освіти. Варто дати
визначення поняттю «концепт».
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Концепт – інноваційна ідея, що передбачає творчий, еволюційний сенс.
Продукт, що демонструє цю ідею, називають концепт-продуктом.
Отже, методологічними концептами мовно-літературної освіти є:
- компетентнісний підхід;
- людиноцентричний підхід (антропологічний);
- глобалістично-гуманістичний підхід (екологічний);
- ціннісний підхід (аксіологічний);
- діяльнісний підхід;
- інноваційно-технологічний підхід;
- акмеологічний підхід;
- мультикультурологічний підхід.
У Педагогічній Конституції Європи зазначено, що об'єднавчий процес,
що розгортається на теренах Європи, потребує формування сучасного суб'єкта,
здатного до співжиття в полікультурному суспільстві у мирі та злагоді, за
принципами гуманізму, милосердя, справедливості та свободи. Нагально постає
необхідність збереження та захисту європейських цінностей в умовах сучасних
викликів – фінансово-економічної кризи, міжнародного тероризму, расової та
релігійної нетерпимості. Існує реальна небезпека моральної та духовної
деградації людства на тлі загроз вичерпання природо-ресурсного потенціалу
планети, ядерної чи екологічної катастрофи, розгортання інших глобальних
проблем сучасності. Запобігти та протистояти цим складним процесам повинен
кожен, кому не байдужа доля майбутніх генерацій. Реалізацію цієї історичної
місії неможливо без учителя – одного із ключових суб'єктів позитивних змін.
Учитель покликаний суспільством бути провідником європейських цінностей,
демократичних ідей та високої моралі.
Зважаючи на існуючі ризики, виклики та перспективи, в доповіді
Міжнародної комісії з освіти для XXІ сторіччя окреслено чотири стовпи, на
яких має базуватися освіта, які, по суті, є глобальними компетентностями:
вміння жити разом, вміння вчитися, вміння діяти, вміння бути. Відповідно до
цього була висунута гіпотеза про актуальні компетенції до 2020 року:
- уміння вирішувати складні завдання (Complex Problem Solving);
- критичне мислення;
- креативність;
- керівництво персоналом, уміння працювати з людьми;
- координація й взаємодія;
- EQ (емоційний інтелект) замість IQ;
- швидке прийняття рішень;
- клієнтоорієнтвоність (Service orientation);
- комунікація;
- когнітивна гнучкість.
Провідними зі сформульованих документами про освіту цінностей стали:
людиноцентризм, толерантність, миролюбство, екологічна безпека, дотримання
прав людини, солідарність. Підготовка педагогів за єдиною шкалою
загальнолюдських цінностей і з урахуванням національних особливостей є тим
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головним осередком, навколо якого мають здійснюватись модернізаційні та
інноваційні процеси педагогічної освіти в сучасному європейському просторі.
Усі ці концепти знайшли відображення у Концепції «Нової української
школи».
Нормативно-правове забезпечення мовно-літературної освіти
у 2017 – 2018 навчальному році
Пропонуємо перелік основних документів, що забезпечують науковометодичний супровід навчання зарубіжної літератури та російської мови.
Концепція «Нова українська школа»:
 Концепція «Нової української школи» (оновлено 14.08.2017).
 Презентація Концепції Нової української школи (оновлено на сайті
МОН 03.04.2017).
 Відео про Нову українську школу (сайт МОН України).
 Рішення колегії МОН України №11/5-15 від 08.12.2016 «Про політичну
пропозицію до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року (редакція від 01.03.2017).
 Інформаційний
бюлетень
МОН
України №11-12/2016
від 16.01.2017 «Про тематику матеріалів, уміщених у випуску інформаційного
бюлетеня МОН України» (№ 11-12 ( листопад-грудень), 2016).
 Інформаційне повідомлення «Про обговорення пріоритету «Якісна,
сучасна і доступна загальна середня освіта (Нова українська школа)» розділу III
«Розвиток людського капіталу» проекту Середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року».
 Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України № 988-р
від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року».
Типові навчальні плани:
 Лист МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017-2018
навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».
 Наказ МОН України № 799 від 07.06.2017 «Про внесення змін у
додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504».
 Наказ МОН України № 1015 від 11.07.2017 «Про внесення змін до
деяких наказів МОН».
 Наказ МОН України № 995 від 11.07.2017 «Про типові навчальні плани
для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Інформатизація освіти:
 Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1068 «Про збір даних до
інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система
освіти» у 2017-2018 навчальному році».
 Використання Word Press для створення сайтів.
Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018:
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Наказ МОН України № 601 від 14.04.2017 «Про проведення в 2017 році
пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2018 в Україні».
 Наказ МОН України № 100 від 26.01.2017 «Про підготовку в 2017 році
до проведення міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2018 в Україні».
 Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018.
 Компетентнісне читання як складова Міжнародного дослідження якості
освіти PISA-2018.
Методичні рекомендації, підготовлені спільно із НАПН України та
Інститутом модернізації змісту освіти. Щодо викладання зарубіжної
літератури у ЗНЗ у 2017 – 2018 навчальний рік:
 Лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 «Методичні
рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у ЗНЗ у 2017-2018
навчальному році».
 Перелік навчальних програм із зарубіжної літератури, рекомендованих
МОН України, для реалізації варіативного складника навчальних планів у
2017-2018 навчальному році (2013-2016 роки).
Психологічний супровід навчально-виховного процесу. Організація
навчання дітей з особливими потребами:
 Закон України № 2053-VIII від 23.05.2017 «Про внесення змін до
Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими
освітніми потребами до освітніх послуг».
 Наказ МОН України № 799 від 07.06.2017 «Про внесення змін у
додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504» –
про Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.
 Лист МОН України № 1/9-385 від 12.07.2017 «Про навчальні плани та
організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими
освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018
навчальному році».
 Інформаційне повідомлення від 23.06.2017 «Про розроблення
індивідуальних навчальних планів для дітей, які навчаються за індивідуальною
та інклюзивною формами навчання».
 Лист МОН України № 1/9-362 від 03.07.2017 «Перелік навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих
МОН України для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особливими
освітніми потребами (за нозологіями) у 2017-2018 навчальному році».
 Наказ МОН України № 1040 від 14.07.2017 «Про внесення доповнень
до Переліку навчальної літератури для дітей з особливими освітніми
потребами, що видаватиметься за кошти державного бюджету 2017 року».
 Наказ МОН України № 1039 від 14.07.2017 «Про надання грифів
Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з
особливими освітніми потребами».
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 Постанова Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 «Про
внесення
змін
до
Порядку організації
інклюзивного
навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах».
 Постанова Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 «Про
затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».
 Лист МОН України № 1/9-2 від 10.01.2017 «Про сучасні підходи до
навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами».
При викладанні зарубіжної літератури чинними
у 20172018 навчальному році є:
 Наказ МОН України № 1222 від 21.08.2013 «Про затвердження
орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін у системі загальної середньої освіти» (оцінюються учні 5, 6, 7, 8, 9
класів).
 Наказ МОН України № 996 від 30.08.2011 «Про затвердження
орієнтованих критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти» (10-11 класи).
 Концепція літературної освіти, затверджена наказом МОН України від
26.01.2011.
Навчально-методичний супровід викладання
зарубіжної літератури і російської мови
У 2017-2018 навчальному році навчання зарубіжної літератури у 5-9-х
класах здійснюється відповідно до Державного стандарту повної загальної
середньої освіти 2011 року за оновленими модернізованими програмами,
затвердженими відповідним Наказом МОН України № 804 від 07.06.2017.
Міністерство освіти і науки оприлюднило 40 оновлених навчальних
програм для 5-9 класів. Головні зміни – орієнтація на результат навчання, а не
на зміст, упровадження компетентнісного підходу та наскрізних змістових
ліній.
Це оновлення здійснено в межах чинного Державного стандарту і має
стати важливим кроком до подальшої роботи із формування принципово нового
стандарту освіти.
На перше місце програм винесено очікувані результати навчальної
діяльності учня, зокрема: які компетентності мають формуватися в дитини під
час вивчення певної теми. У такому разі вчителю не потрібно концентрувати
всю увагу на змісті матеріалу: він має чіткі орієнтири у вигляді 10-ти
компетентностей та їх компонентів, спираючись на які, він будує свою роботу.
Кожен із очікуваних результатів навчання містить три компоненти:
знаннєвий, діяльнісний та ціннісний. У першому передбачено, що називає чи
пояснює учень, у другому – що він уміє, знаходить, обирає, а в третьому – що
оцінює, усвідомлює, які висновки робить.
Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними
закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються
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відповідним органом управління освітою. Варіант Типового навчального плану
(з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, з
вивченням двох іноземних мов тощо) навчальний заклад обирає самостійно
залежно від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів, їх батьків
та з урахуванням кадрового і матеріально-технічного забезпечення.
Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»
підручникам для 9-го класу зарубіжної літератури та російської мови:
- «Зарубіжна
література.
9
клас»
(автори:
Волощук Є. В.,
Звиняцьковський В. Я., Філенко О. М.) – замовлено 156 800 екземплярів;
- «Зарубіжна література. 9 клас» (автори: Ніколенко О. М., Зуєнко М. О.,
Стороха Б. В., Туряниця В. Г., Орлова О. В.) – замовлено 64 904 екземпляри;
- «Зарубіжна література. 9 клас» (автори: Ковбасенко Ю. І.,
Ковбасенко Л. В.) – замовлено 50 128 екземплярів;
- «Зарубіжна література. 9 клас» (автор: Міляновська Н. Р.) – замовлено
33119 екземплярів;
- «Зарубіжна
література.
9
клас»
(автори:
Паращич В. В.,
Фефілова М. В.) – замовлено 17129 екземплярів;
- «Зарубіжна література. 9 клас» (автори: Кадоб'янська Н. М.,
Удовиченко Л. М.) – замовлено 6751 екземплярів;
- «Зарубіжна література. 9 клас» (автори: Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.,
Мельник А. О., Бицько О. К.) – замовлено 5442 екземплярів;
- «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою»: підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (автор Баландіна Н. Ф.);
- «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних
закладів із навчанням українською мовою»: підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Самонова О. І., Приймак А. М.,
Гайдаєнко І. В.);
- «Російська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою»: підручник для 9 класу
загальноосвітніх
навчальних
закладів
(автори:
Коновалова
М. В.,
Фефілова Г. Є.);
- «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних
закладів із навчанням українською мовою»: підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (автор Баландіна Н. Ф.);
- «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою»: підручник для 9 класу
загальноосвітніх
навчальних
закладів
(автори:
Самонова
О. І.,
Крюченкова О. Ю.);
- «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою»: підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Давидюк Л. В., Статівка В. І.,
Фідкевич О. Л.).
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При виданні підручників за рахунок коштів Державного бюджету
України (у вищезгаданому переліку – це 1, 2, 3, 4) видавництва передають на
безоплатній основі Міністерству освіти і науки України право на розміщення
електронних примірників підручників (у pdf-форматі) для безоплатного
використання користувачами мережі Інтернет строком на п’ять років.
Реалізація наскрізних та предметних змістових ліній (4+4)
В оновлених програмах для 5-9 класів із зарубіжної літератури та
російської мови для поступового запровадження нового державного стандарту
відповідно до Концепції «Нова українська школа» запроваджено чотри
наскрізних змістових лінії: «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість
і фінансова грамотність».
Для реалізації змістової лінії «Громадянська відповідальність»
рекомендуємо ознайомитися із Пояснювальною запискою оновленої програми,
посібником Ради Європи із серії «Живемо в демократії» (Том ІІІ. «Живемо в
демократії: плани уроків із питань освіти для демократичного громадянства та
освіти з прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів»).
Посібник адресовано вчителям, які впроваджують освіту для демократичного
громадянства (ОДГ) та освіту прав людини (ОПЛ), методистам, представникам
освітніх установ. Ця книга містить дев’ять навчальних тем із зарубіжної
літератури. Це – матеріали швейцарсько-українського проекту «DOCCU»
Розвиток громадянських компетентностей в Україні. Матеріали можна знайти
за посиланням: http://doccu.in.ua/. Відкритий електронний ресурс для
скачування посібників серії «Живемо в демократії» (томи 1-6):
http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/.
Для реалізації наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека й сталий
розвиток» рекомендуємо використовувати відкритий електронний ресурс для
скачування
посібників
серії
«Зелений
пакет»
(http://www.greenpack.in.ua/school/high/). Радимо звернутися за інформацією з
даного питання на сайт проекту ОБСЄ «Зелений пакет» за посиланням:
http://www.greenpack.in.ua/.
Змістова лінія «Здоров'я і безпека» реалізується змістом художніх творів
та опосередковано використанням інноваційних здоров’язбережувальних
технологій та технологій ноосферної освіти. Пропонуємо звернутися до статей
та розробок А. І. Богосвятської, кандидата філологічних наук, доцента
Львівського ОІППО; матеріалів Рівненської обласної творчої майстерні
«Конструктор біоадекватного уроку»; розробки В. І. Шуляра, доктора
педагогічних наук, заслуженого вчителя України та інших учителів-філологів.
Відкритий електронний ресурс для скачування посібників серії «Вчимося
жити разом», «Захисти себе від ВІЛ»: http://autta.org.ua/ua/ resources/learning-to-livetogether/, http://autta.org.ua/ua/resources/zakhistysebe.
Ключова змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність»
реалізована в проектах «Шкільна академія підприємництва» («Уроки з
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підприємницьким тлом»), «Основи споживчих знань», «Здоров’я дитини –
здорове споживання» при вивченні зарубіжної літератури в загальноосвітніх
навчальних закладах.
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Юрій ЛИС,
завідувач кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ВИВЧЕННЯ
ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шкільна географічна освіта у 2017 – 2018 навчальному році
У 2017-2018 навчальному році предмет «Географія» у 6 – 9 класах
вивчатиметься за навчальною програмою, що укладена відповідно до
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновлена
відповідно до положень «Концепції Нової української школи» та завдань
реформування школи у зв’язку з упровадженням компетентнісного підходу.
Удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України
№ 804 від 07.06.2017 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України
(mon.gov.ua) в рубриці «Навчальні програми. 5 – 9 клас. 2017».
До навчальної програми внесені зміни, пов’язані з формуванням
предметних і ключових компетентностей, потребами особистості у
повсякденному житті та майбутній професійній діяльності.
Наскрізні змістові лінії, які є засобом інтеграції ключових та
загальнопредметних компетентностей, прописані у правій колонці програми.
Змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова
грамотність» реалізуються у ході вивчення певних розділів та тем шляхом
підбору відповідної інформації, дидактичних матеріалів та використання різних
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методів навчання, реалізації проектів і досліджень. Роль окремих курсів
географії за наскрізними лініями різна і залежить від змісту курсу, а також від
того, наскільки він пов’язаний із конкретною наскрізною темою.
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти у 2017-2018 навчальному році 9-ті класи загальноосвітніх
навчальних закладів переходять на навчання за новими програмами.
Метою вивчення курсу географії у 9-му класі «Україна і світове
господарство» є ознайомлення учнів з основними тенденціями розвитку
національного та світового господарства й визначення місця України у
сучасному світі.
Курс «Україна і світове господарство» у 9-му класі розрахований на
52 год. (1,5 год. на тиждень). Він включає «Вступ» і чотири розділи
(Розділ І. Національна економіка та світове господарство, Розділ ІІ. Первинний
сектор господарства, Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства,
Розділ ІV. Третинний сектор господарства, Розділ V. Глобальні проблеми
людства).
У програмі відкориговано положення, що відображають питання
економічної географії, зокрема огляд господарства подається за секторальною
моделлю і видами економічної діяльності. Це дає можливість показати сучасну
реальну картину розміщення виробництва і надання послуг, відійти від
шаблонного наслідування старих схем опису економіки країни.
Замість віртуальних економічних районів розглядаються реальні існуючі
економічні зв’язки у різних видах діяльності. Акцентовано увагу на розкритті
особливостей технології виробництва головних видів промислової продукції
України, що дозволяє зрозуміти виробничі ланцюги та їх територіальний прояв.
Такий підхід до подання економічних реалій сприятиме формуванню
компетенцій із напрямків економічної діяльності, основ розміщення
виробництва і збуту вітчизняної продукції та усвідомлення важливості
економічних відносин зі світом і місце України у цих міжнародних
економічних зв’язках, а в майбутньому при виборі виду діяльності використати
набуті знання.
Завдання курсу реалізуються шляхом формування ключових
компетентностей через такі наскрізні змістові лінії: екологічна безпека та
сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров’я і безпека,
підприємництво і фінансова грамотність.
Курс має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується в
ході виконання практичних робіт (7), аналітичних завдань та досліджень. Зміст
практичних робіт спрямований на розвиток умінь і навичок роботи з
географічними картами та іншими джерелами інформації.
При виборі теми дослідження рекомендується враховувати регіональні
особливості, навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічне
оснащення освітньої діяльності. Із запропонованої тематики досліджень учень
за бажанням обирає 1-2 дослідження (впродовж року) та виконує його
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індивідуально або в групі. Результати дослідження презентуються й
оцінюються вчителем.
Під час вивчення курсу «Україна і світове господарство»
використовуватимуться підручники, які успішно пройшли конкурсний відбір
проектів підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, і
були обрані загальноосвітніми навчальними закладами для використання. Їх
перелік затверджено наказом МОН України № 670 від 04.05.2017 для видання за
кошти державного бюджету.
У 2017-2018 навчальному році при вивченні географії у 10-11-х класах
використовуватимуться навчальні програми, за якими вчителі працювали в
минулому навчальному році, що затверджені наказом МОН України № 826
від 14.07.2015.
Серед навчальних програм курсів за вибором важливими залишаються
краєзнавчі курси з вивчення географії рідного краю та інші навчальні програми,
перелік яких розміщено в «Списку навчальних програм, підручників та
посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф
Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах».
Суттєвою допомогою у вивченні курсу за вибором «Рідний край»
(8-9-ті класи) для вчителів географії є використання навчально-методичного
посібника «Рідний край – Рівненщина». Даний посібник є результатом роботи
авторської творчої майстерні вчителів географії Рівненської області з теми
«Забезпечення краєзнавчого підходу у навчанні географії». Він покликаний
сприяти розширенню, поглибленню та систематизації знань та вмінь учнів про
природу, населення та господарську діяльність людей рідного краю.
У посібнику передбачено можливості для реалізації ідей особистісно
орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Такі можливості
забезпечуються шляхом представлення в змісті посібника різних видів
діяльності: виконання науково-дослідницьких та практичних робіт, учнівських
проектів, екскурсій, вправ, запитань тощо.
Це видання допоможе учням більш повно засвоїти краєзнавчий матеріал,
а вчителям – оволодіти сучасною методикою використання традиційних та
інноваційних методів, прийомів і форм роботи.
Зауважимо, що посібник схвалено комісією з географії Науковометодичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО
№ 2.1/Г-648 від 05.08.2016).
Для ефективної організації навчального процесу необхідною умовою є
також використання додаткової літератури, атласів та географічних карт
(стінних, електронних, контурних тощо). Перелік навчальних програм та
посібників, які можуть бути використані при вивчені географії, постійно
оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
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освіти і науки (www.mon.gov.ua), а також веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).
Неабияку допомогу у підвищенні свого фахового рівня та підготовці до
уроків географії надають учителям науково-методичний журнал «Географія та
економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, науковометодичний журнал «Географія в школах України», науково-популярний
журнал із природничих дисциплін «Колосок», а також газета «Краєзнавство.
Географія. Туризм».
Видавництва пропонують для педагогічних працівників вебінари,
майстер-класи, семінари, консультації, з розкладом яких можна ознайомитися
на сторінках офіційних сайтів.
Методична робота з вчителями географії
у районних (міських) методичних кабінетах
та об’єднаних територіальних громадах
Методична робота з учителями географії у 2017-2018 навчальному році
повинна спрямовуватися на забезпечення навчально-методичного супроводу
реалізації предметного змісту на навчальних заняттях з географії у закладах
освіти, а також на забезпечення компетентнісного підходу до професійного
розвитку вчителя географії.
Проблема професійного розвитку вчителя полягає в тому, що сучасна
школа потребує фахівців, здатних працювати в умовах швидкого зростання
інформації, готових опановувати та впроваджувати новітні інноваційні
технології, нові методики, форми організації навчання.
Компетентного учня – знаючого, вміючого, мотивованого до навчання і
адаптованого до життя в соціумі – може підготувати лише вчитель із високим
рівнем професійної компетентності.
З-поміж восьми головних чинників, які проголошені в Концепції «Нової
української школи» як визначальні в розвитку та розбудові нашої освіти лише
два мають організаційно-управлінське спрямування, всі інші – так чи інакше
залежать від професійної компетентності та професійного розвитку вчителя.
Які ж компоненти включає в себе поняття «професійна компетентність
учителя»?
1. Когнітивний (знаннєвий) – знання змісту навчання в школі;
особливостей засвоєння навчального матеріалу та формування наукових
понять; дидактичних принципів, технологій та методик процесу навчання;
психофізіологічних особливостей учнів тощо.
На жаль, сьогодні доводиться констатувати, що переорієнтація з
предметного підходу у навчанні до компетентнісного гальмується в силу різних
причин: відсутності методик формування різних компетентностей, твердим
переконанням педагогів у тому, що лише за допомогою слова, дошки і крейди
можна навчити дітей, несприйняттям таких технологій, як інтерактивні,
проектні, інформаційні. І це при тому, що означені технології в країнах, які
142

інтенсивно розвиваються, є пріоритетними і навіть виписані в концептуальних
освітніх документах, як основа для набуття учнями різних компетентностей.
Зауважимо, що за умов компетентнісного підходу акцент робиться не на
програмний матеріал, а на організацію індивідуальної інтелектуальної
діяльності. Учитель аналізує сам і допомагає зрозуміти учневі не лише зміст
того, що він засвоїв, а й те, як йому це вдалося зробити (за допомогою яких
прийомів, технік, засобів тощо).
Моделюючи навчальне заняття, перевагу слід надавати розвиваючій
функції, а не інформаційній. Завдання вчителя географії полягає не в передачі
визначеного програмою обсягу готової інформації учням, а в організації
діяльності учнів щодо пізнання навколишнього світу, усвідомлення
просторових, причинно-наслідкових зав’язків між природою, населенням і
господарством. У процесі навчання необхідно вести систематичну роботу з
оволодіння учнями вміннями роботи з географічними джерелами інформації,
інструментарієм у самостійному пізнанні географічної реальності. У зв’язку з
цим, учителям географії доцільно використовувати сучасні методики і
технології навчання (інформаційні, проектно-дослідницькі, модульні,
критичного мислення, диференційованого, особистісно орієнтованого,
проблемного навчання та ін.), які передбачають організацію активної
навчально-пізнавальної діяльності учнів із завоєння змісту навчального
предмета.
Із метою забезпечення пізнавальної і творчої активності учнів в
освітньому процесі слід ширше використовувати сучасні хмарні технології,
застосування яких забезпечить мобільність і актуальність освітніх ресурсів, без
додаткових витрат дозволять використовувати сучасну комп’ютерну
інфраструктуру, програмні засоби та послуги.
Для розвитку інтересу до предмета, виховання в учнів відповідального
ставлення до прийняття рішень, навчання прогнозуванню власного впливу на
навколишній світ доцільно передбачити проведення занять практичного
характеру (семінари, диспути, конференції, дебати, екскурсії, зустрічі, тощо).
2. Мотиваційний. Серед головних компонентів «Нової української
школи» звертаємо увагу на компонент № 2: «Умотивований учитель, який має
свободу творчості й розвивається професійно».
Що може мотивувати вчителя? Не лише достойна зарплата, а й
внутрішнє прагнення вчителя самореалізуватися в педагогічній діяльності,
постійно динамічно розвиватися як професіонал. Ефективним засобом такого
професійного зростання має стати самоосвіта. В умовах надзвичайно змінного
і динамічного освітянського процесу, коли те, що діє сьогодні, завтра уже є
недостатнім або навіть непотрібним, самоосвіта стає чи не найефективнішим
засобом професійної компетентності вчителя.
3. Особистісний – сукупність важливих для професійної педагогічної
діяльності особистісних якостей (комунікативність, відповідальність,
готовність до рефлексії, здатність до самоаналізу). Ці якості життєво необхідні
вчителеві нової української школи, педагогіка якої ґрунтується на партнерстві
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між учнем, учителем і батьками. Загалом, розвиток професійної компетентності
знаходиться в руках самого вчителя. Саме педагог стає тією особистістю, яка
усвідомлено регулює стандарти своєї поведінки.
Дидактично-методичні орієнтири щодо реалізації змісту географії
у 2017-2018 навчальному році
Упродовж року рекомендуємо провести засідання методичного
об’єднання вчителів географії, присвятивши його розгляду нових підходів до
вивчення економічної географії в 9-му класі. Крім того, слід організувати
роботу школи вдосконалення педагогічної майстерності, творчої групи та
інших методичних формувань, діяльність яких планується з урахуванням
кадрового складу педагогічних працівників, а також з урахуванням інтересів і
запитів учителів, їх професійних умінь і навичок. Особливу увагу необхідно
приділити роботі школи молодого вчителя. Діяльність даного методичного
формування спрямована на адаптацію молодих педагогів до професії, надання
їм допомоги в оволодінні основами професійної майстерності, формування в
них потреби в безперервній самоосвіті. Засідання районних методичних
об’єднань учителів географії рекомендуємо проводити у формі навчальних
курсів (тематичного семінару, конференції з обміну досвідом, майстер-класу,
практикуму, «круглих столів», воркшопів тощо).
Тематика семінарів-тренінгів для вчителів географії
 Сучасні технології як інструмент підвищення якості освіти.
 Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах реалізації
Державних стандартів.
 Компетентнісний підхід як умова підвищення якості освіти.
 Формування ключових компетентностей на уроках географії.
 Методика складання компетентнісно-орієнтованих завдань з предмета.
На серпневих нарадах та в ході плануванні методичної роботи на
2017-2018 навчальний рік рекомендуємо розглянути такі актуальні
питання :
1. Основні підходи до навчання географії – компетентнісний, діяльнісний,
особистісно зорієнтований у ході реалізації Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти та положень Концепції «Нової української
школи».
2. Нормативно-правове забезпечення навчального процесу з географії в
2017-2018 навчальному році. Навчально-методичні комплекси з географії,
електронні освітні ресурси, нові видання для вчителів і учнів. Оцінка якості
сучасного підручника – головного джерела інформації для учня.
3. Аналіз змін оновленої навчальної програми з географії для учнів 6-9-х
класів. Організація вивчення географії з урахуванням змін.
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4. Суттєва зміна змісту курсу «Географія і світове господарство. 9 клас».
Реалізація змістових ліній при вивченні економічної географії.
5. Використання
сучасних
методик
і
технологій
навчання
(інформаційних, проектно-дослідницьких, модульних, критичного мислення,
диференційованого, особистісно орієнтованого, проблемного навчання тощо),
які передбачають організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів
із освоєння змісту навчального предмета.
6. Ефективна реалізація виховного потенціалу географії, зокрема
виховання національно свідомого громадянина, патріота, природолюба.
7. Роль контрольно-оцінювальної діяльності вчителя в підвищенні якості
навчання. Імплементація у навчальний предмет завдань ЗНО та РІСА.
8. Результати моніторингу навчального процесу, ДПА, ЗНО, учнівських
змагань (олімпіад, турнірів, конкурсів).
Примітка. У ході планування та організації методичної роботи просимо
використовувати також рекомендації МОН України, які будуть надруковані у
наступних номерах фахових географічних видань.

Лідія МЕДВЕДЧУК,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Час, що наближається, –це епоха інтелектуального працівника,
який, крім формальної освіти,
володіє ще й практичним застосуванням знань
та навичками неперервного навчання
Петер Дракер
Сучасне реформування вітчизняної системи освіти пов’язане з
інтеграцією України у Європейський світовий простір, який супроводжують
демократизація, гуманізація, відкритість, і вимагає нових підходів до навчання.
Необхідною умовою на сьогодні є перехід від консервативного навчання до
такого, яке впорається з викликами ХХІ століття і поведе країну до змін.
Головне завдання, яке стоїть перед освітою на даному етапі, − навчити вчитися
та застосовувати знання на практиці, формувати особистість, яка зможе
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вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують прогрес
суспільства. Розбудова громадянського суспільства неможлива без організації в
масштабі всієї країни системного і комплексного впровадження економічного
виховання і навчання в усіх формах і на всіх рівнях загальної середньої освіти.
Економічна освіта в Україні – одна з головних форм адаптації людей до нових і
швидкозмінюваних умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.
Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така
підготовка учнів, що забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності у
сфері економічних відносин на рівні держави, родини й окремої людини.
Нагальною потребою сьогодення стала фінансова грамотність учнівської
молоді. Ми маємо можливість навчити дітей бути грамотними у сфері фінансів,
бути захищеними від фінансових ризиків і фінансових шахраїв, уміти
планувати свій бюджет і своє фінансове майбутнє, раціонально витрачати
гроші, здійснювати раціональні покупки і заощаджувати, планувати своє
майбутнє для досягнення успіху.
У новому навчальному році серед завдань економічної освіти можна
виділити наступні:
- переорієнтувати навчання економіки на освоєння компетентностей,
необхідних для життя у ХХІ столітті;
- через інтерактивні форми розвивати ключові компетентності,
ініціативність та підприємливість, які є важливим чинником у процесі навчання
впродовж усього життя;
- урізноманітнювати шляхи реалізації практичних знань з економіки в
умовах компетентнісного підходу з метою формування фінансової культури та
планування фінансового майбутнього молоді;
- формувати вміння і навики набувати, засвоювати і застосовувати
економічні знання, вчитися впродовж усього життя, аналізувати і пояснювати
сучасні економічні процеси, приймати рішення раціональної економічної
поведінки людини як споживача, працівника, підприємця, власника доходів,
платника податків, користувача суспільними благами;
- оптимізувати систему роботи з обдарованою молоддю для підготовки
до Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, ХІІІ Всеукраїнського
турніру юних економістів, обласний етап якого відбудеться у жовтні 2017 року;
- рекомендовано МОН України впроваджувати курс за вибором
«Фінансова грамотність» у загальноосвітніх навчальних закладах області.
Розроблено програми та навчально-методичне забезпечення для викладання
курсів із фінансової грамотності з 2-го по 10-й клас;
- відповідно до наказів МОН України № 776 від 17.06.2013, № 324
від 24.03.2016 «Про розширення бази для проведення дослідноекспериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження
фінансової грамотності у навчально-виховний процес» на 2012 – 2019 роки» на
Рівненщині до дослідно-експериментальної роботи долучено 56 навчальних
закладів. Фактично фінансова грамотність викладається у 39 ЗНЗ;
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- навчальним закладам, що включені до наказів МОН України, знайти
можливості для відновлення читання курсу «Фінансова грамотність»;
- із метою використання наробок українсько-польського проекту
«Шкільна академія підприємництва» продовжити подальшу діяльність
шкільних клубів підприємництва, створених у навчальних закладах області;
- упроваджувати інтегровані уроки «з підприємницьким тлом» у
навчальних закладах області (електронний варіант посібника: www.saeukraine.org.ua в розділі «Ресурси»).
У старшій школі економіка як базова дисципліна у 2017-2018
навчальному році викладається в 11-х класах усіх профілів, окрім економічного
(одна година на тиждень). У 2017-2018 навчальному році економіка
викладається на профільному рівні у класах економічного профілю.
У новому навчальному році для використання у навчально-виховному
процесі з економіки пропонують програми і підручники, якими користувалися
раніше.
Навчання економіки здійснюється з використанням таких програм:
- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11
класи. Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 2010;
- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 10–11
клас. Профільний рівень. – К., 2010 (наказ МОН України № 102 від 28.10.2010);
- Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К., 2010.
- Збірник програм з економіки // Економіка в школах України
(спецвипуск). – 2013. – № 3 (100). – Березень.
Економіка у 2017-2018 навчальному році в загальноосвітніх навчальних
закладах на рівні стандарту та академічному рівні вивчається 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.
Із переліком навчальних програм, підручників та посібників з економіки
можна ознайомитися на офіційному сайті ІМЗО (https://imzo.gov.ua).
Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Вчитель має право
довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних
на користь інших. Обласні, районні та міські методичні кабінети (центри) не
уповноважені регламентувати розподіл вчителем навчальних годин у межах
тем.
Для вивчення економіки в 11-х класах рівня стандарту й
академічного (35 годин) рекомендовано підручники:
- Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів / І. Ф. Радіонова. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011. – 176 с.;
- Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: підручник
для загальноосвітніх навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко,
Т. І. Чорна. – Х.: Ранок, 2011. – 192 с.
Для виконання практичних робіт є зошити з друкованою основою автора
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Г. О. Горленко «Практичні роботи з економіки» для учнів 11 класу, рівень
стандарту. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. Відповідно до програми
учні виконують сім практичних робіт, чотири з яких обов’язково
перевіряються.
Профільне навчання економіки в старшій школі забезпечується
вивченням курсу «Економіка» протягом 210 годин навчального часу (по три
години на тиждень у 10-му та 11-му класах), уведенням курсів за вибором та
факультативів і близьких до економіки предметів: математики на академічному
рівні та географії на профільному.
Вивчення економіки на профільному рівні у загальноосвітніх
навчальних закладах із поглибленим вивченням економіки викладатиметься у
10-х та 11-х класах (по 105 годин, що охоплюють 90 годин на вивчення
матеріалу, 10 годин на виконання практичних робіт, 5 годин резервного часу в
кожному класі).
Для вивчення навчального предмета «Економіка» рекомендовано
підручники-переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників:
- Економіка. 10 клас. Профільний рівень: підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів / І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011;
- Економіка. 11 клас. Профільний рівень: підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів / І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011;
- Економіка. 10 клас. Профільний рівень: підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Х.: Ранок,
2011;
- Економіка. 11 клас. Профільний рівень: підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Х.: Ранок,
2011.
Для виконання практичних робіт в 11-му класі є зошит із друкованою
основою автора Г. О. Горленко «Економіка», профільний рівень, тренувальні
вправи + лабораторні роботи. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014, 2015.
В 11-му класі учні переходять до вивчення підприємництва та різних
аспектів діяльності фірм, особливостей національної економіки та ролі уряду в
її функціонуванні, а також особливостей розвитку світової економіки та
інтеграційних процесів у світі.
Оскільки освіта, маючи подвійну роль, як соціальну так і економічну,
повинна забезпечити оволодіння учнями ключовими компетенціями для
навчання протягом життя, то предмети і курси економічного циклу повинні
відігравати провідну роль у формуванні почуття новаторства і підприємливості,
навчати підприємницьких умінь, знань, установок для забезпечення розвитку
підприємницького мислення та підприємницької культури.
Допрофільну підготовку здійснюють у 8-9-х класах із метою професійної
орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання в
старшій школі.
148

При організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за
рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендовано
вивчати курс економіки за програмою «Основи економіки» (авт.
Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко) та
навчальним
посібником
«Моя
економіка»
(авт.
Л. М. Кириленко,
Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко).
У класах із поглибленим вивченням економіки пропонуємо
використовувати програми «Основи економіки» автора І. І. Климюка.
У старшій школі для поглиблення і розширення змісту профільних
предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної
спеціалізації навчання пропонуються курси за вибором, які викладаються за
рахунок варіативного компонента змісту освіти. Перелік курсів за вибором
представлений у методичних рекомендаціях МОН України.
Курси за вибором можуть бути короткочасними (9-17 годин) та
розраховані як на 35, так і на 105 годин. Прикладами програм курсів за
вибором, які можуть бути використані в навчально-виховному процесі, є:
- Збірник програм з економіки // Економіка в школах України:
спецвипуски. – 2013, 2015 (листи ІІТЗО № 14.1/12-Г-55 від 16.02.2012;
№ 14.1/12-Г-214 від 14.08.2012; № 14.1/12-Г-5 від 16.02.2012);
- Навчальна програма курсу за вибором «Економіка» для учнів
2-11х класів (автори О. В. Решетняк, Ю. М. Лелюк, Н. В. Бєскова,
Л. М. Пужайчереда, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна) (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-8526
від 06.06.2014);
- Програма
курсу
за
вибором
«Фінансове
виховання»
(автори І. Золотаревич, С. Біденко) (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-214 від 14.08.2012);
- Програма «Основи податкових знань» (автори Г. М. Калач,
Ю. М. Коваленко, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна, Т. Г. Гільберг) (лист МОН
України № 1/11-12597 від 06.08.2013);
- Навчальна програма білінгвальних курсів французькою мовою
«Сучасні технології. Основи діловодства та економічних знань» (розробник
О. А. Дмитренко) (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-594 від 15.10.2013);
- Навчальна програма курсу за вибором «Основи бізнесу та фінансів»
(автор Д. С. Зимовський) (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г -593 від 15.10.2013);
- Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів
(Ч. 1, 2) (укладачі В. В. Радченко, Ю. В. Бицюра) (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-56
від 27.01.2014);
- Навчальна програма курсу за вибором «Споживач на ринку послуг»
(автор О. Є. Данилова) (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-355 від 11.02.2014);
- Програма факультативного курсу «Абетка з основ житловокомунального управління» (автори К. Р. Сафіуліна, В. В. Погорєлова,
Д. М. Левицький, А. Г. Колієнко, А. Є. Кузуб., І. А. Касабова) (лист ІМЗО
№ 2.1/12-Г-100 від 04.12.2015);
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- Програма курсу за вибором «Основи енергопостачання та
енергоспоживання» (автор К. Р. Сафіуліна) (лист ІМЗО № 2.1/12-Г-268
від 02.06.2016).
У ході роботи за представленими вище навчальними програмами вчитель
має право коригувати кількість годин залежно від можливостей навчального
закладу.
Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення вивчення
економіки і споріднених із нею предметів на достатньому рівні. За їх
допомогою відбувається трансформація наукових знань учнів у їх практичний
досвід. Практичні роботи, екскурсії, презентації, дослідження, моделюючі або
ситуативні вправи є невід'ємною складовою занять. Робочі плани профільних
класів можуть містити багато курсів за вибором і факультативів, забезпечуючи,
таким чином, гнучку систему профільного навчання, яка надає учням
можливість обрати індивідуальну освітню програму.
Важливу роль у формуванні фінансово-грамотної особистості відіграє
курс за вибором «Фінансова грамотність», програми і навчально-методичне
забезпечення розроблені та вийшли друком для учнів із 2-го по 10-ті класи.
Курс за вибором «Фінансова грамотність»
На сучасному етапі взято курс на докорінні реформи у сфері економіки
та фінансів, тому фінансова грамотність стала нагальною потребою сьогодення,
здатною об’єктивно, повно та актуально інформувати про механізми сучасного
фінансового ринку. Фінансова інформація є актуальною не лише для
спеціалістів-практиків, а й для кожної людини. Фінансово обізнані люди
ефективно планують і використовують власні ресурси, приймають
відповідальні раціональні рішення у сфері особистих фінансів, вільно
орієнтуються у складних послугах і продуктах, запропонованих фінансовими
установами.
Із метою підвищення рівня фінансової грамотності населення
запроваджено Проект USAID/FINREP (Проект розвитку фінансового сектора,
керівник – Роберт Бонд. Проект передбачає фінансову просвіту шляхом
упровадження цілісних програм, зокрема і в загальноосвітніх навчальних
закладах. Мета проекту – заохочення громадян до участі в ефективному
управлінні власним бюджетом, прийняття впевнених та виважених фінансових
рішень відповідно до життєвих обставин.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 828
від 19.07.2012 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі
загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації України на 2012-2019 роки» навчальні заклади Рівненської області
із 2013 року долучилися до проведення дослідно-експериментальної роботи
«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчальновиховний процес навчальних закладів».
Для забезпечення варіативної складової навчального процесу відповідно
до програми реалізації дослідно-експериментальної роботи науковим
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керівником, доктором економічних наук, професором Т. С. Смовженко у
2015 році було організовано роботу із розроблення концепції «Формування
фінансової грамотності в початковій, основній і старшій школі». Відповідно до
концепції було сформовано програмове та навчально-методичне забезпечення
курсів предмета «Фінансова грамотність».
Програмове забезпечення передбачає наступність, послідовність та
неперервність фінансової освіти учнівської молоді, що знаходить вираження в
лінійно-циклічній структурі програм. При цьому зміст кожної програми
сформовано таким чином, що вона може бути реалізована залежно від
можливостей навчального закладу, тобто як окремий самостійний курс, який є
пропедевтичним до програми курсу 10-го класу «Фінансова грамотність».
Таким чином, якщо навчальний заклад має можливість увести курс «Фінансова
грамотність», то починати працювати можна, впроваджуючи всі програми
одночасно від 2-го до 10-го класів.
Розроблено навчально-методичне забезпечення, яке містить навчальнометодичний посібник для вчителя та робочий зошит для учня.
Навчально-методичні матеріали для вивчення курсу «Фінансова
грамотність»:
 «Фінансова абетка» для учнів 2 класу (лист МОН № 1/11-7119
від 20.05.2015);
 «Фінансова арифметика» для учнів 3 класу (лист МОН № 1/11-7118
від 20.05.2015);
 «Фінансова поведінка» для учнів 4 класу (лист МОН № 1/11-7117
від 20.05.2015);
 «Родинні фінанси» для учнів 5 класу (лист Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-328 від 29.05.2015);
 «Фінансово-грамотний споживач» для учнів 6 класу (лист Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-329 від 29.05.2015);
 «Фінансова культура» для учнів 7 класу (лист Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-330 від 29.05.2015);
 «Прикладні фінанси» для учнів 8 класу (лист Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-331 від 29.05.2015);
 «Економіка & фінанси» для учнів 9 класу (лист Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-332 від 29.05.2015).
ТОВ «Мандрівець» (м. Тернопіль) у 2017 році видало робочі зошити для
учнів 2-9 класів, які допоможуть учневі та вчителю в налагодженні ефективної
взаємодії на всіх етапах навчально-виховного процесу. Дані навчальнометодичні матеріали схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України.
Навчально-методичні матеріали для вивчення курсу «Фінансова
грамотність» у 10 класі:
 Фінансова грамотність: навчальний посібник / за ред. д-ра екон. наук,
проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К.: Фенікс, 2014. – 312 с.
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 Фінансова грамотність: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф.
Т. С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2014. – 322 с.
 Фінансова грамотність: навчальний посібник для вчителя / за ред. д-ра
екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2014. – 435 с.
 Фінансова грамотність: робочий зошит для учня / за ред. д-ра екон.
наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2014. – 115 с.
 Фінансова грамотність: зошит для самостійної роботи / за ред. д-ра
екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2014. – 115 с.
 Онлайн-матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.finrep.kiev.ua.
 Інтерактивний електронний посібник для учнів старших класів
загальноосвітніх навчальних закладів «Фінансова грамотність».
 «Фінансова грамотність» (35 годин). Навчальна програма курсу за
вибором для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори
Т. С .Смовженко, І. С. Кравченко) (наказ МОН № 1054 від 18.09.2014);
 «Фінансова грамотність» (105 годин). Навчальна програма курсу за
вибором для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(за загальною редакцією Т. С. Смовженко) (наказ МОН № 1054 від 18.09.2014).
Усі зазначені програми та навчально-методичне забезпечення з курсу
«Фінансова грамотність» можна використовувати як для варіативної складової
навчальних планів, так і під час проведення факультативних занять та гурткової
роботи. Окрім цього, зважаючи на повне навчально-методичне забезпечення
курсу «Фінансова грамотність» та з метою дотримання чистоти експерименту в
усіх навчальних закладах, що долучені до дослідно-експериментальної роботи з
упровадження курсу «Фінансова грамотність» (наказ МОНмолодьспорту
України № 828 від 19.07.2012; наказ МОН № 776 від 17.06.2013, наказ МОН
№ 324 від 24.03.2016), необхідно і доцільно використовувати навчальнометодичне забезпечення вищеозначених авторів.
У 2015-2016 та 2016-2017 навчальних роках проведено апробацію
інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова грамотність».
Даний електронний посібник можуть використовувати й учителі основ
економіки, інтегруючи знання з обох курсів. У кожній темі є рубрика «Варто
пам’ятати», де наведено обов’язкові правила фінансової безпеки, які повинні
знати всі.
Рекомендовано брати участь у заходах, що проводять працівники
Національного банку України для учнівської молоді та дорослих із метою
популяризації фінансової освіти та поглиблення економічних знань, зокрма
Всеукраїнський тиждень фінансової грамотності (перший тиждень листопада),
Всесвітній день заощаджень (31 жовтня), Всесвітній тиждень грошей
(березень), Всесвітній день захисту прав споживачів (15 березня).
У 2017-2018 навчальному році чинними залишаються рекомендації, що
надруковані у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-437
від 17.08.2016 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних
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предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (с. 133–139) та нові, що
будуть розміщені на офіційному сайті МОН України.
Перелік посібників, які можуть бути використані при вивченні
економіки, постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному
збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщений на офіційному
веб-сайті (www.mon.gov.ua) та веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» (https://imzo.gov.ua).
На допомогу педагогам також пропонуємо інтернет-ресурси:
 www.consumerinfo.org.ua;
 www.finrep.kiev.ua;
 www.ukrstat.gov.ua;
 www.bank.gov.ua;
 www.cost.ua, www.cost.ua/calculator/.
Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці
до уроків з економіки вчителям надають журнали «Економіка в школах
України», «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки
України.

Наталія МІНАКОВА,
методист кабінету виховної роботи
та позашкільної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ЯК ЦЕНТРІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Виховання патріота і громадянина – одне із пріоритетних завдань національної
освіти, про що наголошено в законах України «Про освіту», «Основних
орієнтирах виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
України» (наказ МОН України № 641 від 31.10.2011), Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України № 641 від
16.06.2015), Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки (Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.2015),
Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного
виховання громадян на 2013-2017 роки та інших нормативних освітніх
документах.
Патріотичне виховання належить до найбільш важливих напрямів національної
системи виховання й передбачає формування патріотичних почуттів, любові до
свого народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості
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за минуле та сучасне на прикладах героїчної історії українського народу і
кращих зразків культурної спадщини.
Музей – це інститут людської спільноти, потужний засіб свідомого
цілеспрямованого залучення людей до культурної спадщини минулих часів,
якому відведено особливе місце в житті суспільства. Тому під музейною
освітою розуміємо просвітницьку діяльність у музеї та поза його межами, що
активно сприяє процесу виховання особистості, де кожен організований захід
має вагомий виховний потенціал. Шкільний музей є надзвичайно сприятливим
середовищем для формування національної самосвідомості та патріотизму,
адже в музеї абстрактні теоретичні знання учнів, студентів, педагогів
унаочнюються завдяки музейним предметам, що сприяє ефективному
засвоєнню знань та перетворенню їх у переконання. Надзвичайно актуальним у
цьому контексті є вислів В. О. Сухомлинського: «Сила й ефективність
патріотичного виховання визначається тим, наскільки глибоко ідея
Батьківщини оволодіває особистістю, наскільки яскраво бачить людина світ і
саму себе очима патріота» [5].
У цьому контексті зростає роль діяльності шкільних музеїв, спрямованої на
розвиток творчої самодостатньої особистості з активною громадянською
позицією. Музей у закладі освіти – це осередок освіти й виховання, що сприяє
формуванню в молодого покоління національної свідомості, любові до рідної
землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для
вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної й духовної
культури.
У XXI столітті освітньо-культурна функція музею набуває особливої
значущості й цінності, нової динаміки, адже саме тут діти невимушено
знайомляться з історичним минулим, набувають життєвого досвіду, знань,
визначаються з майбутнім, формуються як активні, національно свідомі
громадяни.
Перебуваючи під впливом постійних швидких змін в історичному, політичному
та суспільному житті України та світу, музеї навчальних закладів мають
відповідати тим вимогам, які сучасність ставить перед системою навчання і
виховання підростаючого покоління.
Із метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність
України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної
державності, тисячолітньої історії нашого визнання, подій історичного
значення, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття й
утвердженням української державності та на виконання Указу Президента
України № 17/2016 від 22.01.2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 років» рекомендуємо:
- відкрити постійно діючі експозиції та оновити діючі експозиції музеїв,
зокрема краєзнавчих та історичних, кімнат-музеїв, присвячених подіям та
визначним діячам Української революції 1917-1921 років;
- провести тематичні інформаційні, навчально-виховні, культурно-освітні
заходи, виставки архівних документів, речових пам’яток і фотоматеріалів,
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спрямованих на донесення інформації про події Української революції
1917-1921 років.
Із метою виховання шанобливого ставлення до ветеранів, увічнення
бойових подвигів захисників Батьківщини, вивчення героїчних і трагічних
подій Великої Вітчизняної війни з позицій історичної правди, об’єктивності;
вшанування пам'яті учасників визвольного руху та жертв нацизму, виховання
молоді на прикладі мужності й відваги солдатів Другої світової війни
рекомендуємо провести в музеях урочисті заходи, а саме:
- цикл уроків мужності: «Вони воювали за Батьківщину», «Народу вірні сини»,
«Цих днів не змовкне слава», «Нас надихають подвиги героїв», «Про тих, хто
йшов дорогами війни», «Вірність, відвага, честь, перемога»;
- творчі зустрічі з учасниками бойових дій, ветеранами, представниками
Збройних сил України: «Вшануємо пам'ять визволителів», «Ми пам’ятаємо твій
подвиг, солдате», «Героями не народжуються, героями стають», «Славні імена
України»;
- літературно-художні композиції, тематичні вечори, виступи: «Велич
народного подвигу навіки в пам'яті народній», «Герої не вмирають», «А пам'ять
священна», «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити»;
- літературно-художні композиції на основі пісень воєнного періоду;
- історико-краєзнавчі учнівські конференції, «круглі столи», години
спілкування: «Шляхами подвигу і слави», «Подвиг українського солдатавизволителя», «Подвигу жити вічно», «Славні імена України»;
- фотовиставки та виставки архівних документів: «Вони захищали
Батьківщину», «Партизанська слава», «Герої, на честь яких названі вулиці міста
(села)».
На виконання наказу МОН України № 519 від 31 березня 2017 року «Про
затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні» рекомендуємо:
- розробити план заходів у музеях щодо вшанування Героїв Небесної Сотні;
- провести екскурсії до меморіалів та музеїв, де діють тематичні виставки,
присвячені Революції Гідності;
- провести вечори-зустрічі з рідними Героїв Небесної Сотні;
- організувати тематичні конкурси та акції, присвячені подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні;
- провести цикл бесід, лекцій, «круглих столів» про масові акції громадянського
протесту в Україні, що відбулися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року та
про їх учасників;
- створити на базі музеїв постійно діючі стенди, що відображають подвиг
Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності,
захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини,
європейське майбутнє.
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Методична робота з керівниками музеїв
при навчальних закладах у районних (міських) методичних кабінетах
та об’єднаних територіальних громадах
Методична робота з керівниками музеїв при навчальних закладах у 20172018 навчальному році повинна спрямовуватися на підвищення ефективності
й результативності функціонування музеїв при навчальних закладах області, а
також на забезпечення компетентнісного підходу до професійного розвитку
керівника шкільного музею.
Виходячи з вищесказаного, пріоритетними завданнями методичної роботи
є: формування ціннісних ставлень учнів через діяльність музеїв при навчальних
закладах; висвітлення ключових компонентів професійної компетентності
керівника шкільного музею в умовах нової української школи; використання
інноваційних методик у музейній педагогіці; вдосконалення умінь та навичок
проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, залучення
їх до активної пошуково-дослідницької діяльності; розвиток критичного
самостійного історичного мислення учнів засобами краєзнавчо-дослідницької
діяльності; популяризація кращих зразків досвіду роботи з організації музейної
справи та впровадження їх у практику шкільних музеїв області.
Тематика семінарів, тренінгів для керівників музеїв
при навчальних закладах
1. Використання потенціалу шкільного музею у національнопатріотичному вихованні школярів.
2. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності
керівників шкільних музеїв.
3. Національно-патріотичне виховання в умовах сучасного освітнього
простору.
4. Формування життєвих компетентностей особистості засобами музейної
педагогіки.
5. Діяльність музеїв при навчальних закладах: сучасні виклики.
6. Використання інноваційних форм та методів роботи у діяльності музеїв
при навчальних закладах.
На серпневих нарадах та в ході планування методичної роботи
на 2017-2018 навчальний рік рекомендуємо:
- Вивчити можливості використання потенціалу курсів за вибором
краєзнавчого (музеєзнавчого) змісту в системі допрофільного та профільного
навчання, залучати до цієї справи вчителів-краєзнавців (народознавців) та
включити ці курси до навчальних планів на базі шкільних музеїв.
- Організувати на базі музеїв при навчальних закладах діяльність
науково-методичних центрів, різних форм методичних об’єднань педагогів із
метою оперативної співпраці, реалізації регіонально-культурологічних
проектів, ознайомлення з новітніми технологіями позакласної роботи та обміну
досвідом.
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- Включити до планів шкільних методичних об’єднань презентації
творчих здобутків педагогів, які застосовують інноваційні форми і методи
навчання і виховання дітей на основі українознавчої, краєзнавчої та
музеологічної методологій.
- Періодично виносити на розгляд педагогічної ради навчального
закладу питання використання регіонального компонента у навчальновиховному процесі, діяльності шкільних музеїв та комплексів.
- Ураховувати громадську діяльність педагогів-музейників у процесі
проходження ними атестації за фахом.
- Організувати діяльність при музеях гуртків, творчих груп, об’єднань
«Юні історики», «Юні дослідники», «Юні філософи», «Юні журналісти» з
метою проведення науково-дослідницької роботи, поглиблення знань з історії
України, збагачення та розширення знань дітей про історію рідного краю, свого
народу.
- Здійснювати
навчально-методичний
супровід
гуртків
«Юні
музеєзнавці», «Юні екскурсоводи» у системі діяльності загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів.
- Застосовувати сучасні здобутки музейної педагогіки у діяльності
дошкільних навчальних закладів (програма «Світ музею для дошкільнят»,
ігровий цикл пізнавальних заходів «Допитливій малечі про музейні речі»
тощо).
- Організовувати в шкільних музеях презентації творчих здобутків
молодих земляків-випускників, учасників сучасних українських патріотичних
проектів у різних галузях суспільного життя.
- Використовувати потенціал шкільних музеїв у роботі з батьками та
громадою.
- Вивчати, узагальнювати й популяризувати досвід педагогів і
колективів із використання різноманітних форм музейної роботи у навчальновиховному процесі та співпраці з місцевими громадами.
- Започаткувати електронну картотеку педагогічного досвіду діяльності
музеїв та музейних комплексів у системі роботи навчальних закладів і
місцевих громад.
- Визначити опорні школи з використання потенціалу краєзнавства та
музейної діяльності у формуванні ціннісних ставлень дітей та учнівської
молоді.
- Постійно оновлювати зміст сайтів місцевих органів влади та
методичних кабінетів матеріалами щодо діяльності музеїв при навчальних
закладах, зокрема з історії краю, традицій та сучасного досвіду.
- Рекомендувати до розміщення інформацію про діяльність і можливості
шкільних музеїв на сайтах туристичних організацій.
- Налагоджувати співпрацю та професійне спілкування з фахівцями
державних музеїв.
- Популяризувати власний досвід (керівників шкільних музеїв) у
фахових виданнях, засобах масової інформації та соціальних мережах.
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Отже, методично грамотно продумана й організована робота в музеях, доречно
застосовані форми й методи музейної педагогіки сприятимуть формуванню
гуманістичних цінностей і вихованню патріотизму підростаючого покоління.
Рекомендовані електронні джерела
 Сайт Національного музею історії України (http://www.nmiu.com.ua/);
 Сайт
Українського
інституту
національної
пам’яті
(http://www.memory.gov.ua);
 Сайт
«Меморіал
жертв
Голодомору»
(http://www.memorialholodomor.org.ua);
 Сайт
Музею
історії
України
у
Другій
світовій
війні
(http://www.warmuseum.kiev.ua);
 Сайт
Національного
музею
«Чорнобиль»
(http://www.chornobylmuseum.kiev.ua).

Добірка сучасних пісень про героїзм, хоробрість і мужність
(з інтернет-посиланнями на відеоролики)
 «О
героизме»:
слова
і
музика
Сергія
Тимошенка
(https://www.youtube.com/watch?v=KIRi39ytQmQ);
 «Защитники
Донбасса»:
слова
та
музика
Віктора
Цоя
(https://www.youtube.com/watch?v=8G8cvyM5bgA);
 «Революция»:
слова
і
музика
Дмитра
Масюченка
(https://www.youtube.com/watch?v=amu6f8HN8oE);
 «Смуглянка»: слова Якова Шведова, музика Анатолія Новикова
(https://www.youtube.com/watch?v=8p7dJN2UjAw);
 «Запах
війни»:
слова
та
музика
гурту
«ТІК»
(https://www.youtube.com/watch?v=lKTIqW6z3c0&list=PLdaDBKUJmRmPPXUye
JLJjqOQ8HIoi5Nn&index=6);
 «Герої не вмирають»: слова Ігоря Шаврова, музика Микита Рубченка,
виконує
Анастасія
Приходько
(https://www.youtube.com/watch?v=9MHsiPXqFUM&index=10&list=PLdaDBKUJmRmPPXUye
JLJjqOQ8Hoi5Nn);
 «Присягу двічі не дають»: слова і музика Христини Панасюк
(https://www.youtube.com/watch?v=wOlTxdMMEqk&list=PLdaDBKUJmRmPPXU
yeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=11);
 «Білі Лебеді у небесах...»: слова Христини Панасюк, музика гурту
«Невічні» (https://www.youtube.com/watch?v=AJ0_duaEt1k);
 «Білий
птах»:
слова
та
музика
Ярмака
(https://www.youtube.com/watch?v=ynhHqXuU7_A&list=PLdaDBKUJmRmPPXU
yeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=22);
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 «Україна»:
слова
та
музика
Сергія
Куша
(https://www.youtube.com/watch?v=gr_qdxoGguk&index=30&list=PLdaDBKUJmR
mPPXUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn);
 «Слава
Україні»:
слова
та
музика
Ореста
Лютого
(https://www.youtube.com/watch?v=L0084EqyLFo&list=PLdaDBKUJmRmPPXUye
JLJjqOQ8HIoi5Nn&index=33);
 «Письмо солдата»: слова та музика Андрія Чехменкова
(https://www.youtube.com/watch?v=N6cpkUqLycU&index=44&list=PLdaDBKUJm
RmPPXUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn);
 «Прокидайся»:
слова
та
музика
Христини
Панасюк
(https://www.youtube.com/watch?v=gwMbR7te1Io&index=47&list=PLdaDBKUJm
RmPPXUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn);
 «Повстанець»:
слова
та
музика
Арсенія
Білодубного
(ttps://www.youtube.com/watch?v=rpOnd7U4cRU&index=50&list=PLdaDBKUJmR
mPPXUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn);
 «Стоп
війні»:
слова
та
музика
Андрія
Чехменкова
(https://www.youtube.com/watch?v=XJ7LKetNltA&index=51&list=PLdaDBKUJm
RmPPXUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn);
 «Я
люблю
Україну»
(https://www.youtube.com/watch?v=xoipou5BVw&list=PLdaDBKUJmRmPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=53);
 «Укроп»: слова Олександра Ткачука, музика гурту «Гайдамаки»
(https://www.youtube.com/watch?v=_yrJMOLxdTk);
 «Чужа війна»: слова Петра Мага, музика Павла Зіброва
(https://www.youtube.com/watch?v=8eY2jcMvrIM);
 «Я дочекаюсь тебе»: слова та музика Христини Панасюк
(https://www.youtube.com/watch?v=JiwYFKZKgqc);
 «Я
українець»:
слова
та
музика
Анатолія
Матвійчука
(https://www.youtube.com/watch?v=4jCBXhY_svA);
 «Я чую» : слова та музика Валерія Харчишина і гурту «Друга ріка»
(https://www.youtube.com/watch?v=sahn_Cc-AGo);
 «Україна»:
слова
і
музика
Олега
Скрипки
(https://www.youtube.com/watch?v=pIhZ8Q5mL4&index=61&list=PLdaDBKUJmR
mPP-XUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn);
 «Солдати»:
слова
і
музика
Tarantinos
(https://www.youtube.com/watch?v=Zhjge58ddMQ&list=PLdaDBKUJmRmPPXUy
eJLJjqOQ8HIoi5Nn&index=69);
 «Не буди лихо!»: пісні бійців АТО: слова і музика воїнів АТО
(https://www.youtube.com/watch?v=9Cf2pu3B5Bk&list=PLdaDBKUJmRmPPXUye
JLJjqOQ8HIoi5Nn&index=74);
 «Там, где птицы не поют»: слова і музика Марії Вєтрової
(https://www.youtube.com/watch?v=m4sXUp_qLY&index=91&list=PLdaDBKUJm
RmPPXUyeJLJjqOQ8HIoi5Nn).
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Добірка художніх та документальних фільмів
про героїзм, хоробрість і мужність
Художні фільми
 «Батальйони просять вогню» (режисер Олександр Боголюбов,
Володимир Чеботарьов / 1985 / СССР / історичний).
 «Бункер» (режисер Олівер Хіршбігель / 2004 / Німеччина / драма,
військовий, історичний).
 «Вишневі ночі» (режисер Аркадій Мікульський / 1992 / Україна /
драма).
 «Владика Андрій» (режисер Олесь Янчук / 2008 / Україна / драма,
історичний).
 «Гвардія» (режисер Олексій Шапарев / 2014 / Україна / історичний).
 «Гетьман» (режисер Валерій Ямбурський / 2015 / Україна / історичний,
бойовик).
 «Далекий постріл» (режисер Валерій Шалига / 2005 / Україна /
історичний).
 «Лють» (режисер Девід Ейр / 2014 / США / бойовик, драма,
військовий).
 «Молоді леви» (режисер Едвард Дмитрик / 1958 / США / військовий).
 «Незламна» (режисер Сергій Мокрицький / 2015 / Україна, Росія /
військовий, драма).
Документальні фільми
«Освобождение / Визволення» (режисер Олексій Лябах / 2014 /


Україна).
 «Харьков 1941-1943. Жизнь, как она есть» (режисер Игор
Піддубний / 2014 / Україна).
 «1941. Запрещенная правда» (режисер Игор Кобрин / 2013 / Україна).
 «Аджимушкай. Подземелье смерти» (режисер Олексій Лябах / 2008 /
Україна).
 «Его звали ДЕД» (режисер Олексій Барбарук-Трипольский / 2011 /
Україна).
 «Оборона Одессы» (режисер Володимир Крижановський / 2011 /
Україна).
 «Севастополь. Испытание войной» (режисери Юрій Бойчук, Вадим
Хапаєв /2008 / Росія, Україна).
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Оксана МОТОРНА,
завідувач кабінету художньо-естетичних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКЛАДАННЯ
ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Входження України у європейський і світовий освітній простір вимагає
проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним
потребам. Сьогодні на порядку денному – реформа середньої освіти. Вона
орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до
критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією,
інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.
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Предмети художньо-естетичного циклу відіграють важливу роль у
формуванні такої особистості, адже вони спрямовані на розвиток емоційнопочуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного,
критичного мислення; на створення сприятливих умов для продукування
креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та
пізнанні. Водночас, через образний зміст творів мистецтва відкриваються
широкі можливості ефективно впливати на формування патріотизму, моралі та
інших загальнолюдських цінностей.
У 2017-2018 навчальному році вивчення предметів художньо-естетичного
циклу здійснюватиметься за такими програмами:
 у 5 – 9 класах – за навчальною програмою «Мистецтво. 5 – 9 класи»
(оновлена);
 у 10 – 11 класах – за програмами «Художня культура» (рівень
стандарту, академічний та профільний рівні).
Програми
розміщені
на
офіційному
сайті
МОН
України
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html).
Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» (автори: Л. Масол,
О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова,
Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова) включає три блоки:
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс
«Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізний тематизм та
логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. У 5-му класі учні
засвоюють особливості мови різних видів мистецтва, в 6-му – палітру жанрів
музичного та образотворчого мистецтв, у 7-му – новітні явища в мистецтві в
єдності традицій і новаторства, а у 8 – 9-х класах знайомляться зі стилями і
напрями мистецтва.
Наголошуємо, що для формування в учнів мистецьких компетентностей
та реалізації практико-орієнтованого компонента змісту програми предмети
художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво,
інтегровані курси «Мистецтво» та «Художня культура») повинні викладати
вчителі зі спеціальною мистецько-педагогічною освітою (вчитель
музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури) (Лист МОН
України № 1/9-298 від 09.06.2016).
У 2017 році здійснено оновлення чинної навчальної програми
«Мистецтво. 5-9 кл.», в якому віддзеркалилися зміни, що відбуваються в
сучасній освіті.
У Пояснювальній записці до програми визначено мету загальної
середньої освіти (єдину для усіх освітніх галузей), а також окреслено завдання
предмета «Мистецтво», які її реалізують.
Акцентування освіти на реалізацію компетентнісного підходу зумовило
більш рельєфне визначення компетентностей, які формуються засобами
певного навчального предмета, зокрема мистецтва.
У програмі «Мистецтво. 5-9 кл.» окреслено сутність предметних
мистецьких (музична, образотворча, хореографічна, театральна, екранна) та
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міжпредметних естетичних компетентностей, які щонайперше формуються у
ході опанування учнями різних видів мистецтва. Визначено компоненти
компетеностей – знаннєвий, діяльнісний, ціннісний, відповідно до яких
згруповано розділ програми «Очікувані результати навчально-пізнавальної
діяльності учнів».
У Пояснювальній записці оновленої програми розкрито можливості
мистецтва щодо формування ключових компетентностей, які подано як систему
умінь (здатності людини реалізувати на практиці набуті знання і навички) і
ставлень (якостей, що виявляються у поведінці особистості у певній ситуації
чи її вчинках на засадах ціннісних переконань, поглядів, інтересів тощо).
Ключові компетентності подаються відповідно до Рекомендацій Європейського
Парламенту та Ради Європи. Це зокрема такі компетентності:
1. Спілкування рідною /державною мовою.
2. Спілкування іноземною мовою.
3. Математична компетентність.
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
5. Інформаційно-цифрова компетентність.
6. Уміння вчитися впродовж життя.
7. Компетентності ініціативності та підприємливості.
8. Соціальна та громадянська компетентності.
9. Компетентність обізнаності та самовираження у сфері культури.
10. Компетентність екологічної грамотності та здорового життя.
Педагог має системно приділяти увагу формуванню вищеозначених
компетентностей, але застосовувати свій методичний інструментарій
педагогічно доцільно і лише в контексті реалізації завдань предмета
«Мистецтво».
Так, компетентність спілкування рідною/державною мовою ефективно
формується у процесі аналізу, обговорення, виконання творів мистецтва
рідною/державною мовою. У цьому контексті вчитель має привчати учнів
висловлюватися лише рідною/державною мовою, спрямовувати їх увагу на
влучність формулювань, правильність і чіткість вимови тощо.
Усвідомленість і розуміння текстів вокальних творів іноземною мовою
(знайомою підліткам), правильність вимови – важливий прояв компетентності
спілкування іноземними мовами.
За потреби на уроках мистецтва застосовуються обчислювальні вміння,
що потребують точних вимірювань (наприклад, для створення об’ємнопросторових, площинних художніх образів), або знання із природничих наук
(акустики, оптики, хімії тощо), зокрема для відтворення довкілля та явищ
природи засобами мистецтва. У цьому виявляється необхідність застосування
математичної компетентності та основні компетентності у природничих
науках і технологіях.
За умови технічного забезпечення, для реалізації художніх потреб учнів у
пізнанні та творенні мистецтва доцільно використовувати сучасні цифрові
технології – у цій діяльності знадобиться їм інформаційно-цифрова
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компетентність.
Сучасне суспільство висуває до школи багато викликів, з-поміж яких і
формування умінь та якостей особистості, які будуть необхідні їй у дорослому
житті. На уроках мистецтва ці якості слід системно формувати, акцентуючи
особливу увагу в процесі навчання. Це – уміння виявляти власні художні
інтереси та потреби та планувати й організовувати свій час для пізнання,
сприймання, творення мистецтва чи самовираження через мистецтво;
раціонально використовувати час для задоволення культурних потреб,
здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію тощо; не боятися
пропонувати нові ідеї шляхи їх художнього розв’язання, презентувати власні
творчі досягнення, ефективно співпрацювати в команді, зокрема для реалізації
громадських мистецьких проектів та естетизації середовища; застосовувати
мистецький досвід для вираження емоцій, почуттів, переживань та корекції
власного емоційного стану. Наявність цих умінь та якостей свідчить про
сформованість в учнів компетентностей уміння вчитися впродовж життя,
ініціативності й підприємливості, соціальної та громадянської, екологічної
грамотності і здорового життя.
Навчальний предмет «Мистецтво» сприяє активному формуванню
компетентності обізнаності та самовираження у сфері культури, адже в
процесі опанування мистецтва учні вчаться орієнтуватися в культурному
розмаїтті на основі українських та зарубіжних творів мистецтва, внаслідок чого
у підлітків формується розуміння загальнолюдських, естетичних та художніх
цінностей, транслятором яких є мистецтво; усвідомлення української
культурної ідентичності, виявлення шани до мистецького надбання
українського народу і гордості за нього, пропагування національної культури
через власну художньо-творчу діяльність; усвідомлення необхідності
збереження художнього надбання людства. Тому саме на ці вміння та якості
важливо спрямовувати педагогічну увагу в процесі опанування учнями
мистецтва.
Із метою інтеграції навчальних предметів і предметних циклів,
формування ключових та міжпредметних компетентностей у зміст оновленої
навчальної програми введено наскрізні змістові лінії – соціально значущі
надпредметні теми, які сприятимуть формуванню в учнів уявлення про
суспільство в цілому, розвиватимуть здатність застосовувати отримані знання в
різних ситуаціях.
Наскрізними змістовими лініями в основній школі визначено:
"Екологічна безпека та сталий розвиток", "Громадянська відповідальність",
"Здоров'я і безпека", "Підприємливість та фінансова грамотність".
Змістова лінія "Екологічна безпека та сталий розвиток" спрямована на
формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної
свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і
розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх
поколінь. Однією з провідних тем у мистецтві є взаємовідносини людини з
природою, світом на основі формування такого способу життя, який став би
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основою довготривалого ощадливого розвитку людства. Реалізація змістової
лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках мистецтва
здійснюється під час художньо-образного сприйняття мистецтва і мистецької
діяльності. Зокрема, у процесі аналізу-інтерпретації творів мистецтва увагу
учнів слід спрямовувати на самоцінність природи, гармонію і красу світу,
необхідність економного споживання природних ресурсів. У цьому сенсі твори
мистецтва є ідеальними моделями, що допомагають у виборі найбільш
оптимальних стратегій взаємодії людини і природи, людини і світу. Це сприяє
вихованню емоційно-ціннісного ставлення учнів до природи, а також
усвідомленню себе частиною світу, в якому все взаємопов’язано; виробленню в
школярів екологічно-моральної поведінки та пошуку шляхів вирішення
екологічних проблем; формуванню культури споживання школярів на основі
особистісної причетності, щодо перегляду «споживчого» підходу, розумінню
єдності національно-регіональних цінностей і глобальних людських
пріоритетів. У навчальній програмі «Мистецтво» реалізацію цієї змістової лінії
окреслено у розділі «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
учнів» як: розуміння учнями того, що у творах різних видів мистецтв повною
мірою відображається багатоплановість і складність навколишнього
середовища (5 клас); усвідомлення підлітками відповідальності людини за
збереження природного середовища свого краю, України та планети (6 клас);
уміння висловлювати ціннісні ставлення щодо творів мистецтва, які
відображають життя і побут різних верств населення минулого та сучасності
(6 клас).
Реалізація наскрізної змістової лінії "Громадянська відповідальність"
сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що
розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість
громадянських ініціатив, що почуває себе членом суспільства і у своїй
діяльності спирається на культурні традиції і вектори розвитку держави.
Вагомою складовою цієї змістової лінії у контексті опанування мистецтва є
виховання в учнів культурної самосвідомості – якості, що характеризує учня як
свідому культурну людину, яка розуміє роль культури у формуванні способу
мислення і поведінки людей, а також історичні зміни культур, яка має уявлення
про культурне різноманіття та особливості практичного життя, що
зумовлюються культурою, що цінує рідну культуру і культурне різноманіття,
толерантної і готової до співпраці.
Виховання відповідального громадянина своєї держави неможливе, якщо
про це говорити абстрактно. Завдяки мистецтву ця змістова лінія може
розкриватися під час опанування підлітками українського народного мистецтва,
в якому виявлено кращі якості національного характеру (свобода, гідність,
честь, відповідальність, совість, любов, доброта, вірність, хоробрість, героїзм,
почуття гумору тощо) та досягнень українських митців у контексті світової
мистецької спадщини. Це сприяє вихованню поваги до своєї культури і
традицій, Батьківщини в цілому і до малої батьківщини, усвідомлення власної
значущості й відповідальності щодо причетності до свого народу.
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Усвідомлення досягнень культурних надбань свого народу відбувається у
тісному зв’язку через знайомство із мистецькими досягненнями різних народів
світу. Це призводить до формування в підлітків поваги до культурного
різноманіття, переконання в тому, що приналежність до іншої культури,
перехід від однієї культури до іншої і культурне різноманіття, а також
плюралізм думок, точок зору і досвіду повинні розглядатися як явище
позитивне, сприяє відкритості щодо інших культур, вірувань, світогляду і
звичаїв, шанобливого ставлення до осіб, які мають іншу культурну
приналежність, інші вірування, інші точки зору та інший, відмінний від нашого,
досвід. Усе це сприяє веденню міжкультурного діалогу і зміцненню культури
демократії.
У навчальній програмі реалізація цієї змістової лінії проектується через
формування в учнів усвідомлення української культурної ідентичності,
виявлення шани до мистецького надбання українського народу і гордості за
нього; пропагування національної культури через власну художньо-творчу
діяльність; виявлення поваги та толерантного ставлення до культурного
розмаїття різних регіонів світу; уміння висловлювати судження, ціннісні
ставлення до творів мистецтва, які є культурним надбанням людства в Україні
та світі (5 клас); усвідомлення значення творів декоративно-прикладного
мистецтва і скульптури у формуванні та збереженні культурної спадщини
України і світу; усвідомлення фундаментального значення народного
мистецтва; цінності особистого внеску у розвиток української культури;
усвідомлення необхідності збереження мистецької спадщини рідного краю та
світу (7 клас).
Вивчення питань, що належать до змістової лінії "Здоров'я і безпека",
сприятиме формуванню учня як духовно, емоційно, соціально і фізично
повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового
способу життя і формувати безпечне життєве середовище. Сучасне суспільство
досягло такого ступеня розвитку, що починає усвідомлювати цінність не лише
матеріального достатку, а й психічної рівноваги, душевного комфорту.
Загальновідомо, що мистецтво потужно впливає на емоційний стан людини, її
самопочуття та рівень працездатності. Споглядання мистецьких творів або
власне творення мистецтва допомагає зняти стрес, вивільнитися від тривоги,
позбутися депресії. Тому важливо навчати учнів користуватися у своєму житті
прийомами арттерапії, які сприятимуть не тільки збагаченню емоційнопочуттєвої сфери школярів, але й певних поведінкових ризиків. Системна і
постійна діяльність щодо опанування підлітками цих якостей мистецтва
сприятиме активному розвитку емоційного інтелекту, гармонізації
інтелектуальної та емоційної сфер особистості, що дає можливість досягнення
стану здоров'я як рівноваги. У вимогах навчальної програми це окреслено як
здатність підлітків висловлювати власні враження, почуття, отримані під час
сприймання та творення мистецтва; визначати власні емоції від сприйняття
мистецтва; ідентифікувати, характеризувати їх вплив; усвідомлювати цінність
поваги, розуміння шанобливого ставлення до людини; усвідомлювати
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загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є
мистецтво.
Змістова лінія "Підприємливість та фінансова грамотність" спрямована
на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в сучасному
середовищі, плекання проактивної особистості, яка вміє ризикувати, планувати
й досягати поставлених цілей.
Підґрунтям для формування підприємливості й ініціативності на уроках
освітньої галузі «Мистецтво» є активне формування умінь працювати в команді
(групі), мотивація брати участь у культурно-мистецьких проектах, творення
нових мистецьких продуктів, відвідування закладів культури та мистецтва
тощо. У контексті реалізації цієї змістової лінії ефективним є застосування
методу моделювання життєвих ситуацій, рольових ігор тощо. Наприклад,
«Студія дизайну», «Імідж-студія», «Створюємо музичне шоу», «Наші таланти»,
«Кращий екскурсовод» та ін., під час яких відкриваються можливості для
продукування й утілення різних творчих ідей у практичній діяльності. У
навчальній програмі ця змістова лінія розкривається у вимогах щодо
формування здатності проявляти активність у процесі пізнання мистецтва,
використовувати у пошуковій діяльності різні джерела інформації (7 клас);
усвідомлювати важливість творчої діяльності для самореалізації особистості
(7 клас); виявляти здатність мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та
втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку
суспільства та держави (8, 9 клас).
У 2017-2018 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів, відповідно до навчальної програми продовжать
опановувати особливості стилів і напрямів мистецтва (Розділ І «Стилі та
напрями мистецтва (продовження)», ознайомляться з екранними видами
мистецтва та формами збереження та поширення мистецької спадщини (розділ
ІІ «Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва»).
Якісна реалізація змісту програми «Мистецтво» у 9-му класі потребує її
методичного тлумачення, враховуючи певну новизну навчального предмету та
обмеженість визначеного нормативними документами навчального часу
(1 - 0,5 години на тиждень) і ймовірних ризиків (у зв’язку з тематикою курсу)
щодо застосування великого обсягу інформаційного матеріалу.
Слід наголосити, що місія курсу: захопити учнів мистецтвом сучасності,
знайти емоційний відгук, зацікавити їх настільки, щоб з’явилося бажання
самостійно, більш ширше познайомитися з мистецькими шедеврами різних
художніх стилів/напрямів та екранних мистецтв. лише на такому тлі
відбуватиметься формування в учнів системи компетентностей, передбачених
навчальною програмою.
З-поміж найважливіших позицій викладання мистецтва у 9-му класі, на
яких повинен базуватися методичний арсенал учителя, представимо нижче.
Добір творів мистецтва. Програма передбачає творче ставлення вчителя
до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього
матеріалу. Особливістю навчальної програми є варіативність художнього
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змісту: кожен учитель може обирати мистецькі твори для сприймання та
виконання, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх високої
художньої якості, цікавість для учнів і відповідність їх віку. Зокрема, для
реалізації змісту І розділу необхідно обирати твори, що репрезентують
найхарактерніші ознаки стилю чи напряму ХХ – ХХІ ст., що вивчається; для
реалізації змісту ІІ розділу – визначні екранні твори (зі змістом, дозволеним для
дітей даної вікової категорії) та явища соціуму, що сприяють збереженню та
поширенню мистецької спадщини. Вчитель також визначає художньопрактичні та інші види завдань для учнів, враховуючи програмні вимоги, мету
уроку, дбаючи про цілісну драматургію уроку.
Провідні види діяльності на уроці. У 9 класі, як і в попередні навчальні
роки, пізнання мистецтва відбувається через сприймання, інтерпретацію і
оцінювання художніх творів з акцентом на культурологічний контекст та
творче самовираження учня, що реалізується, зокрема, у виконанні
різноманітних завдань та мистецьких проектів (індивідуальних, колективних)
відповідно до потреб учнів у співі, малюванні, конструюванні, відеозйомці
тощо, що сприятиме активному формуванню компетентностей, визначених
навчальною програмою.
Структурування змісту навчального матеріалу в межах теми розділу.
Вчитель самостійно визначає обсяг годин на вивчення окремої теми навчальної
програми, за необхідності має право змінювати порядок вивчення тем у межах
навчального року.
Автори програми наголошують, що інформації для засвоєння учнями має
бути небагато, не варто її нагромаджувати, зокрема, історичним контекстом
епохи, переліками імен митців, творів, дат тощо, адже наперед відомо, така
інформація засвоюється тимчасово. Доцільно зосередити увагу на
найголовнішому – на творах мистецтва, які презентують певний художній
стиль/напрям; особливості художньої мови екранного мистецтва тощо.
Саме тому важливо збалансувати різні види діяльності учнів під час
навчання і не перетворити курс «Мистецтво» у 9-му класі в суто
інформативний, не перевантажувати учнів зайвою інформацію, а наповнити
його завданнями художньо-практичного спрямування. Тому під час
структурування змісту мистецької освіти в 9-му класі (зокрема створення
поурочних календарно-тематичних планів) вчителю необхідно дотримуватися
балансу усіх видів діяльності учнів: визначаючи час на пізнання мистецтва
(знайомство з новим навчальним матеріалом, сприймання, аналіз-інтерпретацію
творів мистецтва), необхідно передбачити час для виконання учнями
практичних робіт з образотворчої діяльності, вокальної роботи; для презентації
результатів самостійної пошукової чи творчої діяльності школярів; здійснення
віртуальних екскурсій тощо, адже саме художньо-творча діяльність учнів
мотивує підлітків до самовираження та реалізації їх потреб та нових ідей у
соціумі.
Широкий арсенал методичного інструментарію вчителя. Для
реалізації вищеозначеного слід наголосити на важливості застосування
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вчителем різноманітного методичного інструментарію та пріоритетності
діалогічних форм подачі матеріалу над монологічними, адже сьогодні вчитель
– це не лише транслятор певної кількості знань та інформації, а й партнер з
опанування світу мистецтва. Ні для кого не секрет, що авторитарний підхід із
монологічним викладом навчального матеріалу є неефективним і малоцікавим
для учнів, особливо якщо це стосується мистецтва.
Опанування художнього змісту навчального предмета має здійснюватися
у тісному взаємозв’язку традиційних методів навчання (словесних, наочних,
діяльнісних) з ігровими, евристичними методами, комп’ютерними
технологіями та (що важливо для інтегрованого курсу) інтегративними
технологіями, методами і прийомами стимулювання асоціативно-образного
мислення, виявленням міжвидових мистецьких аналогій, порівнянь тощо, що
зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних
видів мистецтва.
Доцільно застосовувати також елементи змішаного навчання,
пропонуючи учням самостійно, у зручний для них час, переглянути невеликий
відеоролик, відеофільм чи здійснити віртуальну екскурсію (попередньо
розмістивши матеріал на власному блозі чи сайті навчального закладу), а в
класі обговорити його та підсумувати побачене.
Ефективними у роботі з підлітками будуть інтерактивні форми навчання.
Зокрема, роботу в парах, групах (методи «Ажурна пилка», «Акваріум» тощо)
доцільно використовувати у процесі опанування нового матеріалу;
фасилітовану дискусію – під час сприймання творів мистецтва; методи «Прес»,
«Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу», «Дебати» тощо – під час
опрацювання дискусійних питань; «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ»
тощо – на етапах узагальнення чи актуалізації.
У цьому зв’язку слід звернути увагу на розкриття змісту ІІ розділу
програми «Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва». Екранні
мистецтва – кінематограф, телебачення – є досить популярними видами
мистецтва у сучасному соціумі, і тому важливо дати підліткам можливість
ознайомитися зі специфікою художньої мови цих мистецтв, розуміти її, вміти
характеризувати твір, висловити власне ставлення до нього. У процесі
проведення уроків опанування художньої мови екранних мистецтв ефективно
здійснювати на прикладах фрагментів із кіно- та телетворів, акцентуючи увагу
учнів на особливостях, притаманних лише цим видам мистецтва. Але осягнути
твір у повному обсязі, скласти про нього певні думки, здійснити аналізінтерпретацію, необхідний час, зазвичай значно більший навчального часу
уроку. У зв’язку з цим, рекомендується завчасно передбачувати перегляди
запланованих творів екранних мистецтв у вільний час завдяки різним ресурсам,
зокрема, Інтернет, а під час уроків здійснювати їх обговорення та аналізінтерпретацію переглянутого матеріалу, застосовуючи різні дискусійні форми
роботи («круглі столи», «експертні зустрічі», ток-шоу, панельні дискусії,
дебати, тощо), стимулюючи учнів до пошуку в мистецтві особистісно значущих
смислів, співзвучних власному досвіду.
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Оптимізація
викладання
художньо-естетичних
предметів
на
компетентнісних засадах вимагає практичної спрямованості навчання,
змістовне ядро якої − постійна трансформація теоретичних знань у площину
практичної діяльності, оскільки основною ідеєю оновленої навчальної
програми є те, що школа має навчити дітей використовувати знання і вміння,
отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих
ситуацій.
Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають
стати основні компетентності:
- предметні мистецькі;
- міжпредметні естетичні;
- ключові.
Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво»
ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень
його недоліків і прорахунків, а рівень особистісних досягнень. Як відомо,
значну роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності
(музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій,
симультанне образне сприймання тощо), які впливають на освітні результати
учнів. Тому індивідуальний і диференційований підходи до оцінювання мають
надзвичайно важливе значення. Комплексна перевірка та оцінка, яка інтегрує
результати різних видів діяльності учнів – інформаційно-пізнавальної,
практичної, творчої, – дають змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і
гуманно (не пригнічуючи особистість) оцінити тих, хто не має яскраво
виражених художніх здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням
до навчання, активністю, ініціативністю.
До основних видів оцінювання належать: поточне (виконує діагностичну,
стимулюючу, коригуючу функції), тематичне, підсумкове (семестрове і річне).
Додатковими засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є
самооцінка й взаємне оцінювання.
Навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного
циклу зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчальнометодичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України,
що розміщені на офіційному сайті МОН України. Під час підготовки вчителів
до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання, зокрема
науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта», газету «Шкільний світ»
тощо.
Нагадуємо про обережне використання матеріалів із мережі
Інтернет! У ході підготовки до уроків варто надавати перевагу
першоджерелам.
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Галина НЕСТЕРУК,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила,
що головною метою української системи овіти є створення умов для розвитку і
самореалізації кожної особистості. На цій основі повинна формуватися нова
педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної людини.
Мета хімічної науки в сучасній школі полягає у формуванні в учнів
засобами навчального предмета системи знань про речовини, необхідні для
соціалізації та творчої самореалізації особистості, створення уявлення про
природничо-наукову картину світу, інтелектуального розвитку, вироблення
екологічного стилю мислення й поведінки учня, виховання громадянина
демократичного суспільства.
Компетентнісний підхід у навчанні, на відміну від предметного,
передбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу хімії та інших предметів на основі
провідних соціально й особистісно значущих ідей, що втілюються в сучасній
освіті: вміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя,
соціальна та громадянська відповідальність, ініціативність і підприємливість.
Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні змістові лінії:
«Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
Програмне забезпечення
У 2017-2018 навчальному році навчання хімії у 7-11 класах
здійснюватиметься за такими програмами:
 7-9 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.
7-9
класи.
–
К.
:
Освіта,
2017.
–
Режим
доступу:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html;
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/.
 8-9 клас із поглибленим вивченням хімії – Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії. – Режим
доступу:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html); old.mon.gov.ua/ua/activity/...programs/13847639
42/.
 10-11 класи – Програма для 10-11 класів навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами,
затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016). – Режим
доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/
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 10-11 класи – «Хімія. Програми для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень, профільний рівень
та поглиблене вивчення. 10-11 класи» – Тернопіль: Мандрівець, 2011
У програмі 7-9 класів не зазначено розподіл годин за темами. Заради
досягнення запланованих результатів навчання учитель має право самостійно
визначати час, необхідний для вивчення тем, зважаючи на умови
функціонування навчального закладу і навчальні можливості учнів. Учитель
також може обґрунтовано змінювати порядок вивчення тем і окремих питань у
межах одного класу. Перенесення вивчення тем із одного класу до іншого не
дозволяється.
Навчання хімії у 2017-2018 навчальному році здійснюватиметься із
таким розподілом годин:
Клас

Тижневе
навантаження
Загальна
кількість годин
Кількість
резервних годин

7
клас

8
клас

8 клас
(поглиблене
вивчення
хімії)

9
клас

1,5

2

4

2

4

52

70

140

70

140

5

10

20

10

15

Клас і рівень
10 клас
10 клас
10 клас
вивчення
стандарт академічний профільний
Тижневе
1
1
4
навантаження
Загальна
35
35
140
кількість годин
Кількість
5
5
15
резервних годин
Клас і рівень
вивчення
Тижневе
навантаження
Загальна
кількість годин
Кількість
резервних годин

Таблиця 1
9 клас
(поглиблене
вивчення хімії)

11клас
11 клас
11 клас
стандарт академічний профільний

Таблиця 2
10 клас
поглиблене
4
140
10
Таблиця 3
11 клас
поглиблене

1

2

6

6

35

70

210

210

5

5

20

20

172

Оцінювання учнів на уроках хімії,
порядок ведення класного журналу та календарно-тематичне планування
Наведені нижче тези щодо оцінювання навчальних досягнень учнів,
відповідних записів у класному журналі, календарно-тематичного планування з
хімії сформульовані на підставі перевірки стану ведення журналів учителями
хімії загальноосвітніх навчальних закладів області.
1. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії є
поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) та державна підсумкова
атестація.
2. Лабораторний дослід з хімії складає лише частину уроку, оцінювання
учнів здійснюється вибірково. Перед початком лабораторного досліду учитель
проводить інструктаж із безпеки життєдіяльності, про що робить запис у
класному журналі в графі «Зміст уроку»: Лабораторний дослід № (ставиться
номер досліду з навчальної програми, тема досліду не зазначається). Проведено
інструктаж з БЖД. Наприклад, запис до лабораторного досліду в 7-му класі:
Лабораторний дослід №1. Проведено інструктаж з БЖД.
3. Практична робота з хімії займає весь урок, оцінюванню підлягають
усі школярі. На сторінці оцінювання навчальних досягнень учнів робиться
вертикальний запис: Практична робота № (ставиться номер роботи з навчальної
програми). На початку практичної роботи учитель проводить інструктаж із
безпеки життєдіяльності, про що робить запис у класному журналі в графі
«Зміст уроку»: Практична робота № (ставиться номер роботи з навчальної
програми, та зазначається її тема). Проведено інструктаж з БЖД. Наприклад,
запис до практичної роботи в 7-му класі: Практична робота №2. «Дослідження
фізичних і хімічних явищ». Проведено інструктаж з БЖД.
4. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку із
надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося
оцінювання учня.
5. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку із
надписом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки
враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню
впродовж вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної
атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
6. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в
колонку із надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання
здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому повинні враховуватися
динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета впродовж
семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
7. Захисту проектів можна присвятити частину відповідного за змістом
уроку або окремий урок. У такому разі в класному журналі у графі «Зміст
уроку» робиться запис: «Представлення результатів навчального(их)
проекту(ів)» із зазначенням його(їх) тематики. У випадку виконання
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навчального проекту на уроці в класному журналі робиться запис «Навчальний
проект» із зазначєнням його теми
8. Кількість письмових робіт має бути збалансованою, розподіл їх за
темами навчального матеріалу відповідати методичній доцільності. Не слід
зловживати видами робіт контролюючого характеру (особливо під час вивчення
хімії у класах, які вивчають хімію на рівні стандарту). Оцінювання навчальних
досягнень учнів на уроках хімії слід здійснювати відповідно до загальних
підходів до визначення рівня навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти, про що зафіксовано в Загальних критеріях оцінювання
навчальних досягнень учнів.
Корисні посилання для вчителів хімії
http://ippobuk.cv.ua/ (у вкладці «Організаційна структура – Центри –
НМЦ
природничо-математичних
дисциплін
–
Хімія»
або
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-27-32/2012-12-21-12-54-40/2013-06-12-0652-18);
http://www.oblosvita.com/ (вкладка «Скриня педагогічних думок» –
«Хімія»);
Сайт
Всеукраїнської
учнівської
олімпіади
з
хімії:
http://chemo.univer.kharkov.ua/olympiad.htm; https://www.facebook.com/UkrChemOlimp/;
Сайт Всеукраїнського турніру юних хіміків: http://chemturnir.org.ua;
Сайт Всеукраїнського Інтернет турніру із природничих дисциплін:
www.vpd.inhost.com.ua;
Віртуальна
навчальна
лабораторія:
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemi
d=108;
Електронний додаток до підручника «Хімія» 7 клас О. В. Григоровича
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/hmya-7-klas-pdrychnik-o-v-grigorovich;
Електронний додаток до підручника «Хімія» 8 клас О. В. Григоровича
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/hmya-8-klas-pdrychnik-o-v-grigorovich;
Презентація нового підручника хімії для 8 класу (спікер
О. В. Григорович):
https://www.youtube.com/watch?v=V4qgBK4ZfBs&list=PLcOkk8pF0Tc8owbEfjGJa5u58VXewK
epc&index=70;
«Дидактичні аспекти методичного забезпечення вивчення хімії в 7-му
класі» (спікер М. М. Гладюк):
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jZLyGIl7r8w;
Презентація: http://www.slideshare.net/e-ranok_2010/7-49555715;
«Досконалі навчальні програми, якісні підручники, кваліфіковані
вчителі, добре оснащені кабінети хімії — запорука прогресу хімічної освіти»
(спікер П. П. Попель):
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aFid34ECtzY;
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Сайт
міжнародної
природознавчої
гри
«Геліантус»:
http://www.helianthus.com.ua/;
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в
кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12/print1390817060173916;
Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних
предметів
загальноосвітніх
навчальних
закладів:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13/conv;
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF;
Сайт
Херсонської
хімічної
олімпіади:
https://chemolymp.wordpress.com/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/;
Сайт учителів хімії м. Києва: http://chemists.at.ua/publ/;
Стенди
для
кабінету
хімії:
http://stendik.com/stjendyprjedmjetnyje/khimija/;
Відеодосліди з хімії (з архіву журналу «Хімія та хіміки»):
http://chemistry-chemists.com/;
Відео
до
уроків
хімії:
http://www.proshkolu.ru/user/labolga/folder/659693/;
Домашні
експерименти:
http://www.diagram.com.ua/tests/himija/index.shtml;
Інтерактивні
вправи
з
хімії:
http://learningapps.org/index.php?category=12&s=;
Конспекти уроків: http://www.uroki.net/docxim.htm;
Конспекти уроків: http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/.
Також повідомляємо, що у 2018 році Україна братиме участь у
дослідженнях PISA (Programme for International Student Assessment, офіційний
веб-сайт програми www.oecd.org/pisa), що проводиться щотри роки. У ньому
беруть участь 15-річні учні з більш як 70 країн світу. У вибраних навчальних
закладах проводитимуться тестування із природничих наук, які мають на меті
визначити в учнів здатність до використання знань і вмінь із природничих наук
у життєвих ситуаціях. Тому рекомендуємо на уроках хімії збільшити кількість
завдань практичного спрямування.
Ураховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на
засіданнях районних/міських методичних об’єднань учителів хімії та прийняти
відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання хімії у
2017-2018 навчальному році. Також рекомендуємо стежити за інформацією на
сайтах МОН України, ІМЗО, Рівненського ОІППО, яка може бути оновлена.
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Лариса ПЕКАРСЬКА,
методист кабінету
фізико-математичних предметів
Рівненського ОІППО
Ганна МЕЛЬНИК,
методист кабінету
фізико-математичних предметів
Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2017-2018 навчальному році вивчення математики здійснюватиметься
за такими програмами:
- у 5-9 класах – за оновленою навчальною програмою «Математика. 59 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів»,
затвердженою наказом МОН України № 804 від 07.06.2017. Програми
розміщені
за
посиланням:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html;
- у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом
Міністерства № 826 від 14.07.2016. Програми розміщені на офіційному сайті
МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html.
- у 8-9-х класах із поглибленим вивченням математики –
навчатимуться за оновленими навчальними програмами для поглибленого
вивчення математики у 8-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (за
новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
(автори: М. І. Бурда, М. Ф. Городній, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков,
Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, В. О. Швець, М. С. Якір). (електронний
ресурс:
Програми
розміщені
за
посиланням:
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
/matematika-(algebra,-geometriya).pdf.
У 2017-2018 навчальному році розпочнеться впровадження нового
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з усіх
базових дисциплін у 9-му класах.
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Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів на вивчення математики в 9-му класі відводиться 4 години на тиждень:
2 години на вивчення алгебри, 2 години на вивчення геометрії (упродовж року).
Міністерство освіти і науки України затвердило Перелік підручників для
учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що друкуватимуться за
кошти державного бюджету у 2017 році. Наводимо з даного переліку список
підручників з алгебри та геометрії:
- Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Бевз Г. П., Бевз В. Г.);
- Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Кравчук В. Р., Підручна М. В., Янченко Г. М.);
- Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автор Істер О. С.);
- Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.);
- Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.);
- Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.);
- Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим
вивченням математики: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.);
- Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.);
- Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автор Істер О. С.);
- Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.);
- Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Бурда М. І., Тарасенкова Н. А.);
- Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.);
- Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим
вивченням математики: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних
закладів (автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.).
Новацією цього навчального року став той факт, що всі нові підручники
для дев’ятого класу будуть доступні для скачування за державний кошт.
Видавництва, що цього року друкують шкільні підручники для учнів 9-х класів,
надали Міністерству освіти і науки електронні версії підручників для
розміщення у вільному доступі. Електронні версії шкільних підручників для
цьогорічних дев'ятикласників оприлюднено на сайті Інституту модернізації
змісту
освіти
(https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyipidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv).
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Крім того, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 52
від 13 2017 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм були внесені
зміни.
Навчальні програми із всіх предметів було модернізовано на
компетентнісній основі. На перше місце в структурі програми поставлено
очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності, а не зміст навчального
матеріалу. Очікувані результати навчання упорядковані за знаннєвим,
діяльнісним і ціннісним компонентами компетентностей та їх складниками.
Введено поняття наскрізних ліній («Екологічна безпека і сталий розвиток»
«Громадянська відповідальність» «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність») як засобу інтеграції ключових і загальнопредметних
компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів.
Опис ключових змін в оновлених навчальних програмах 5-9 класів
наведено у листі МОН України №1/9-436 від 09.08.2017 «Щодо методичних
рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».
У 2016-2017 навчальному році учні 10-11-х класів розпочали навчання за
оновленим програмами для старшої школи.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 826 від 14.07.2016 «Про
затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» затверджено зміни щодо розвантаження навчальних
програм з математики для старшої школи всіх рівнів вивчення цього
навчального предмета.
У зв’язку з перевантаженням учнів 11-х класів, пов’язаним із надлишком
навчального матеріалу в 11-му класі, а також необхідністю підготовки учнів до
зовнішнього незалежного оцінювання, було прийнято рішення щодо
перенесення частини навчального матеріалу до 10-го класу. Зокрема, йдеться
про теми, що стосуються границі функції і похідної в курсі алгебри та початків
аналізу, а також координат у просторі та векторів у курсі геометрії.
Крім того, враховано можливість, що навчальні заклади не зможуть
забезпечити навчальний процес навчальною літературою. В такому випадку
пропонується вивчати теми в старій послідовності відповідно до рекомендацій
програми. Деяких змін також зазнали державні вимоги навчальної програми,
певним чином послабивши вимоги до учнів.
Змінено розподіл годин між алгеброю та початками аналізу і геометрією у
програмі поглибленого вивчення математики. Тепер пропонується виділити
6 годин на тиждень на алгебру та 3 години на тиждень – на геометрію.
Аналогічний поділ між предметами рекомендується використовувати і в
профільних класах, з цією метою у програмі профільного рівня наведено 2
можливі схеми поділу годин між цими математичними курсами.
Також оновлені програми не передбачають сумісного вивчення алгебри і
початків аналізу та геометрії у вигляді інтегрованого курсу «Математика». У
листах МОН України №1/9-514 від 30.09.2016 «Про особливості викладання
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математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних
закладів» та управління освіти і науки Рівненської ОДА № 4477-02/01-09/16
від 15.12.2016 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) та
оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень з
математики учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» надано
рекомендації щодо навчання учнів таких класів та оформлення записів у
класних журналах.
Наводимо зразок оформлення записів у класному журналі на сторінці
«Математика. Алгебра і початки аналізу» в 10-11-х класах (рівень стандарту):
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У черговий раз нагадуємо, що в навчально-виховному процесі можна
використовувати лише ту навчальну літературу, що має відповідний гриф
Міністерства освіти і науки України і зазначена в Переліку навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх
навчальних закладах. Відповідний перелік буде розміщено на сайтах
МОН України, Інституту модернізації освіти (щороку перелік оновлюється) та в
матеріалах обласної спільноти методистів, які відповідають за стан навчання
математики (http://rivneosvita.org.ua/workgroups/group/64/).
Також звертаємо вашу увагу на лист управління освіти і науки
Рівненської ОДА від 05.12.2016 «Щодо використання навчальних програм», а
саме той факт, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про загальну середню
освіту» загальноосвітній навчальний заклад «розробляє та реалізує варіативну
складову загальної середньої освіти». При цьому авторські програми гуртків,
факультативів схвалюються науково-методичною радою районного, міського
методичного кабінету, центру та затверджуються наказом районного, міського
відділу, управляння освіти.
Програми курсів за вибором схвалюються науково-методичною радою
Рівненського ОІППО та затверджуються наказом управління Рівненської ОДА.
Програми з математики для 5-11-х класів розраховані на 35 год.
тижневого вивчення предмета, що підтверджується структурою навчального
року, проте кількість фактично проведених учителями уроків може бути
меншою від попередньо запланованої у програмах, оскільки з цієї кількості
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виключаються години, що «випадають» на державні свята, вихідні для
підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього
незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу),
незаплановані дні відпочинку тощо. Наголошуємо, що додаткові записи у
журналах для співпадання кількості годин робити не потрібно. Програма у
такому випадку виконується шляхом ущільнення вивчення навчального
матеріалу, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.
У своєму листі №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017-2018
навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо організації
навчально-виховного процесу в частині освоєння учнями в повному обсязі
навчального матеріалу в умовах запровадження карантину, перенесення строків
(продовження) канікул тощо.
Звертаємо увагу вчителів на те, що при проведенні тематичного
оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних
досягнень з математики учнів ЗНЗ слід дотримуватися рекомендацій
Рівненського ОІППО «Рекомендації щодо організації навчально-виховного
процесу
з
математики
у
2015-2016
навчальному
році»
(http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/guidelines.php).
Нагадуємо, що семестрове оцінювання здійснюється на підставі
тематичних оцінок. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види
навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню впродовж вивчення теми.
Нормативними документами щодо вивчення математики не передбачено
виставлення семестрової оцінки як середнього арифметичного поточних
оцінок. Зауважуємо, що ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця
впродовж семестру і вважається поточною оцінкою. При виставленні
семестрової оцінки слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень
учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту,
ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.
Вимоги щодо письмового оформлення робіт із математики не повинні
зводитися до нав’язування учням єдиної форми запису розв’язування задач і
вправ. Останні можуть мати скорочений вигляд із використанням теоретикомножинної та логічної символіки.
Для виконання усіх видів письмових робіт доцільно мати таку кількість
зошитів із математики:
- 5-6 класи – два зошити;
- 7-9 класи – по два зошити з алгебри і геометрії;
- 10-11 класи – по одному зошиту з алгебри та початків аналізу і
геометрії.
Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі
зошити (для кожного предмета) чи аркуші, що зберігаються впродовж одного
року в загальноосвітньому навчальному закладі.
Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи,
необхідно перевіряти:
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- у 5-6 класах – з математики – один раз на тиждень;
- у 7-9 класах – з алгебри та геометрії – один раз на два тижні;
- у 10-11 класах - з алгебри та початків аналізу і геометрії – один раз на
місяць.
Учителі не повинні обмежуватися лише власною перевіркою виконання
учнівських робіт, а практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи,
таким чином, в учнів потребу здійснювати самоконтроль як рису особистості.
Оцінка за ведення зошита з математики виставляється в зошиті під
назвою «за зошит» та в класному журналі під назвою «зошит» наприкінці
вивчення кожної теми (підтеми) не рідше одного разу на місяць і
вважається поточною оцінкою.
При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних
і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів. Учитель може
перевіряти й оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудову
графіка тощо).
Контрольні роботи перевіряються в усіх учнів із наступною корекційною
роботою в тих же зошитах.
Рекомендації щодо календарних, поурочних планів з математики та
планів роботи керівників методичних об’єднань наведено у минулорічних
рекомендаціях з математики Рівненського ОІППО та управління освіти і науки,
розміщених на сайті інституту у розділі «Діяльність РОІППО. Методичні
рекомендації» (http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/guidelines.p
hp).
Також у вищезазначених рекомендаціях озвучена інформація щодо участі
учнів 15-річного віку в Міжнародному дослідженні PISA – Програмі
міжнародного оцінювання учнів. Більш детально з інформацією щодо
особливостей проведення та специфіки завдань даного дослідження в Україні
можна ознайомитися на офіційному сайті Програми в Україні за
посиланням: http://pisa.testportal.gov.ua/.
Підготовка успішного випускника загальноосвітнього навчального
закладу неможлива без постійної роботи вчителя над вдосконаленням фахового
рівня та професійної майстерності. Самоосвітня діяльність учителя повинна
бути спрямована не лише на знання предмета, а й методик викладання.
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Микола ПІДДУБНИЙ,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
У 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Початок ХХІ століття позначений інтеграцією української школи в
європейський освітній простір, обов’язковими умовами якого є доступність і
якість освітніх послуг. Це стосується й учителів-словесників, перед якими
стоїть не лише предметне завдання – забезпечити формування компетентного
мовця і читача, – а й зробити все можливе, аби носії української мови,
долучаючись до європейської спільноти, зберегли національні ознаки рідної
мови і презентували світові кращі зразки нашого красного письменства.
Що стосується української мови, то вивчення її має бути самодостатнім,
аби забезпечити успішне формування такого складного й універсального
феномена, як мовна особистість. Серед важливих завдань, які спроможні
забезпечити формування національно свідомого мовця, назвемо такі:
1) формування відповідальності перед світовою спільнотою за
збереження й подальший розвитку рідної мови як безцінного культурного
надбання попередніх поколінь українського народу;
2) розвиток пізнавального інтересу до української мови як до феномену,
вироблення в учнів здатності отримувати естетичне задоволення від
сприймання усного українського слова, читання художньої літератури
українською мовою;
3) використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологіїй,
зокрема Інтернету, як засобів різнобічного мовленнєвого розвитку власних
здібностей і нахилів;
4) вироблення цілісного світогляду, знаходження сенсу життя як
важливих умов удосконалення власної мовленнєвої здатності;
5) широке прилучення учнів до загальнолюдських цінностей шляхом
інтегрованого вивчення української мови з використанням засобів музики,
живопису, художньої літератури, історії;
6) застосування компетентнісного підходу до навчання української мови,
за якого забезпечується результат навчання – мовленнєва особистість, а не
нарощування обсягу знань;
7) забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих
знань і набутих умінь та навичок з української мови як необхідної умови
формування в учнів потреби в удосконаленні власної мовленнєвої здатності
впродовж усього життя.
Головна мета літературної освіти – виховання творчого читача із
самостійним критичним мисленням, високою читацькою та загальною
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культурою, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками
мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.
Уважаємо, що для досягнення цієї мети в умовах сучасної школи
необхідно вирішувати такі основні завдання:
1) виховувати повагу до духовних скарбів українського народу;
формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова;
2) формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність
засвоювати духовно-естетичний потенціал художньої літератури; виховувати
повагу до книги як універсального носія інформації,
3) відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього
тексту, здатність сприймати його з урахуванням авторської концепції та власної
інтерпретації, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та
історичному контекстах;
4) у процесі аналізу художніх творів розвивати здатність формулювати й
активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і
пріоритетів;
5) не переобтяжувати вивчення художнього твору літературознавчими
поняттями і термінами, використовувати лише потрібний мінімум для
повноцінної
інтерпретації
художніх
текстів,
розуміння
головних
закономірностей перебігу літературного процесу;
6) навчати учнів визначати національну своєрідність і загальнолюдську
значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками
різних національних літератур та різних видів мистецтва;
7) відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової
культури, вчити грамотно задовольняти свої естетичні потреби у спілкуванні з
прекрасним.
Сучасний етап розвитку педагогічної науки та практики характеризується
зміщенням акцентів освітньої парадигми в бік гуманізації й саморозвитку
особистості, що визначає основну мету вчителя (зокрема словесника) –
пробудити в дитині творця, розвинути закладений творчий потенціал,
спонукати до саморозвитку, а також зумовлює необхідність переорієнтації
педагога на реалізацію у своїй педагогічній діяльності компетентнісного
підходу, визначеного сьогодні як пріоритетного.
У зв'язку з цим з'явилася потреба осучаснення професійної підготовки
вчителя-словесника, приведення його професійних і фахових знань до вимог
нинішньої освіти. З цією метою на запрошення відділів/управлінь освіти
проведено низку семінарів-тренінгів для методистів та вчителів-україністів із
проблем компетентнісного навчання, зокрема підготовки компетентнісно
зорієнтованого уроку української мови і літератури, на яких педагоги отримали
базові знання у сфері компетентнісної освіти і відпрацьовували вміння
практично планувати етапи уроку та передбачати завдання з формування
ключових, міжпредметних і предметних компетентностей.
Професійному
зростанню
вчителів-україністів,
виявленню
їх
педагогічного досвіду та популяризації педагогічних здобутків сприяла активна
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участь їх у XІV Обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості,
результати якого подано в таблиці 1:
Таблиця 1
Район

Кількість
матеріалів

Кількість
учасників

№
з/п

1.
2.
3.

Березнівський
Володимирецький

1
1

1
1

Гощанський

5

6

4.
5.
6.
7.

Демидівський
Дубенський
Дубровицький

2
2
1

2
2
1

Зарічненський

2

2

8.
9.
10.

Здолбунівський
Корецький

1
2

1
2

Костопільський

3

3

11.
12.
13.

Млинівський
Острозький

1
4

1
4

Радивилівський

1

1

Рівненський
Рокитнівський

3
6

3
6

14.
15.
16.

17.

Сарненський

3

4

м. Дубно

3

3

м. Кузнецовськ

2

3

м. Острог

3

3

ІІІ ст., укр.мова
Пожарська Н. С.
ІІ ст., укр.мова
Рожчук І. М.
ІІ ст., укр. літ.
Ковальчук С. А.

ІІ ст., укр. літ.
Заблоцька І. І.
ІІІ ст., укр. літ.
Максімова О. А.,
Урдюк О. М.
ІІ ст., укр. мова
Клебан О. І.
І ст., укр. мова
Саприкіна Н. О.
І ст., укр. літ.
Гаврилюк О. В.

20.
м. Рівне

7

Диплом
РОІППО

укр. літ.,
Гарбар Т. М.

18.

19.

Диплом УО

8
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укр. літ.,
Крат Н. В.
укр. літ.,
Зозюк І. В.
укр.мова
Вишневська Р.С.

укр. літ.,
Шилюк В. К.
укр. мова
Якобчук І. В.
Парфенюк О. М.

ІІІ ст., укр. літ.
Руднік Т. М.
21.
22.

РОЛ
Рівненський
(Клеваньска с/ш)
Усього

3

3

1

1

57

Дипло
м
І ст.
ІІ ст.
ІІІ ст.

60

укр. літ.,
Бабак І. В.

м

л

мова – 3

1
2
1

1
2
2

літ. – 5

Творчим пошуком, прагненням до неординарного розв’язання
методичних проблем відзначаються методичні розробки вчителів, які
атестувалися на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». Члени
науково-методичної ради Рівненського ОІППО відзначили, що теми розробок є
актуальними, цікавими, спрямованими на практичне вирішення проблем
навчання української мови і літератури (протокол засідання № 1 від
28.02.2017 р.) (див. табл. 2):
Таблиця 2
ПІП
№
Назва навчального
педагогічного
Тема досвіду роботи
з/п
закладу
працівника
Формування креативного
Балашівський НВК
мислення особистості через
Хурсяк Лілія «Колегіум – ЗОШ І-ІІ
реалізацію міжпредметних
1.
Григорівна
ступенів» Березнівської
зв'язків на уроках української
районної ради
мови та літератури
Половлівський НВК
Текстоцентричний підхід до
«ЗОШ І-ІІ ступенів –
навчання української мови і
Басюк
дошкільний навчальний літератури – шлях до
Валентина
2.
заклад»
формування національно
Калинівна
Володимирецької
свідомої, духовно багатої
районної ради
особистості
Вербська
Проблемно-ситуативні
загальноосвітня школа завдання на уроках української
Кот Наталія
І – ІІІ ступенів
мови та літератури як засіб
3.
Іванівна
Дубенської районної
формування комунікативної
ради
компетентності школярів
Проектна діяльність учнів на
Зозюк Ірина
уроках української мови та
Сарненська гімназія
4.
Валеріївна
літератури в системі
компетентнісної освіти
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Стилістично-функціональний
Дубенська гімназія № 2
та комунікативний підходи
Дубенської міської
5.
щодо засвоєння мовних явищ
ради
на текстовій основі
Рівненська
Формування життєвих
загальноосвітня школа компетентностей на уроках
Гонта Тетяна
І – ІІІ ступенів № 4
української мови і літератури в
6.
Яківна
Рівненської міської
умовах здоров'язбережного
ради
освітнього простору
Навчально-виховний
Пошуково-дослідницька
Солтис Тетяна комплекс № 12
робота з народознавства на
7.
Степанівна
Рівненської міської
уроках української мови та
ради
літератури
Рівненська класична
Формування інтерпретаційної
Радзієвський
гімназія «Престиж»
компетентності учнів у
Володимир
8.
Рівненської міської
процесі вивчення української
Анатолійович
ради
літератури
Рівненська
Формування засобами
Шпичак
загальноосвітня школа української мови та літератури
Лариса
І – ІІІ ступенів № 27
компетентної особистості,
9.
Степанівна
Рівненської міської
адаптованої до
ради
інформаційного суспільства
Комунальний заклад
Формування комунікативної
«Школа-інтернат ІІ-ІІІ
Мартинюк
компетентності на уроках
ступенів «Рівненський
Василь
української мови та літератури
10.
обласний ліцей»
Іванович
шляхом упровадження
Рівненської обласної
інноваційних технологій
ради
Ковальчук
Валентина
Олексіївна

Відрадно, що шириться коло вчителів, зацікавлених власним фаховим і
творчим розвитком. Серед них – учасники VІІ Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності «Соняшник-учитель» – 2016, яких цьогоріч від
Рівненщини було вже 74 (див. рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл кількості учасників конкурсу за областями України
Четверо учасників конкурсу стали переможцями:
І місце – Шах Ярина Миколаївна, вчитель Миляцького навчальновиховного комплексу Дубровицької районної ради;
ІІІ місце: Корнійчук Антоніна Миколаївна, Кот Наталія Іванівна, вчителі
Вербської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Дубенського району,
Нагорна Аліна Віталіївна, вчитель школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів
«Рівненський обласний ліцей».
Інформуємо, що VІІІ Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для
вчителів-україністів відбудеться 25 жовтня 2017 року. Умови конкурсу
висвітлено в мережі Інтернет на сайті: gra-sonyashnyk.com.ua
Конкурс не лише дав учасникам можливість продемонструвати власну
професійну ерудицію, познайомитися із деякими малознаними сторінками
україністики, а й отримати матеріал, що його можна використати в
навчальному процесі та позакласній роботі.
Професійному зростанню вчителів-словесників значно сприяє їх
співпраця з учнями під час підготовки дітей до конкурсів та олімпіад.
Вагомими є здобутки такої співпраці на заключних етапах змагань у 2016-2017
навчальному році , відображені в таблиці 3:
Таблиця 3

1.

2.

3.

4.

5.

№
Учасник
Клас
ЗНЗ
Місце
Учитель
з/п
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді імені Т. Шевченка
Опорний ЗНЗ
«Рокитнівська ЗОШ
Басич Валерія
диплом Любиш Марія
7
I – III ступенів № 3»
Олегівна
І ступеня
Василівна
Рокитнівської районної
ради
Млинівська
диплом
Сасюк Уляна
гуманітарна гімназія
Сінчук Оксана
7
ІІ
Ігорівна
Млинівської районної
Сергіївна
ступеня
ради
Квасилівський НВК
Свиридюк
диплом
Солонінко
«школа – ліцей»
Юлія
7
ІІІ
Галина
Рівненської районної
Менторівна
ступеня
Миколаївна
ради
Радивилівський НВК
Нідзельська
«ЗОШ І - ІІІ ступенів
диплом
Ксьондзик
Вікторія
8
№ 1 – гімназія»
ІІ
Раїса
Русланівна
Радивилівської
ступеня
Кирилівна
районної ради
Нейматова9
Рівненська
диплом
Черуха Ірина
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Жевченко
Карина
Емінівна

6.

7.

8.

9.

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

загальноосвітня школа
ІІІ
Володимирівна
І – ІІІ ступенів № 8
ступеня
Рівненської міської
ради
Осипенко
Шубківська ЗОШ
диплом
Фомич
Тетяна
9
І – ІІІ ст. Рівненської
ІІІ
Катерина
Валентинівна
районної ради
ступеня
Петрівна
Мізоцький НВК «ЗОШ
Поліщук
Голуб Ірина
І – ІІ ступенів-ліцей»
диплом
10
Наталія
Олександрівна
Здолбунівської
І ступеня
Василівна
районної ради
Колківський НВК
Годунко
диплом
Андрієвська
«ЗОШ І – ІІІ ступенів –
Марія
10
ІІ
Тетяна
ДНЗ» Дубровицької
Федорівна
ступеня
Михайлівна
районної ради
КЗ«Школа-інтернат
Венцурик
ІІ – ІІІ ст. «Рівненський диплом
Бортнік
Марина
11 обласний
ліцей»
ІІ
Людмила
Олександрівна
Рівненської обласної ступеня
Миколаївна
ради
Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика
Є по 1-му переможцю в початковій і вищій школі
Всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури
диплом
Момотюк
Повх Анна
Дубенська гімназія № 2
8
ІІ
Світлана
Сергіївна
Дубенської міської ради
ступеня
Іванівна
Рафалівська ЗОШ
диплом
Цинайло
Бабік Софія
ІІ – ІІІ ступенів
9
ІІ
Оксана
Петрівна
Володимирецької
ступеня
Михайлівна
районної ради
КЗ«Школа-інтернат
ІІ – ІІІ ст. «Рівненський диплом
Бабась Дар’я
Сосюк Наталія
9
обласний ліцей»
ІІ
Олексіївна
Володимирівна
Рівненської обласної
ступеня
ради
Голуб Ірина
Мізоцький НВК «ЗОШ
диплом
Поліщук
Олександрівна 10 І – ІІ ступенів-ліцей»
ІІІ
Наталія
Здолбунівської
ступеня
Василівна
районної ради
Якубець
Рівненська ЗОШ І – ІІІ
диплом
Сметаніна
Наталія
ступенів № 27
11
ІІІ
Світлана
Олегівна
Рівненської міської
ступеня
Василівна
ради
Андріюк
11 КЗ «Школа-інтернат
диплом
Бортнік
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Тетяна
Олександрівна

ІІ – ІІІ ст. «Рівненський
обласний ліцей»
Рівненської обласної
ради

ІІІ
ступеня

Людмила
Миколаївна

Радимо проаналізувати результати виступів команд, визначити шляхи
покращення роботи з обдарованими дітьми, вивчити досвід колег, які мають
високі результати у підготовці дітей до конкурсних випробувань.
Досвід проведення ДПА та ЗНО переконливо засвідчує, що підготовку
до підсумкових випробувань доцільно проводити не перед екзаменами, а
впродовж навчального року. При цьому слід використовувати тестові завдання,
причому не лише під час поточного чи тематичного оцінювання, а й широко
практикувати тестування як продуктивний навчальний прийом на різних етапах
уроку, відпрацьовувати в школярів навички виконання тестів різної форми й
різного ступеня складності. Це сприяє формуванню в дітей умінь свідомо й
правильно визначати правильні відповіді, а не вгадувати їх.
Стало традицією 9 листопада, в День української писемності і мови,
Українським радіо проводити Всеукраїнський радіодиктант національної
єдності з метою підтримки й розвитку державної мови як духовного
потенціалу нації, виховання високої мовної культури. Рекомендуємо
продовжувати гарну традицію, залучати до написання диктанту всіх учителів та
учнів.
У 2017 – 2018 навчальному році вивчення української мови та літератури
в 5 – 9 класах буде здійснюватися за оновленими навчальними програмами,
затвердженими наказом МОН України № 804 від 07.06.2017.
У 10–11 класах українська мова вивчатиметься за навчальними
програмами, затвердженими наказом МОН № 1021 від 28.10.2010, крім рівня
стандарту; рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства
№ 826 від 14.07.2016; українська література – за навчальними програмами,
затвердженими наказом Міністерства № 1021 від 28.10.2010, крім академічного
рівня та рівня стандарту, затверджені наказом МОН № 826 від 14.07.2016.
Акцентуємо увагу на питаннях, які доцільно розглянути під час
проведення серпневих засідань районних/міських методичних об’єднань
учителів української мови і літератури:
 аналіз
результативності
участі
словесників
в
обласних,
районних/міських навчально-методичних заходах за минулий навчальний рік;
 навчально-методичне забезпечення навчання української мови і
літератури в 5 – 11 класах у 2017–2018 навчальному році;
 аналіз результатів ДПА та ЗНО з української мови і літератури;
 обговорення плану роботи МО вчителів української мови і літератури
на навчальний рік;
 аналіз участі школярів у конкурсах, олімпіадах, турнірах та підготовки
школярів до участі в інтелектуальних і творчих змаганнях;
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 специфіка навчання української мови і літератури за новою програмою
в 9-му класі;
 навчання української мови і літератури в умовах компетентнісно
зорієнтованої освітньої парадигми;
 навчання за технологією критичного мислення;
 упровадження медіаосвіти та формування медіаінформаційної
грамотності;
 персональний сайт учителя-словесника як засіб поширення
педагогічного досвіду;
 майстер-класи учителів-переможців конкурсів, педагогів, які отримали
звання «вчитель-методист» за результатами атестації.
Презентуємо корисні онлайн-ресурси, використання яких допоможе
вчителю оперативно шукати корисну інформацію:
 «Читомо» – культурно-видавничий проект, один із найцікавіших і
найоригінальніших порталів для тих, хто цікавиться літературою;
 LITCENTR – культурна організація й онлайн-платформа, що
займається промоцією літератури в Україні та поза її межами;
 5 BOOKS – розмови про книжки з вітчизняними та зарубіжними
блогерами;
 «БУКМОЛЬ» – книжковий проект, який позиціонує себе як
«віртуальний путівник літературним життям для батьків, дітей та всіх
небайдужих до читання»;
 «Автура» – надає найповнішу інформацію про українські видавництва
та авторів;
 «Буквоїд» – український книжковий портал, на сайті якого
публікуються анонси літературних подій, рецензії нових книжок, а також
інтерв’ю з письменниками;
 «УкрЛіт» – портал сучасної української літератури, який заснувала
Національна спілка письменників України;
 лайфхаки з української мови та літератури Ігоря Форостяного
(підготовка до ЗНО).
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Наталія ПРОКОПЧУК,
методист кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
На виконання листа МОН України № 1/9-414 від 28.07.2017 «Про
забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні
напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році» та з метою реалізації
основних напрямів і завдань, передбачених Положенням про психологічну
службу системи освіти України і наказом МОН України № 1127 від 08.08.2017
«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо
розвитку психологічної служби системи освіти України на період до
2020 року», інститут надсилає методичні рекомендації щодо особливостей
організації роботи працівниками психологічної служби Рівненської області у
2017-2018 навчальному році
Стратегічні зміни розвитку освіти України в контексті положень
Концепції «Нової української школи», нові суспільні виклики, соціальні вимоги
й загальносвітові тенденції актуалізують психологічний супровід навчальновиховного процесу та формують загальне спрямування діяльності
психологічної служби системи освіти.
Нормативно-розпорядчі
документи,
методичні
рекомендації
МОН України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України вказують,
що пріоритетними напрямками в діяльності психологічної служби у 2017-2018
навчальному році залишаються наступні питання:
1. Збереження та недопущення скорочення посад працівників
психологічної служби; розширення мережі психологічної служби шляхом
уведення посад практичних психологів, соціальних педагогів у навчальних
закладах усіх типів, форм власності та типів підпорядкування, методистів
районних, міських методичних кабінетів, об’єднаних територіальних громад в
умовах
реформування
освіти
та
адміністративно-територіального
реформування.
2. Уведення до варіативної складової навчальних програм для учнів
111-х класів загальноосвітніх начальних закладів, вихованців та студентів
закладів системи освіти усіх типів факультативних занять, курсів за вибором,
гуртків, спрямованих на підсилення психологічної складової навчання та
виховання, підвищення їх якості проведення шляхом упровадження
інноваційних форм і методів, сучасних досягнень психологічної науки.
3. Розширення можливостей застосування інтернет-технологій у практиці
організаційно-методичної роботи, соціально-психологічної допомоги шляхом
створення сайтів служб та/чи суттєвого покращення роботи офіційних сторінок,
сайтів районних, міських психологічних служб, наповнення їх новітніми
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методиками, методичними розробками, програмами, копіями основних
нормативних документів, посиланнями на електронні ресурси державних
установ, МОН України, ІМЗО, УНМЦ ППСР. Залучення фахівців до участі у
роботі вебінарів, онлайн-студій з обміну досвідом, інтернет-форумів тощо.
Створення професійних груп однодумців у соціальних мережах, психологічних
сторінок навчальних закладів, електронних «скриньок довіри», ведення блогів.
4. Необхідність організації та проведення для керівників освітніх установ
навчальних семінарів, тренінгів щодо підвищення якості управлінської
діяльності в умовах упровадження концепції Нової української школи
(тематика заходів передбачена пунктами 5.3 і 5.4 Плану заходів щодо розвитку
психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року).
5. Проведення моніторингів та експертизи умов і результатів навчальної
діяльності вихованців, учнів, студентів у зв’язку із процесом реформування
окремих складових освітньої галузі.
6. Забезпечення належного рівня щодо здійснення просвітницької роботи,
організації та проведення превентивних заходів із педагогічними, учнівськими
та батьківськими колективами щодо різних форм узалежнень, соціально
небезпечних ігор, інших негативних явищ в учнівському та молодіжному
середовищах, зокрема:
– виявлення фактів різних видів та форм насильства в шкільних та
дитячих колективах, сім’ї;
– поширення небезпечної інформації через інтернет-простір серед дітей
та молоді, які є активними учасниками соціальних мереж, провокуючого та
приховано маніпулятивного характеру, що спонукає до скоєння ними
навмисних дій щодо нанесення шкоди власному здоров’ю та/чи життю; ігрова
та комп’ютерна залежності, кібербулінг, суїцидальні тенденції, за якими стоїть
ціла низка соціальних, психологічних та педагогічних проблем. У роботі над
такими питаннями слід керуватися методичними рекомендаціями
Рівненського ОІППО (лист РОІППО № 01-16/369 від 17.03.2017 «Про підсумки
роботи «круглого столу»);
– рання алкоголізація населення, вживання наркотичних та психотропних
речовин, соціальне сирітство;
– труднощі в адаптації, навчанні й вихованні, порушення у поведінці
дитини.
7. Забезпечення психологічного супроводу школярів, студентів під час
підготовки до ДПА, ЗНО та складання іспитів шляхом формування в них
стресостійкості, володіння навичками саморегуляції, психологічного
відновлення.
8. Активізація науково-методичної, підвищення якості консультативної,
корекційної-відновлювальної та розвивальної роботи працівників служби з
питань надання соціально-психологічної підтримки та допомоги особистості,
яка перебуває у кризовому стані, дітям та сім’ям, які опинилися у складних
життєвих обставинах, у тому числі внаслідок військових дій, відповідно до
функціональних обов’язків.
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9. Активізація навчально-просвітницької роботи з питань підвищення
рівня психологічної компетентності педагогічних колективів і батьківської
громадськості щодо розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей та молоді,
формування позитивного світосприйняття.
10. Забезпечення соціально-психологічної підтримки підлітків у період
становлення їх репродуктивної системи; збереження репродуктивного здоров’я
учнівської та студентської молоді.
11. Упровадження відновних практик щодо подолання негативних
соціально-психологічних наслідків конфліктних ситуацій, які мають місце в
освітньому середовищі; налагодження тісної взаємодії керівників навчальних
закладів та фахівців психологічної служби із зазначеного питання.
12. Розробка та реалізація програм соціально-психологічної підтримки
сімей із метою покращення дитячо-батьківських стосунків. Активне залучення
батьків та дітей до участі в загальношкільних акціях, флешмобах, тренінгах
тощо.
13. Забезпечення психолого-педагогічного та корекційно-розвиткового
супроводу дітей з особливими освітніми потребами, здійснення
консультативної і просвітницької роботи з батьками таких дітей.
14. Створення належних соціально-психологічних умов для комфортного
освітнього середовища з метою забезпечення захисту прав і свобод, честі й
гідності учнів, вихованців, студентів.
При плануванні роботи слід ураховувати специфічні завдання, які
вирішує кожен район, місто, навчальний заклад окремо, а також характерні
завдання спеціаліста, виходячи із конкретних запитів учасників навчальновиховного процесу. Відповідно перелік вищезазначених рекомендованих
питань не є вичерпним.
Перелік інформаційних джерел, рекомендованих до використання у
роботі працівниками психологічної служби, міститься у листі МОН України від
28.07.2017 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи
освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році».
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Оксана ТИМОЩУК,
методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
Рівненського ОІППО
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2017-2018 навчальному році учні 2-4 класів вивчатимуть інформатику
за навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки
України № 948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм
для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та № 1050
від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів».
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально.
Учитель має вільний вибір форм організації навчально-виховного
процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації
змісту освіти. Водночас педагогові надається право самостійно переносити
теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати
кількість годин на вивчення окремих тем.
Навчальна та методична література для навчання інформатики у
початковій школі зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН України.
Сприйняття світу учнями 6-10 років за своєю суттю є цілісним як цілісне і
саме довкілля. Потреба подолати протиріччя між розподілом освітнього
процесу на окремі предмети, з одного боку, і цілісністю світу та цілісністю
сприйняття дитиною довкілля – з іншого, потребує активного впровадження
інтегрованих уроків.
Пропонуємо інтегрувати навчальні предмети «Інформатика», «Основи
здоров’я», «Фізична культура» над спільним виконанням завдань проекту
«Будьте здорові», який проводиться щорічно. Переглянути матеріали
навчального
мережевого
проекту
можна
за
адресою
https://sites.google.com/site/budtezdor/.
Відповідно до оновленої навчальної програми учні 4-го класу повинні
вміти створити колаж із кількох зображень. Для того, щоб сформувати
відповідні вміння та навички, педагогам, які навчають учнів інформатики в
початкових класах, доцільно створювати онлайн-колажі разом з учнями за
допомогою сервісу Loupe (http://www.getloupe.com). Матеріали щодо
використання означеного сервісу можна знайти у посібнику «Теоретичні та
практичні аспекти навчання інформатики в початковій школі» за адресою
https://drive.google.com/open?id=0Bzyy63NMk7jdQkhORGhqRzV2dVk.
Педагогові разом з учнями 4-го класу під час вивчення уроків
інформатики є потреба працювати у віртуальному класі. Такі можливості надає
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безкоштовний сервіс Google Classroom (https://classroom.google.com), який
потребує лише створення облікового запису в Google.
КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 4 КЛАСІ
Тема уроку: Створення колажу із зображень.
Мета:
- навчальна: навчити учнів створювати колаж із кількох зображень;
- розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, мовлення, логічне мислення,
навички самостійної роботи за комп’ютером; формувати життєві та освітні
компетентності;
- виховна: виховувати самостійність та відповідальність, працелюбність,
акуратність у роботі.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок, освітніх
компетентностей.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, учительська презентація.
Програмне забезпечення: браузер Google Chrome, онлайн-сервіс Loupe.
Хід уроку
І. Організаційний етап:
- привітання;
- перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІІІ. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого матеріалу.
IV. Вивчення нового матеріалу.
Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації
(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор).
V. Фізкультхвилинка (приклад):
Взимку холодно у лісі – всі дерева голі й лисі.
Білка ж гарне хутро має, ще й зарядка зігріває.
Зранку хутко із дупла – зігріватись до тепла.
Поскакає по гілках, побігає по стежках,
На всі боки прогиналась, лосів в лісі роздивлялась.
Плечі добре розрівняли і за парти посідали.
VІ. Формування вмінь та навичок.
Робота за комп’ютером:
- інструктаж учителя;
- практична робота за комп’ютерами.
Учитель: Діти, сьогодні на уроці ми створимо онлайн-колаж. Завдання
до уроку міститься в Google Classroom (віртуальному класі) за адресою
https://classroom.google.com. Для того, щоб створити онлайн-колаж, необхідно
перейти за посиланням: http://www.getloupe.com/, а також дотримуватися
інструкції,
представленої
в
цій
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презентації (https://docs.google.com/a/roippo.org.ua/presentation/d/1SqkkQvW1Bx5
hfx8fk9a1lcjeAFDvi-HP0RHS4pW5xEM/edit?usp=sharing).
Фото розміщене на робочому столі в папці «4 клас. Практичне завдання».
Бесіда з учнями:
- Як ви вважаєте, які відмінності між колажем та онлайн-колажем.
- Поміркуйте, на яких уроках ви можете використати онлайн-колаж.
- Пригадайте, як зберегти онлайн-колаж?
VІІ. Вправа для очей:
Поглянемо вправо, поглянемо вліво,
І вгору, й додолу, і навкруги,
Від праці очі нехай відпочинуть,
Зарядку для них я зроблю разів три!
VІІІ. Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія створених колажів
- Давайте оберемо ті колажі, які, з усіх створених на уроці, вам
сподобалися найбільше.
- Чи всім вдалося розмістити посилання на свій колаж у Classroom?
- Які труднощі у вас виникали під час створення онлайн-колажу?
- Хто допоміг вам подолати ці труднощі?
Інтерактивна вправа «Піраміда позитивних почуттів»:
Учитель простягає руку і говорить: «Мені сподобалося, що на уроці ви
працювали наполегливо і старанно». Учні почергово підходять, кладуть
долоньку зверху і кажуть: «Мені сподобалось…».
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Анатолій ТРОФІМЧУК,
завідувач кабінету природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської обласної держадміністрації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕНННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Важливою особливістю вивчення фізики у 2017-2018 навчальному році
буде одночасне використання кількох програм для різних вікових категорій
учнів. Це зумовлено впровадженням Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, який закладає нову структуру шкільної фізичної
освіти.
Так, вивчення фізики у 7  9 класах загальноосвітніх навчальних закладів
здійснюватиметься за новою програмою, основа якої була затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України № 585 від 29.05.2015, а в 2017 році зазнала
певних змін і була затверджена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 804 від 07.06.2017 (див. сайт кабінету фізики РОІППО: www.kabfizroippo.at.ua розділ «Навчальні програми»).
Особливістю означеної програми є те, що:
1. Враховано слушні зауваження від громадськості, що не суперечать
державному стандарту.
2. У теоретичній частині програми вилучено деякі питання, що надто
деталізують зміст, усунено непослідовність деяких питань. Акцентовано
екологічний, енергозбережувальний і здоров’язбережувальний аспекти.
3. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, складено
таблицю, в якій кожну ключову компетентність скорельовано з предметним
змістом і навчальними ресурсами для її формування.
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4. Визначено предметний зміст, що розкриває наскрізні змістові лінії в
кожній темі програми.
5. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі
структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним,
ціннісним.
6. Розроблено зміст пояснювальної записки до програми з урахуванням
змін у її структурі і компетентнісного спрямування.
7. Надана свобода вчителю у формуванні розподілу годин між розділами
курсу, можливості змінювати послідовність вивчення розділів.
8. Надана повна свобода щодо тематики формування навчальних
проектів, виконання лабораторних робіт.
Календарне планування для 7-го класу зазнало деяких несуттєвих змін у
зв’язку з вилученням окремих питань із розділу «Фізика як природнича наука.
Пізнання природи», планування для 8-го класу залишилось без змін, а для 9-го
класу, зрозуміло, є новим.
Підручники для 9-го класу обирали вчителі. Вони різняться між собою,
зокрема мають свій стиль написання, послідовність викладення навчального
матеріалу. Експертиза підручників здійснювалася дуже часто формально і за
матеріалами експертизи важко оцінити якість підручника.
Відповідно до наказу МОН України № 670 від 04.05.2017 за кошти
державного бюджету будуть надруковані підручники таких авторів:
 В. Д. Сиротюк;
 В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна;
 Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін.
За інформацією Міністерства освіти і науки України більшість шкіл в
Україні та й в області обрало підручник авторів В. Г. Бар’яхтара,
Ф. Я. Божинової, С. О. Довгого, О. О. Кірюхіної, тому календарне планування у
спецвипуску «Фізика для фізиків» № 17 буде орієнтоване саме на цей
підручник.
Відповідно до наказу МОН України № 297 від 17.05. 2005 (див. сайт
кабінету фізики РОІППО, розділ «Нормативні документи» «Накази»)
календарне планування навчального матеріалу вчителі мають право
здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм, розробка
планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає
їх структуру і форму.
У спецвипуску «Фізика для фізиків» № 17 наведено планування
навчального матеріалу для 7– 9 класів та 10 – 11 класів за рівнем стандарту,
академічним та профільним рівнем. Календарне планування, наведене у даному
спецвипуску, повністю відповідає тексту навчальної програми і відповідно до
методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо
викладання фізики у 2016-2017 навчальному році (лист МОН України
№ 1/9-437 від 17.08.2016) учитель може використовувати зразки календарнотематичних планів, видані окремими брошурами або надруковані в
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періодичних виданнях, тому передруковувати чи переписувати планування
немає потреби.
Для полегшення роботи вчителя і учнів для 7-го класу розроблено «Зошит
для лабораторних робіт», який отримав гриф «Cхвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ДНУ «Інститут інноваційних
технологій та змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
№ 141/12-Г-873 від 30.06.2015). У вступі до цього зошита коротко описано
поняття похибок, хоча їх обрахунок із лабораторних робіт вилучено.
Пропонується два варіанти лабораторної роботи на визначення
виштовхувальної сили: «З’ясування умов плавання тіл», яка пропонується у
програмі і «Вимірювання архімедової (виштовхувальної) сили в рідині», що є
простішою у виконанні. Оскільки вчитель має право замінювати лабораторні
роботи рівноцінними, то саме він вирішує, який варіант роботи обрати. Як
простий механізм у лабораторній роботі № 12 використовується похила
площина, тому залишено назву роботи «Визначення ККД похилої площини».
Для 8-го класу розроблено «Зошит для лабораторних робіт», який
отримав гриф «Cхвалено для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах» (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти
і науки України № 21/12-Г-296 від 02.06.2016), в якому пропонується
5 обов’язкових лабораторних робіт і 5 додаткових експериментальних робіт.
Для 9-го класу розроблено «Зошит для лабораторних робіт», який
отримав гриф «Cхвалено для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах» (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти
і науки України № 21.1/12-Г-151 від 01.06.2017), в якому пропонується
6 обов’язкових лабораторних робіт і 2 додаткові експериментальні роботи. У
зв’язку з відсутністю обладнання лабораторна робота «Дослідження звукових
коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових
засобів» замінена на роботу «Вивчення характеристик звуку».
Додаткові експериментальні роботи можна використовувати як
короткочасні фронтальні або як навчальні проекти (див. стор. 6 означених
рекомендацій)
Оскільки відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-305 від 26.06.2015 для додаткової навчально-методичної літератури
гриф не вимагається, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати ту,
що найкраще реалізовує його методику навчання.
В області розроблено «Завдання для тематичного контролю» та «Збірник
задач з фізики» для 7 – 9 класів. Завдання містять по 8 варіантів для п’яти
тематичних контролів 7-го класу, чотирьох тематичних контролів 8-го класу і
6 тематичних контролів 9-го класу за чотирма рівнями. На думку авторів,
у 7-му класі питання частоти обертання і швидкості матеріальної точки під час
руху по колу не викликатиме труднощів, тому в рівень D включено одну задачу
на використання цих понять. Доцільність використання таких задач вирішує
вчитель. Під час розв’язування задач для простоти обчислень рекомендуємо
значення g вважати рівним 10 Н/кг. Дослід Торрічеллі з програми вилучено, але
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пояснити атмосферний тиск без нього неможливо, тому завдання на розуміння
цього досліду залишено.
У 8-му класі термін «резистор» із програми вилучено, але, мабуть,
зручніше оперувати ним, ніж говорити «провідник, що має опір». Рівняння
теплового балансу програмою рекомендується вивчати після розгляду процесів
плавлення, кристалізації, пароутворення, конденсації. Мабуть, доцільніше
вивчити його відразу після введення поняття «Кількість теплоти» і
використовувати під час розв’язування задач на розрахунок кількості теплоти
при нагріванні та охолодженні тіла.
У 9-му класі з тем «Магнітні явища», «Механічні та електромагнітні
хвилі», «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»
важко підібрати задачі, які б відповідали установленому стандарту тематичного
контролю, особливо для рівнів «С» і «D». Щоб не порушувати структури
збірника, завдання підібрані, але не завжди є рівноцінними, тому значення
даних завдань в балах умовна і не відповідає рівню їх складності. Вчитель сам
вирішує, які задачі пропонувати учням та як їх оцінювати.
У збірниках задач наведено завдання, аналогічні до тих, які
пропонуватимуться учням під час тематичного контролю, завдання, які не
ввійшли у тематичний контроль, але дозволять учням вдосконалити навички
розв’язування задач, завдання компетентнісного спрямування, де потрібне
розуміння фізичних явищ і процесів у життєвих ситуаціях. Наводяться
приклади розв’язку типових задач, зразок розв’язку одного варіанта завдань для
тематичного контролю і одного варіанта для самостійного розв’язку. В кінці
збірників представлені відповіді до розрахункових задач.
У старшiй школi (10-11-ті класи) навчання фізики здійснюватиметься
відповідно до обраного профiлю: на рiвнi стандарту, академiчному або
профільному рівнях. Зміст навчального матеріалу для 10-х та 11-х класів
визначається навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних
закладів (Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. –
К., 2010), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1021 від 28.10.2010 з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства
МОН України № 826 від 14.07.2016.
Звертаємо увагу на те, що до навчальних програм з фізики для 10-11-х
класів рівня стандарту внесено зміни, викликані потребою розвантаження
навчального матеріалу, зокрема скорочення обов’язкових для виконання
лабораторних робіт.
Питання релятивістської механіки, які вивчалися окремим розділом на
рівні стандарту, перенесені частково в розділи «Динаміка» (у частині змісту:
основні положення спеціальної теорії відносності) та «Атомна і ядерна фізика»
(у частині змісту: взаємозв’язок маси та енергії).
У програмах академічного і профільного рівнів питання, що наведено у
дужках, вилучаються з їх змісту.
Демонстраційний експеримент, наведений у програмах, є обов’язковим
для виконання вчителем.
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У програмах значну увагу звернуто на формування практичних навичок
школярів, запропоновано достатню кількість лабораторних робіт.
Учитель може замінювати тематику окремих робіт на рівноцінні з огляду
на стан матеріальної бази фізичного кабінету, об’єднувати деякі лабораторні
роботи, що повинно бути відображено у календарних планах.
У пояснювальній записці до нової навчальної програми 7 – 9 класів
зазначено, що всі перераховані роботи вчитель повинен провести, але залежно
від виду, призначення та рівня складності лабораторної роботи окремі з них він
може не оцінювати.
У 7 – 9 класах це можуть бути роботи: «Ознайомлення з вимірювальними
приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу», «Дослідження коливань
нитяного маятника», «Вимірювання маси тіл методом зважування»,
«Дослідження пружних властивостей тіл», «Складання та випробування
електромагніту», «Вивчення характеристик звуку» тощо.
У зв’язку з тим, що в 10 – 11 класах різних рівнів вилучено достатню
кількість лабораторних робіт, ті роботи, що залишилися в програмі, є
необхідними для оцінювання.
Наведений перелік робіт фізичного практикуму тривалістю 1 або 2 год. є
орієнтовним і може бути змінений учителем на власний розсуд у межах годин,
зазначених програмою. У школах, де відсутнє складне необхідне обладнання
для проведення лабораторного практикуму, передбаченого програмою,
дозволяється проведення робіт із доступним обладнанням.
У класах фізико-математичного профілю лабораторні роботи можуть
виконуватися у вигляді практикуму, а роботи практикуму – фронтально. Поділ
лабораторних робіт на фронтальні та лабораторні носить умовний характер.
Оцінювання рівня оволодіння учнем узагальненими експериментальними
вміннями та навичками здійснюється не лише за результатами виконання
фронтальних лабораторних робіт, а й за іншими видами (експериментальні
завдання, домашні досліди й спостереження, навчальні проекти,
конструювання, моделювання тощо), що дають змогу їх виявити. Тому, якщо
учень був відсутній на уроці, на якому виконувалася фронтальна лабораторна
робота, що підлягає обов’язковому оцінюванню, відпрацьовувати її в
позаурочний час не обов’язково. Головне, щоб упродовж вивчення теми учень
проявив свої експериментальні вміння та навички в інших видах роботи.
Отримані при цьому оцінки враховуються при виведенні тематичної.
У зміст навчальної програми з фізики рівня стандарту внесено орієнтовні
теми навчальних проектів до деяких тем (див. календарне планування) і
зазначено кількість навчальних годин, що виділяється на цей вид навчальної
діяльності учнів. Незважаючи на те, що теми навчальних проектів у програмах
академічного і профільного рівнів не вказані, учителі на свій розсуд можуть
самостійно організовувати і впроваджувати цей вид роботи.
У пояснювальній записці до програм зазначається, що виконання
проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів,
спрямовану на отримання самостійних результатів, під керівництвом учителя.
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Крім того, зауважено, що навчальний фізичний експеримент у шкільному
навчанні реалізується у формі демонстраційного і фронтального експерименту,
лабораторних робіт, фізичного практикуму, навчальних проектів, позаурочних
дослідів тощо. Окремі лабораторні роботи можна виконувати як учнівські
навчальні проекти. Оцінювання навчальних проектів здійснюється
індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання. Кількість таких
оцінювань може бути довільною.
Розрізняють такі види проектів:
Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури,
повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру:
визначення методології дослідження, тобто теми дослідження, аргументація її
актуальності, предмета й об’єкта, завдань і методів дослідження,
формулювання гіпотез, розв’язання проблеми і вибір шляхів її розв’язання.
Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому
результатові та формі його представлення (стіннівка, відеофільм, свято тощо).
Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про будьякий об’єкт, явище, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її
аналіз і узагальнення фактів.
Практичні проекти – розв’язання практичних завдань «замовника»
проекту, а як результат – розробка наочного посібника, макета, приладу,
обладнання, рекомендацій щодо їх використання.
Ігрові (рольові) проекти – образне відображення реальних процесів і
явищ у сценічних формах, ігрових ситуаціях, а як результат – моделювання
реального об’єкта.
Інколи розв’язання фізичних проблем може поєднувати одночасно
вказані типи проектів.
Зупинимося детальніше на дослідницьких та практичних проектах з
використанням зошитів для лабораторних робіт:
- виконання творчих експериментальних завдань в домашніх умовах з
наступною презентацією результатів експерименту (наприклад, можна взяти
домашні завдання із зошитів для лабораторних робіт);
- виконання експериментальних робіт в умовах кабінету фізики
(наприклад, лабораторних робіт, передбачених програмою, які вчитель вирішує
провести як навчальний проект, додаткових експериментальних робіт,
описаних у «Зошиті для лабораторних робіт» для 8-го і 9-го класів або
лабораторних робіт, описаних у «Зошиті для лабораторних робіт та робіт
фізпрактикуму», вилучених із програми).
Якщо вчитель обирає виконання обов’язкових лабораторних робіт як
навчальних проектів, то доцільно перенести урок «Захист навчальних проектів»
із кінця теми у відповідне місце календарного планування після лабораторної
роботи, де заслухати звіт учнів про результати домашнього дослідження або
про хід та результати лабораторної роботи, а у випадку виконання додаткової
експериментальної роботи або вилученої лабораторної роботи перенести уроки
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«Навчальний проект» «Захист навчальних проектів» з кінця теми у відповідне
місце календарного планування і на одному уроці роботу виконати, а на
наступному заслухати звіт учнів (див. нижче приклад планування теми
«Електричне поле») .
У зв’язку з тим, що в класах академічного і профільного рівнів
лабораторні роботи, наведені в дужках, вилучені, в календарному плануванні
після підсумкового уроку кожної теми пропонується 1-2 уроки, які вчитель
використовує на свій розсуд, а саме: організовує захист творчих,
інформаційних, ігрових навчальних проектів із тем, які обирають учні, не
порушуючи нумерації уроків; проводить лабораторну роботу, вилучену з
програми як навчальний проект і організовує його захист, перенісши уроки у
відповідне місце планування; проводить лабораторну роботу, яка є в програмі
як навчальний проект і організовує її захист, перенісши урок захисту у
відповідне місце планування; використовує ці години на свій розсуд для
розв’язування задач, узагальнення матеріалу тощо із перенесенням уроків у
відповідне місце планування. Означені уроки вчитель вписує у календарне
планування самостійно.
Наведемо як приклад планування матеріалу з теми «Електричне поле» в
11-му класі, де вилучена лабораторна робота «Дослідження взаємодії
електризованих тіл» виконується як навчальний проект.
№
1.
2.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

№

ТЕМА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (12 год)
1. Електричне поле. Напруженість електричного поля
2. Силові лінії електричного поля. Накладання
електричних полів. Електричне поле точкових
зарядів
3. Речовина в електричному полі. Провідники та
діелектрики в електричному полі. Поляризація
діелектриків. Діелектрична проникність речовини.
4. Робота під час переміщення заряду в однорідному
електростатичному полі. Потенціал електричного
поля. Різниця потенціалів
5. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею
потенціалів
6. Розв’язування задач
7. Електроємність.
Електроємність
плоского
конденсатора
8. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів.
Енергія
електричного
поля.
Використання
конденсаторів у техніці
9. Розв’язування задач
10. Підсумковий урок із теми «Електричне поле»
(___________________________________________)
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Дата
4.09
6.09

13.09

15.09

18.09
20.09
22.09
25.09

27.09
29.09

3.
4.

11. Навчальний
проект
«Дослідження
електризованих тіл»
12. Захист навчального проекту

взаємодії

8.09
11.09

Аналогічно можна спланувати матеріал із теми «Кінематика», де
вилучена робота «Дослідження руху тіла по колу»; із теми «Динаміка», де
вилучені роботи «Вимірювання сил» та «Вимірювання коефіцієнта тертя»
(виконати одну із них); із теми «Закони збереження в механіці», де вилучена
робота «Дослідження пружного удару двох тіл»; із теми «Електричний струм»,
де вилучена робота «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим
діодом»; із теми «Електромагнітне поле», де вилучена робота «Дослідження
магнітних властивостей речовини».
У тих темах, де лабораторні роботи не вилучалися («Механічні коливання
і хвилі», «Властивості газів, рідин, твердих тіл», «Хвильова і квантова оптика»,
«Атомна і ядерна фізика» вчитель може на наступному уроці після проведення
лабораторної роботи провести захист її результатів і зарахувати це як
навчальний проект.
Детальних роз’яснень не наводимо для класів профільного рівня, оскільки
їх в області небагато, а вчитель за аналогією із наведеними прикладами
самостійно зможе спланувати навчальний матеріал.
У новій програмі для 7 – 9 класів у змісті навчального матеріалу відсутні
навчальні екскурсії, хоча в пояснювальній записці до програми звертається
увага на важливість цієї роботи, тому доцільність проведення екскурсій в
позаурочний час вирішує вчитель.
За рахунок варіативної складової навчального плану кількість годин на
вивчення предмета може бути збільшена й використовуватись як на
подовження часу опанування змістом обраної програми, так і на вивчення
курсів за вибором та факультативів відповідно до обраного профілю. У
першому випадку вчитель має право самостійно здійснювати розподіл годин на
вивчення тієї чи іншої теми (лист Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-315 від 07.06.17), у другому – вчитель повинен використовувати
програми факультативних занять, затверджені МОН України або
використовувати програми, розроблені навчальним закладом.
Розроблені вчителем програми гуртків та факультативів схвалюються
науково-методичною радою районного, міського методичного кабінету, центру
та затверджуються наказом районного, міського відділу, управління освіти;
програми курсів за вибором схвалюються науково-методичною радою
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та
затверджуються наказом управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації (лист управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації № 4292 від 05.12.2016). Мінімальна наповнюваність
груп для факультативних занять і курсів за вибором у міських загальноосвітніх
навчальних закладах становить 8 учнів, а в сільських – 4 (наказ Міністерства
освіти і науки України № 128 від 20.02.2002).
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За рішенням навчального закладу облік занять із курсів за вибором може
здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі.
Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається
навчальним закладом. Факультативи, групові та індивідуальні заняття
проводяться для окремих учнів або груп учнів. В окремому журналі
зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та
ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може
здійснюватися за рішенням педагогічної ради (лист Міністерства освіти і науки
України № 1/9-315 від 07.06.17).
Згідно з додатком 13 до наказу Міністерства освіти науки України
№ 834 від 27.08.2010
«Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня» дозволяється створення в
однокомплектних навчальних закладах профільних груп, де відводиться 2 год.
на вивчення фізики всім класом (рівень стандарту) і 4 год. у профільній групі
(2+4=6 год, профільний рівень). Досвід показав, що така форма роботи себе не
оправдовує. Неможливо спланувати навчальний матеріал так, щоб для учнів
профільної групи було доповнення, більш поглиблене вивчення навчального
матеріалу, який вивчався всім класом. Тому в тих закладах, які створюють
профільні групи, рекомендуємо вивчати фізику окремо в групі суспільногуманітарного напрямку (2 год., рівень стандарту) й окремо в групі фізикоматематичного напрямку (4-6 год., залежно від допустимого фінансування).
Виходячи з кількості годин, планування навчального матеріалу необхідно
здійснювати за програмою академічного рівня, збільшивши кількість годин на
розв’язування задач, більш ґрунтовного опанування окремих тем, або за
програмою профільного рівня.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 99 від 18.02.08 «Про
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим
вивченням окремих предметів» класи (групи) із поглибленим вивченням
окремих предметів створюються в загальноосвітніх навчальних закладах за
наявності відповідного навчально-методичного забезпечення, з урахуванням
нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків або осіб, що їх
замінюють. Рішення про формування класів із поглибленим вивченням одного
чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою за
рекомендацією ради навчального закладу і затверджується наказом керівника
закладу. Програми поглибленого вивчення фізики передбачають вивчення
предмета у 8 – 9-х класах по 4 год. на тиждень (із програмами можна
ознайомитися на сайті кабінету фізики РОІППО у розділі «Навчальні
програми).
Відповідно до наказу Міністерства освіти науки України № 834
від 27.08.2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня» навчальний предмет «Астрономія» входить до
інваріантної складової навчальних планів в 11-му класі. У рівні стандарту та
академічному рівні на вивчення астрономії відводиться 0,5 тижневих годин, у
профільному рівні (фізичному) – 1 година. В усіх інших профілях
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природничого напрямку (фізико-математичний, біолого-фізичний, тощо)
відводиться 0,5 тижневих годин. Календарне планування з астрономії
наводиться у спецвипуску «Фізика для фізиків» № 17. З огляду на те, що в
Україні проводиться олімпіада з астрономії, рекомендуємо цей курс вивчати у
І семестрі.
Програма рівня стандарту, академічного рівня передбачає виконання
однієї практичної роботи. Учитель може довільно обирати тему цієї роботи з
трьох, запропонованих програмою. Разом із тим, практика показує, що доцільно
провести комбіноване практичне заняття, на якому показати будову карти
зоряного неба (зокрема особливості відображення на ній небесних світил,
використання небесних координат) та прийоми роботи з такою картою. У
другій частині практичного заняття бажано продемонструвати учням вигляд
зоряного неба в ділянці північного полюса світу (сузір’я Малої та Великої
Ведмедиць, Полярна зоря тощо), а також у різні пори року.
В області розроблені конспекти з астрономії, які спрямовані на те, щоб
допомогти учням опанувати основні поняття, теорії, моделі, гіпотези, що
передбачені для вивчення навчальною програмою. Конспекти передбачають
наявність рухомої карти зоряного неба з інструкцією щодо її виготовлення. У
конспектах також вміщена практична робота, обов’язкова для виконання. У
спецвипуску «Фізика для фізиків» № 11 наведено відповіді до запитань із даних
конспектів.
Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів
проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 371
від 05.05.2008 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі загальної середньої освіти», учнів 7 – 9 класів – відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21.08.2013 «Про
затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із
базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (див. сайт кабінету
фізики РОІППО, розділ «Нормативні документи» «Накази»).
Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестрове, річне
та державна підсумкова атестація.
Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування
учнями матеріалу теми (частини теми) відповідно до вимог навчальних програм
упродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних
робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та
навчальної активності школярів.
Під час тематичного оцінювання з фізики мають бути враховані
результати навчальних досягнень учнів із трьох напрямів: знання теорії, вмінь
розв’язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. При цьому логічним
буде проведення контрольної роботи, короткочасної самостійної роботи, усного
заліку тощо по закінченні вивчення теми чи її частини.
Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити
учнів із тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою
обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. До
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обов’язкових видів робіт можуть бути віднесені: лабораторні роботи, роботи
фізичного практикуму, залік, конференція, самостійна та контрольна роботи
тощо.
Відповідно до інструкції з ведення класного журналу 5 – 11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 (див. сайт кабінету фізики
РОІППО, розділ «Нормативні документи» «Інструкції») тематична оцінка
виставляється до класного журналу в колонку з написом «Тематична» без
зазначення дати.
Орієнтована кількість тематичних оцінювань наведена в календарному
плануванні (див. спецвипуск «Фізика для фізиків» № 17).
За результатами тематичного оцінювання виставляється семестрова
оцінка у відповідні колонки «І (ІІ) семестр», а річне оцінювання здійснюється
на підставі семестрових оцінок. При виставленні семестрової та річної оцінки
слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета,
важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь
узагальнення матеріалу тощо). Учні мають право на підвищення семестрової
оцінки. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з
написом «Скоригована» поруч із колонкою «І (ІІ) семестр». Колонки для
виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які
виявили бажання їх коригувати. Семестрові та річні роботи як окремі
підсумкові роботи не проводяться
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без
зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за
ІІ семестр і не пізніше 6-ти робочих днів після завершення ІІ семестру на основі
семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Наприклад:
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Первинний інструктаж з безпеки
життєдіяльності. Електричне поле.
Напруженість електричного поля.
Інструктаж з БЖД. Л.Р.1
«Дослідження взаємодії
електризованих тіл»
Підсумковий урок (контрольна
робота)

Коригування результатів річного оцінювання здійснюється за
результатами повторного семестрового оцінювання (одного або двох
семестрів), що проводиться відповідно до письмових завдань, що мають
охоплювати зміст усіх тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та
графіка, що затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального
закладу. За наслідками коригування результатів річного оцінювання видається
відповідний наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу (наказ
МОН України № 762 від 14.07.2015)
Для учнів, які не мають річної оцінки (не атестовані) з будь-яких причин,
за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального
закладу річне оцінювання проводиться в серпні-вересні.
Із метою недопущення перевантаження учнів та раціонального
використання часу контрольні роботи (заміри, діагностичні роботи тощо), що
організовуються керівництвом навчального закладу, мають проводитися під час
запланованих учителем письмових робіт і містити завдання лише з теми, яка
вивчається. У таких випадках учитель позбавляється необхідності проводити
повторні письмові роботи.
Державна підсумкова атестація з фізики для учнів основної школи у
2016-2017 навчальному році проводилася у письмовій формі за вибором школи
за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами (лист
Міністерства освіти і науки України № 1/9-149 від 13.03.2017). Проведення
ДПА з фізики у старшій школі відбувалося за вибором учнів у формі ЗНО.
Проведення ДПА у 2017-2018 навчальному році буде обумовлене
наказами МОН України на початку 2018 року.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних
екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.
Вимоги до перевірки зошитів регламентуються листами Міністерства
освіти і науки України «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і
перевірки зошитів із природничо-математичних дисциплін у 5 – 11 класах»
№ 1/9-529 від 27.12.2000 (див. сайт кабінету фізики РОІППО, розділ
«Нормативні документи» «Листи»). Потрібно звернути увагу на такі моменти:
- у семестрі має бути не менше однієї письмової (контрольної) роботи з
фізики.
- кожен учень повинен мати не менше 2-х зошитів (для класних і
домашніх робіт; лабораторних робіт (практикуму));
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-

- контрольні (письмові) роботи можуть виконуватися як в окремому
зошиті, так і на окремих аркушах;
- зошити (аркуші) для письмових і лабораторних робіт мають зберігатися
у кабінеті фізики, а в разі відсутності такого – в учителя протягом усього
навчального року.
- бал за ведення робочих зошитів у журнал не виставляється.
Перелік рекомендованої літератури в навчально-виховному процесі буде
надруковано в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки
України». Поряд з підручниками та посібниками, що наведені в переліку, в
навчальних закладах дозволяється використовувати підручники та посібники,
видані за попередні роки та рекомендовані Міністерством освіти і науки
України (лист МОН України № 1/9-305 від 26.06. 2015) .
Кабінет фізики навчального закладу повинен відповідати вимогам
Положення про навчальні кабінети (наказ МОН України № 601 від 20.07.2004)
та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНмолодьспорту № 1423 від
14.12.2012) (див. спецвипуск «Фізика для фізиків» № 4, сайт кабінету фізики
РОІППО, розділ «Нормативні документи» «Положення»).
Наказом МОН України № 1088 від 15.10.2015 затверджено «Методичні
рекомендації щодо забезпечення кабінетів фізики засобами навчання та
обладнанням», наказом МОН № 704 від 22.06.2016 затверджено Типовий
перелік засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення
для
кабінетів
природничо-математичних
предметів
загальноосвітніх
навчальних закладів (див. сайт кабінету фізики РОІППО, розділ «Шкільний
кабінет фізики»). З даним переліком можна ознайомитися у спецвипуску
«Фізика для фізиків» № 13.
Нагадуємо, що в перелік основних документів кабінету входять:
Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики;
Паспорт кабінету фізики;
Журнал проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності;
Інструкція з безпеки для кабінету фізики; Інвентарна книга;
Матеріальна книга.
Звертаємо увагу на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства
освіти і науки України № 304 від 18.04.2006 «Про затвердження Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
закладах,
установах,
організаціях,
підприємствах,
підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України», який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України за № 806/12680 07.07.2006, інструктивно-методичних
матеріалів «Безпечне проведення занять у кабінетах природничоматематичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН
молодьспорту України № 1/9-72 від 01.02.2012), «Правил безпеки під час
проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та
хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України № 992 від 16.07.2012 та
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«Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»
(лист МОН № 1/9-319 від 16.06.2014).
Відповідно до наказів та матеріалів проводяться такі інструктажі:
- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності на початку занять у
кабінеті (на першому уроці кожного навчального року). Запис про проведення
первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів
із безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті;
- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності перед початком
кожної лабораторної роботи, роботи фізпрактикуму, який реєструється в
журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис
змісту уроку. (Примірні інструкції для проведення даного інструктажу
наводяться у зошитах для лабораторних робіт. Вчитель при проведенні даного
інструктажу наголошує учням на ті питання інструкції, які стосуються даної
лабораторної роботи чи роботи фізпрактикуму);
- позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності у разі порушення
учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести
чи призвело до травм, аварій, пожеж, у разі нещасних випадків за межами
закладу освіти під час проведення екскурсій. Реєстрація позапланового
інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в
кожному кабінеті;
- цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності з учнями у разі
організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії). Реєстрація
проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації
інструктажів.
Під час проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності на
початку занять у кабінеті учнів потрібно ознайомити з інструкцією з безпеки
для кабінету фізики, яка розміщена на стенді, затверджена директором школи і
повинна оновлюватись не рідше як один раз на 5 років.
Більш детально з організацією навчання і перевірки знань з безпеки
життєдіяльності можна ознайомитися у спецвипуску № 4 «Фізика для фізиків»
(2013 р.) та на сайті кабінету фізики Рівненського ОІППО.
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Раїса ШАГІЄВА,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА
ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У зв’язку з прийняттям Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року в поточному році оновлено навчальні програми для 5-9-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Таким чином, у 2017-2018 навчальному році у 5-9-х класах
загальноосвітніх навчальних закладів навчання біології, природознавства та
основ здоров'я здійснюватиметься за оновленими навчальними програми,
затвердженими наказом МОН України № 804 від 07.06.2017, які розміщені на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
освіти
і
науки
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html).
У ході оновлення програми змінено структуру і наповнення
пояснювальних записок. Визначено завдання предметів у досягненні мети
базової загальної освіти, змінено акценти у навчанні – від суто предметного до
цілісного й системного здобуття базової освіти учнем як основним суб’єктом
навчально-пізнавальної
діяльності,
удосконалено
застосування
компетентнісного підходу до навчання. Зважаючи на те, що кожен навчальний
предмет окрім формування предметних компетентностей робить свій внесок у
формування ключових, у пояснювальних записках упорядковано таблиці, де
кожну ключову компетентність скорельовано з предметним змістом і
навчальними ресурсами для її формування.
Визначено особливості запровадження наскрізних змістовних ліній
«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», що
спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з
різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.
Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, оскільки
вони спільні для всіх навчальних предметів, і корелюються з ключовими
компетентностями. Впровадження наскрізних ліній забезпечує формування
ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в
життєвих ситуаціях.
Головним в оновлених програмах є те, що на перше місце в структурі
програм поставлено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
учня. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти
школяр при вивченні теми. Змістова частина програм у цьому випадку стає
похідною результативної частини. Така структура концентрує увагу не на змісті
матеріалу, тобто «що вивчати», а на тому, «для чого це потрібно вивчати», що,
по суті, і є основою компетентнісного підходу. У навчальних програмах
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прописані ключові компетентності та складові предметної компетентності,
якими має оволодіти учень і під ці компетентності організовується навчальнопізнавальна діяльність учнів.
«Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів»
структуровано за трьома компонентами компетентності: знаннєвим,
діяльнісним та ціннісним.
Сформованість діяльнісного компонента тісно поєднана з виконанням
практичної частини навчальних програм і в результатах навчання відображена в
уміннях.
Прояв ціннісного компонента виражений через ставлення учнів у
висловлених судженнях, їх обґрунтуванні, оцінці, висновках.
Ефективним
засобом
формування
предметних
і
ключових
компетентностей учнів у процесі навчання є навчальні проекти.
У цілому щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, то вчитель у
своїй діяльності керується орієнтовними вимогами оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1222 від
21.08.2013. При цьому слід ураховувати, що упровадження компетентнісного
підходу зумовлює переосмислення технологій контролю й оцінювання: з
оцінювання предметних знань, умінь і навичок до оцінювання компетентностей
– готовності та здатності учнів застосовувати здобуті знання і сформовані
навички у своїй практичній діяльності.
Оцінювання навчальних досягнень учнів із біології (10-11-ті класи),
екології необхідно здійснювати відповідно до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№ 329 від 13.04.2011).
Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне,
семестрове, річне, а також державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми.
Однією із форм поточного оцінювання є оцінювання виконання практичних та
лабораторних робіт. Практичні (лабораторні) роботи з природознавства та
біології (5-9-ті класи) обов’язково оцінюються, з біології (10-11-ті класи) та
екології оцінювання здійснюється на розсуд учителя та залежно від способу
виконання (демонстраційне, фронтальне, групове, індивідуальне) або в усіх
учнів класу, або вибірково в окремих учнів.
Оцінюючи практичну (лабораторну) роботу, вчителеві необхідно
оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за
процесом досягнення результатів, зважати на рівень самостійності учнів у
виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових
особливостей школярів. Так, в учнів старшої школи вже має бути сформоване
уміння підбивати підсумки практичної роботи на підставі теми, мети й
результатів проведеної роботи. Практичні та лабораторні роботи виконуються в
робочих зошитах.
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У навчальному процесі можуть використовуватися робочі зошити або
зошити для лабораторних і практичних робіт із друкованою основою, які мають
гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах». Із
переліком навчальних програм, підручників та посібників із біології та екології
для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф Міністерства
освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році можна ознайомитися на
офіційному сайті МОН України.
Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування
учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Перед
початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити учнів із
тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою
обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.
Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні
види навчальних робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних,
самостійних, контрольних, творчих робіт, проектів тощо) та навчальної
активності школярів.
Обов'язковим є проведення однієї контрольної роботи впродовж
семестру. Зміст завдань контрольної роботи повинен охоплювати зміст однієї
навчальної теми. Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає
вчитель. Для контрольної роботи (згідно з критеріями оцінювання й вимогами
програми до результатів навчання) необхідно використовувати завдання різної
форми й різних рівнів складності.
Учитель має вільний вибір форм організації навчально-виховного
процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації
змісту освіти. Водночас учителю забезпечується право самостійно переносити
теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати
кількість годин на вивчення окремих тем.
Під час проведення занять із природознавства, біології, екології та основ
здоров'я особливої уваги потребує дотримання правил безпеки
життєдіяльності. Вимоги до безпечної організації навчально-виховного
процесу наведено в наступних нормативно-правових документах:
- Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх
навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства науки і освіти України
№ 1114 від 09.12. 2009);
- Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних
предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1423 від
14.12.2012);
- Інструктивно-методичні матеріали з питань розроблення інструкцій із
безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничоматематичного напряму (лист Міністерства освіти і науки № 1/9-498 від
17.07.2013);
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- Методичні матеріали щодо організації навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
(лист Міністерства освіти і науки № 1/9-319 від 16.06.2014).
Із повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна
ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html).

Лілія ШИШОЛІК,
методист кабінету дошкільної та початкової освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ
В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(складено на основі листа Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-322 від 13.06.2017 року та додатків до нього)
Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів
державної політики у галузі освіти. Основні завдання у 2017-2018 році –
створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти,
забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація
принципів демократизації, гуманізації й індивідуалізації, інтегративності
педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятиме
своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної
особистості дитини, формуванню її фізичної та психологічної готовності до
нової соціальної ролі.
Необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього
середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування
гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб
кожної дитини. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним,
динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.
Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у
2017-2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України № 580/2015 від
13.10.2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженої наказом
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МОН України № 641 від 16.06.2015), Положення про дошкільний навчальний
заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 305 від
20.03.2003), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів
(затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 234 від
24.03.2016), Гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних
навчальних закладах різних типів та форм власності (затвердженого наказом
МОН України № 446 від 20.04.2015), інших нормативно-правових актів.
Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної
освіти – державним стандартом, виконання вимог якого є обов’язковим для усіх
дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм
власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.
Освіта дітей дошкільного віку в межах Базового компонента дошкільної
освіти здійснюється за комплексними і парціальними програмами та іншими
видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки
України або схваленими для використання в дошкільних навчальних закладах
комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з
питань освіти МОН України.
У дошкільних навчальних закладах усіх типів і реалізації права дітей на
дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні та
вихованні кожної дитини, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами,
відповідно до принципів інклюзивної освіти. Програмно-методичний супровід
змісту дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами здійснюється
за окремими програмами і методиками, рекомендованими МОН або
схваленими відповідними предметними комісіями НМР з питань освіти МОН
України. Інформація та програми розміщено на сайті МОН України
(http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami).
Додаткові освітні послуги, що не визначені інваріантною частиною
Базового компонента дошкільної освіти, вводяться відповідно до статутних
цілей і завдань дошкільного навчального закладу лише за згодою батьків
дитини або осіб, які їх замінюють, на основі угоди між батьками або особами,
які їх замінюють, та закладом у межах гранично допустимого навчального
навантаження на дитину. Додаткові освітні послуги не можуть надаватися
замість або в рамках комплексних освітніх програм із дошкільної освіти.
Інформація про рекомендовані Міністерством освіти і науки України для
використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів програми
та іншу навчально-методичну літературу наведено у Переліку навчальної
літератури, який щорічно оновлюється та розміщений на офіційному сайті
Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).
Звертаємо увагу, що із 2017-2018 навчального року комплексна програма
«Українське дошкілля» є чинною у редакції 2017 року.
В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється
Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення
наступності між ланками освіти. Гармонійний розвиток особистості дитини у
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період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого
її успіху в умовах безперервної освіти впродовж усього життя.
Підготовлено нову редакцію програми розвитку дітей старшого
дошкільного віку «Впевнений старт».
Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується
планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що
схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його
керівником.
Дошкільний навчальний заклад із метою своєчасного виявлення,
підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців може
організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами
(художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний
тощо).
Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має право
обирати чинну комплексну (як основну) та додаткові парціальні програми для
забезпечення ефективної реалізації інваріантного та варіативного змісту
дошкільної освіти. У дошкільному навчальному закладі можуть одночасно
використовуватись кілька комплексних та парціальних програм (із певних
напрямів освітньої роботи). При цьому важливо враховувати специфіку
діяльності (тип) навчального закладу, потреби і можливості, інтереси
вихованців та їх родин. Вибір програм розвитку, виховання і навчання, форми
календарного планування освітньої роботи з вихованцями ухвалюються
педагогічною радою закладу на навчальний рік.
Пріоритетні змістові напрями та завдання освітньої роботи на 2017-2018
навчальний рік визначаються самостійно кожним дошкільним навчальним
закладом на основі аналізу роботи закладу за минулий рік з урахуванням
виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу, з огляду на
проблеми та актуальні життєві питання регіону. Кількість ключових завдань,
над якими працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості
груп, режиму роботи тощо.
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