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Наталія БАСАРАБА,
завідувач кабінету інформатики,
інформаційно-комунікаційних технологій
та дистанційного навчання
Рівненського ОІППО
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується розвитком
персональних комп’ютерів, програмного забезпечення та вимог до проведення
сучасного інтерактивного уроку з використанням інноваційних методик,
заснованих на інформаційно-комунікаційних технологіях. Навчання сьогодні
базується не тільки на зборі "готової" інформації, а й на самостійному
"формуванні" знань, а також на оволодінні різними уміннями, навичками, на
розвитку здібностей і талантів, на формуванні власної позиції та в цілому
особистості учнів. На сучасному етапі виконання цих завдань без використання
інформаційних технологій обробка інформації просто неможлива, що робить
навчання малоефективним. Все це ставить нові вимоги до вчителя-професіонала,
до методології створення уроку, використання та обробки інформації й
інформаційних технологій.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні
базується на загальному розумінні зміни ролі інформації в освітньому процесі та
загальних принципах інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному
середовищі. При використанні ІКТ-засобів навчання вчитель перестає бути для
учня єдиним джерелом інформації, носієм істини, а стає його партнером у
навчанні.
Проектування уроку з використанням ІКТ
При підготовці сучасного уроку з використанням ІКТ варто виокремити
наступні дидактичні частини такого уроку:
- вступ та організаційна частина;
- актуалізація зон актуального й найближчого розвитку;
- вивчення нового матеріалу;
- закріплення матеріалу – повторення й застосування;
- контроль засвоєння та якості знань;
- корекція, узагальнення;
- домашнє завдання.
Більшість дидактичних частин уроку можна проводити з використанням
ІКТ або частково за допомогою та за підтримкою комп'ютерних засобів.
Структура і вид комп'ютерного уроку залежить від:
- загальної дидактичної структури уроку;
- варіантів використання засобів ІКТ;
- обсягу делегованих комп'ютеру функцій учителя (показ та створення
формул, комп'ютерних діаграм до матеріалу уроку);
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- виду використовуваних комп'ютерних засобів (тексту, відео, аудіо,
презентацій).
Первісне ознайомлення з новим матеріалом може відбуватися
фронтально, без комп'ютера або з ПК учня самостійно. Індивідуальне
спілкування з комп'ютером має ту перевагу, що зона спілкування інтерактивна
та може паралельно використовуватися діалог, лекція-бесіда, тренінг,
тестування, проблемне навчання та пошук рішень, інформації, гіпертекстові
посилання, гіпермедіа-файли та блоки.
Взаємодія учня та інтерактивної програми-оболонки здійснюється
одночасно по всіх каналах як сприйняття "звук-відео-кольори".
Закріплення засвоєного матеріалу. Один із недоліків класичного
традиційного уроку – труднощі обліку індивідуальних особливостей засвоєння
матеріалу учнями у зв’язку з гендерною розбіжністю, індивідуалізацією
засвоєння складного матеріалу, темпами засвоєння, типологічними
психологічними особливостями особистості дитини тощо.
Застосування комп'ютера дозволяє використовувати індивідуальне
програмування, розгалужену програму закріпленняа бо організувати групову
диференціацію в класі чи групі навчання. При цьому структура уроку стає
нелінійною. У такому випадку клас доцільно поділити на три нерівні змінні
навчальні групи:у
- учні з низькою успішністю (не впевнені у своїх знаннях і не вміють їх
використовувати);
- учні із середньою й достатньою успішністю (здатні осмислити зв'язки
між поняттями, мають навички самостійної роботи з навчальним матеріалом та
ПК);
- учні з високою успішністю (вміють узагальнювати, виділяти головне,
відшукувати нешаблонне, раціональне рішення поставлених завдань).
Роботу кожної групи слід організовувати за спеціальними варіантами і
програмами: одна або дві групи працюють за комп'ютерами, із третьою працює
вчитель (потім відбувається зміна груп). При цьому для частини учнів можливо
використовувати і застосовувати індивідуальні освітні програми.
Комп'ютер дає можливість провести експрес-діагностику засвоєння знань
залежно від результатів – використати відповідну корекцію засвоєння знань.
Повторення засвоєних знань, умінь, навичок. Першу частину уроку в
комп'ютерному варіанті можна представити в будь-якому форматі (текст-звукзображення) завдяки репродуктивним тестуванням, експериментальним
завданням, проблемним ситуаціям, що розвивають інтерес учнів, іграм тощо.
Таким чином, усі учні включені у віртуальну діяльність, готові до сприйняття
нового матеріалу. При узагальнюючому повторенні для класифікації і
систематизації навчальної інформації використовуються графічні можливості
комп'ютера, а для досягнення гарантованих результатів навчання – програмитренажери, тестові та екзаменуючи програми.
Контроль навчальних досягнень. Комп'ютерний контроль у порівнянні із
традиційним має важливі переваги:
 ураховується різна швидкість роботи учнів;
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 завдання диференціюються згідно зі ступенем труднощів;
 підвищується об'єктивність оцінки;
 учень бачить детальну картину власних недоробок;
 оцінювання здійснюється оперативно не лише по закінченні роботи, а й
після кожного питання (накопичувальний варіант).
Напрями використання ІКТ засобів навчання
Мультимедійні презентації
Однією з причин використання нових інформаційних технологій в
освітньому процесі є те, що вчитель змушений постійно вирішувати дилему: як
"укласти" зростаючий обсяг навчального матеріалу в невелику кількість годин,
яка має тенденцію до скорочення.
Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є створення навчальних
презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним
з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу.
Мультимедійні презентації дозволяють підійти до процесу навчання творчо,
урізноманітнити способи подачі матеріалу, поєднувати різні організаційні
форми проведення занять із метою отримання високого результату, при
мінімальних витратах часу на навчання. Їх інформативність підвищується за
рахунок наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку.
Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну
взаємодію користувача з об'єктами або процесами пізнання, які знаходять своє
відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедійної
презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який
досліджується.
Використання презентацій дозволяє вчителю:
• раціоналізувати форми подачі інформації (економія часу на уроці);
• підвищити ступінь наочності;
• отримати швидкий зворотний зв'язок;
• відповідати науковим і культурним інтересам та запитам учнів;
• створити емоційне ставлення до навчальної інформації;
• активізувати пізнавальну діяльність учнів;
• реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального
процесу;
• підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями;
• проводити уроки на сучасному рівні, високотехнологічно;
• готувати конкурентоспроможну особистість;
• скоротити терміни освоєння предмета.
За способом використання презентації в основному поділяють на дві
групи: презентації для супроводу доповіді (лекції) та індивідуальні проекти.
Перша органічно вписується в структуру уроку, супроводжуючи розповідь
учителя, друга є однією з провідних форм особистісно орієнтованого навчання.
Особливо цікавими є презентації-загадки, коли, отримуючи певну
інформацію на початкових слайдах, учні відгадують відповідь на запитання.
7

Така форма дозволяє проводити різні види роботи – фронтальну, групову,
індивідуальну. Ефективним прийомом аналізу й узагальнення навчального
матеріалу є створення таких завдань самими учнями або завдання поставити
запитання до вже готових презентацій (у цьому випадку учні дуже активні, якщо
робота проводиться в группах: одна група ставить запитання з вивченої теми,
друга – створює презентації з елементами відповіді.
Цікавими, з психологічної точки зору, є безтекстові презентації, що
супроводжуються музикою та несуть емоційне навантаження (наприклад,
«Голодомор», «Війна», «Крути», «АТО»).
Що стосується учнівських презентацій, то незамінними вони є у
позаурочній діяльності у ході створення різноманітних проектів, проведення
виховних заходів.
Загалом форми і місце використання презентації (або навіть окремого її
слайда) залежать, звичайно, від змісту уроку, виховного заходу, цілей заняття,
які ставить перед собою і учнями педагог.
Презентації можуть використовуватися на наступних етапах (з
відповідною метою і наповненням):
при вивченні нового матеріалу – дозволяє подавати дидактичний і
навчальний матеріал різноманітними наочними засобами; застосування
особливо доречне в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку
будь-якого процесу;
при закріпленні навчального матеріалу – для учня це – засіб
самоперевірки, стимул до навчання, для вчителя – засіб якісного контролю
засвоєних знань;
при перевірці і проведенні самостійних та контрольних робіт – поряд
з усним забезпечує і візуальний контроль результатів (тестування);
при вирішенні завдань навчального характеру – допомагає виконати
малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні й остаточний
результати самостійної роботи за цим планом;
для поглиблення знань – використовується як джерело додаткового
матеріалу до уроку;
для виготовлення дидактичного матеріалу – використовується при
обмеженні матеріальних носіїв інформації.
Комп’ютерні тести
Серед засобів об'єктивного контролю найбільш науково обґрунтованим є
метод тестування із залученням технічних засобів для його проведення та
обробки результатів. Одним із таких технічних засобів є комп'ютер,
використання якого докорінно змінює процес підготовки тестових завдань,
процедуру й технологію тестування, не враховуючи процес отримання
результатів проходження тестів учнями.
За місцем у навчальному процесі тести можуть бути локальними,
тематичними і підсумковими.
На сьогодні у мережі Інтернет у вільному доступі існують програмні
засоби, за допомогою яких можна створити основні типи завдань, які
відповідають наступним вимогам:
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тестові завдання з однією правильною відповіддю;
тестові завдання множинного вибору (обидва типи завдань
перевіряють знання фактів та концепцій, тобто декларативних, а не процедурних
знань);
тестові завдання з кількома найкращими відповідями (формат такого
завдання доцільно використовувати у таких ситуаціях, як, наприклад, опис
висновків, дослідження, рекомендації, в яких доречно дати більше однієї
відповіді);
тестові завдання логічних пар або визначення відповідності;
тестові завдання на визначення послідовності;
тестові завдання на визначення істинності та хибності тверджень на
рівні «правильно/неправильно», означений формат широко застосовується для
поточного оцінювання, неформального тестування або самоконтролю, але майже
ніколи – у великих програмах стандартизованого тестування);
завдання на введення числа в якості відповіді;
завдання на введення правильної відповіді у вигляді тексту (завдання
подібного формату найкраще підходять для перевірки знань понять).
Переваги комп’ютерного тестування:
за наявності в класі (школі) комп'ютерної мережі можна організувати
централізований збір і опрацювання результатів тестування;
програмне забезпечення дозволяє безпосередньо стежити за
процесом тестування;
можливість отримання детальної інформації про результати
проходження тестів учнями, упорядкування результатів за будь-яким критерієм,
зберігання їх для подальшого опрацювання.
можливість швидкого аналізу результатів тестування, для
подальшого проведення роботи над помилками.
При створенні тестів учителю необхідно: визначитися із завданням
(проблемою), яке діагностується під час тестування; уявити завдання і варіанти
відповідей у вигляді мініатюрної моделі знань; обрати певні дані чи факти, які
потрібно перевірити; продумати варіанти відповідей на поставлені запитання; у
якості варіантів відповідей можна використати типові помилки учнів, які ними
допускалися на уроці.
Не варто наділяти комп'ютерне тестування тими функціями, які воно не
здатне підтримувати. Слід розуміти, що за допомогою комп'ютерних тестів
найкраще за все перевіряти рівень оволодіння учнями фактичного матеріалу. Але
перевірка за їх допомогою глибинного розуміння навчального предмета навряд
чи може вважатися раціональною процедурою. Найкращий результат у цьому
випадку може дати симбіоз тестових та традиційних методів контролю.
Програмово-педагогічні засоби
Більшість програмово-педагогічних засобів містять інформаційний
текстовий матеріал до конкретного уроку чи теми та ілюстративні візуальні
матеріали: карти, плакати, карикатури, фотографії, відеофрагменти тощо. У
деяких ППЗ є довідкові матеріали: хронологічні таблиці, біографії діячів,
словники термінів, документи, статистичні дані.Інколи передбачена можливість
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проведення тестового контролю знань учнів. Тому вчитель має змогу
використовувати окремі елементи ППЗ як на уроках засвоєння нових знань та
комбінованих, так і на уроках повторення й узагальнення матеріалу теми.
Використання ППЗ дозволяє:
• застосовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій;
• удосконалювати навички самостійної роботи учнів з інформаційними
базами даних, у мережі Інтернет;
• інтенсифікувати освіту, поліпшити засвоєння учнями знань шкільного
курсу історії, зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим.
Використання ППЗ у комплекті з традиційним підручником:
• забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підходи у
навчанні;
• створює умови для застосування інтерактивних методів навчання
(постійне спілкування з ПК, постановка запитань і пошук відповідей на них);
• підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та
аудіоінформації;
• здійснює контроль за допомогою тестів та системи запитань для
самоперевірки.
Сучасні ППЗ містять значний масив високоякісних візуальних матеріалів,
що дозвляє їх використовувати на різних етапах уроку: для актуалізації опорних
знань; вивчення нового матеріалу; організації фронтальної форми організації
навчання.
Інтернет-ресурси
Посилена увага до Інтернету має просте пояснення: в сучасному світі не
існує джерела інформації, яке можна було б порівняти з Інтернетом за
потужністю та оперативністю.
Уміння вчителя працювати з інтернет-ресурсами складає базовий та
достатній рівні інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя, які
передбачають освоєння педагогом спеціалізованих технологій, розроблених
відповідно до вимог змісту навчального предмета, і формування в нього
готовності до впровадження їх в освітню діяльність. Достатній рівень ІКкомпетентності вимагає від вчителя не тільки уміння здійснювати пошук
матеріалів в мережі Інтернет, а й передбачає:
- знання пророботу з інтернет-сервісами;
- знання орієнтовного переліку існуючих інтернет-ресурсів та їх
використання в освітньому процесі та самоосвітній діяльності;
- розроблення змісту та методик використання інтернет-ресурсів у
навчально-виховному процесі;
- розроблення простих Web-сайтів та їх використання під час викладання
свого предмета;
- уміння організувати самостійну навчальну діяльність учнів з
використанням інтернет-ресурсів.
Основними напрямами використання інтернет-ресурсів учителями в
професійній діяльності є:
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- можливість доступу до професійної інформації: закони, укази, постанови,
інформаційні листи та інші нормативні документи;
- використання методичного доробку: посібники, підручники, методичні
рекомендації, розробки уроків, сценарії заходів;
- обмін інформацією з колегами: електронна пошта, участь у чатах,
форумах, відеоконференціях, мережевих спільнотах.
- відкриває додаткові можливості для професійного саморозвитку та
самоудосконалення.
Напрями використання інтернет-ресурсів учнем за завданням вчителя.
Перший напрям: різноманітні види домашніх завдань, спрямовані на
пошук запропонованої учителем інформації: статистичних даних, документів,
фактичних матеріалів, ілюстрацій, карт тощо з конкретної теми. При цьому
пошук здійснюється як у вільному режимі, так і в ресурсах, наданих педагогом.
Результатом цієї роботи може бути як повідомлення із заданої теми, так і
анотований перелік посилань. Обидва види спрямовані на розвиток вмінь учнів
здійснювати реферування інформації і є більш прийнятними, ніж просте
«скачування» із сайту результатів чужої праці.
Другий напрям: участь у різноманітних видах дистанційної освіти.
Недоцільно механічно переносити на ланку середньої освіти дистанційні
технології вищої школи. Самостійне навчання з використанням ресурсів
Інтернету і дистанційне навчання – це не синоніми. Дистанційне навчання може
бути корисним для самоперевірки, ліквідації прогалин у знаннях, для
формування навичок, для розвитку та підготовки до навчання у вищому
навчальному закладі.
Третій напрям: участь школярів в інтелектуальних інтернет-змаганнях:
олімпіади, турніри, конкурси, фестивалі.
Четвертий напрям: класична проектна робота: порівняльне вивчення,
дослідження тих чи інших явищ, фактів, подій, статистики, окремих сайтів,
навіть думок, висловлених на форумах для виявлення певної тенденції чи
ухвалення рішення, розробки пропозицій. Метод проектів якнайкраще підходить
для використання інтернет-ресурсів, адже в його основі лежить розвиток не
тільки пізнавальних навичок учнів, але й уміння самостійно конструювати свої
знання та орієнтуватися в інформаційному просторі.
Веб-сайт, блог учителя
Незважаючи на досить значну кількість освітніх ресурсів у мережі
Інтернет, найбільш ефективними для учнів є ресурси, максимально наближені до
їх потреб, тобто ті, що створюються і підтримуються на рівні навчального
закладу, навчального предметва тощо, та органічно вписуються в навчальне
середовище, утворюючи додатковий зв'язок, зокрема учень – учитель, учень –
учень, учні – суспільство.
Розроблені ресурси необхідно згрупувати і розмістити в легкодоступному
місці. Таким місцем може стати персональний сайт учителя. Сторінки сайту,
блогу об'єднані не тільки адресою, а й темою, логічною структурою та
оформленням. Це сукупність файлів не лише з текстом, зображенням,
звукозаписом, а також із різноманітними функціональними елементами.
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За своїм характером персональні інтернет-ресурси можуть бути
статичними, цільова функція яких полягає в тому, що вчитель намагається
показати себе інтернет-спільноті, представити інформацію про свої особисті
якості та професійні пріоритети, або ресурс з активними компонентами, що
побудований за принципом динамічної системи, змістову частину якої
наповнюють його користувачі. Саме сайт такого типу з елементами дистанційної
освіти може допомогти вчителю в ефективній та раціональній організації
навчального процесу та позаурочній комунікації з учнями.
Персональні інтернет-ресурси можуть виконувати наступні функції:
створення навчального міні-середовища;
поширення власного педагогічного досвіду;
підвищення власного фахового рівня;
підвищення рівня володіння засобами ІКТ;
можливість зробити навчально-виховний процес гнучкішим за
рахунок більш мобільного управління;
розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних
запитань до заліку і тематичного оцінювання);
допомога учням у самостійній роботі та підготовці домашнього
завдання;
можливість для учнів на відстані отримувати навчальний матеріал;
спілкування учнів з однокласниками та безпосередньо з учителем.
До переваг персонального сайту або блогу можна віднести і процес обміну
педагогічним досвідом. Створення персонального сайту може стати формою
взаємовигідної співпраці між досвідченими та молодими педагогами щодо
використання комп'ютерної техніки, секретів педагогічної майстерності.
Персональні сайти надають можливість організовувати майстер-класи, «Школу
молодого вчителя» та творчі лабораторії з метою спільної праці над навчальними
матеріалами та посібниками.
Можна виокремити такі переваги використанням персональних сайтів в
процесі спілкування колег-педагогів між собою:
• публікація матеріалів у інформаційному просторі відбувається миттєво,
що дає змогу оперативно реагувати на ситуацію і надавати необхідну
інформацію, оприлюднюючи актуальні матеріали;
• інформація доступна одразу широкому колу читачів, незалежно від їх
географічного розташування; вчитель не обмежується ознайомленням із
матеріалами колег зі своєї школи чи районного або міського методичного
об'єднання педагогів, він може ознайомитися з досвідом свого колеги з іншого
навчального закладу, міста, району;
• опублікований матеріал піддається редагуванню, що дає змогу авторові
швидко доповнювати і доопрацьовувати його, виправляти помилки і недоліки;
• матеріали надаються відвідувачам сайту для вільного користування.
Інформація може бути скопійована із сайту будь-яким користувачем,
перероблена ним відповідно до обставин, адаптована до конкретних умов його
праці чи особливостей навчальних програм або згідно з особистими потребами і
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використана у навчально-виховному процесі (при використанні скопійованих
матеріалів обов’язково посилатися на джерело та автора матеріалів);
• інформація, розташована на персональному сайті вчителя, доступна
користувачу в зручний для нього час; це особливо доречно для вчителів, які
працюють у напруженому режимі та з великим навантаженням;
• важливим моментом організації сайту є налагодження зворотного зв'язку.
Автор має можливість досить швидко отримувати зауваження та відгуки на свій
матеріал, запропонувати свою методичну розробку для обговорення, звернутися
за порадою до своїх колег.
• на сайті можливе розміщення матеріалів будь-якого формату (текстовий
матеріал, аудіо- та відеоматеріали) і різних за обсягом (розгорнута стаття,
фрагмент уроку, опис конкретного методичного прийому, коротке
повідомлення, оголошення та ін.);
• розміщені на сайті матеріали безкоштовні для всіх користувачів
інформаційного простору.
Варіанти використання вчителем персонального інтернет-ресурсу:
як інформаційний ресурс, де зберігається інформація, необхідна для
організації навчального процесу;
як засіб встановлення зв'язку з учнями в позаурочний час;
як місце демонстрації результатів навчання, подання прикладів
учнівських проектів, творів, пошукових робіт тощо;
як засіб моніторингу процесу навчання та його результатів.
Використання персонального сайту, блогу дозволяє вчителю підвищити
ефективність й результативність навчального процесу, підсилити освітні ефекти
від застосування інноваційних та традиційних методик навчання, оскільки
створюється можливість будування індивідуальних освітніх траєкторій учнів і
забезпечується диференційований підхід до учнів із різним рівнем готовності до
навчання.
Аналіз уроку з використанням ІКТ
Психолого-педагогічною теорією розроблені численні схеми аналізу
уроку, побудовані на різних підставах. Сучасний урок, у тому числі із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, – це далеко не
одноманітна та єдина структурно-змістовна схема. Для вибору схеми аналізу
такого уроку необхідно враховувати сучасні критерії якості освіченості учнів,
володіти вміннями добору й перебудови змісту досліджуваних знань,
моделювання й конструювання умов і засобів, що підтримують і розвивають
особистісні структури свідомості учнів як основу їхньої особистісної
самоорганізації. Урок слід розглядати не тільки як діяльність учителя, а й як
діяльність учня.
При аналізі уроку потрібно насамперед з’ясувати, чи доцільне
застосування на ньому комп'ютерної техніки. Багато в чому це залежить від
обраної педагогом методики, тому необхідно, в першу чергу, оцінити
обґрунтованість і правильність добору методів, прийомів, засобів навчання,
їхньої відповідності змісту навчального матеріалу, поставленим цілям уроку,
навчальним можливостям класу, відповідність методичного апарата уроку
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кожному його етапу й завданням активізації учнів. ІКТ не повинні
застосовуватися на уроці заради форми.
Робота й поведінка учнів на уроці є важливою складовою комплексного
аналізу уроку із застосуванням ІКТ. При оцінці необхідно визначити, як
використання ІКТ впливає на активність учнів, їхню працездатність на різних
етапах уроку, як реалізується самостійна діяльність, чи виникає можливість
реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні.
Особлива увага на уроці із застосуванням комп'ютерної техніки повинна
приділятися технологіям, які направлені на збереження та безпеку здоров'я . Під
час аналізу необхідно враховувати дотримання як технічних, санітарногігієнічних, так й ергономічних вимог до уроку. Проведення фізхвилинок,
зарядки для очей на таких уроках обов'язкові.
Вплив використання ІКТ на результативність навчання безпосередньо
пов'язане з оцінкою ступеня навчального (чому навчилися), виховного (що
прияло вихованню учнів у ході уроку) та розвиваючого (що сприяло їхньому
розвитку) впливів проведеного уроку. Необхідно проаналізувати й те, як
використання ІКТ сприяло ефективному закріпленню матеріалу й оперативному
контролю знань учнів, а як наслідок – підвищенню якості навчання.
Виходячи з вищесказаного, можна запропонувати для проведення аналізу
й оцінки уроку із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
наступну схему:
1. Аналізуються методи діяльності учителя та учня на всіх етапах уроку, на
яких використовуються ІКТ.
2. Аналізується діяльність учителя за наступними критеріями:
- методика використання ІКТ на етапах уроку (застосовується адаптована
методика використання засобів ІКТ, авторська методика використання засобів
ІКТ, використаються електронні утворювальні ресурси як джерело додаткової
інформації із предмета);
- методи використання засобів ІКТ (обрані методи використаються не як
мета, а як ще один педагогічний інструмент, що сприяє досягненню мети уроку,
вони сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, розв’язанню
дидактичних завдань уроку);
- організація учнів при роботі з використанням ІКТ (засоби ІКТ
підвищують ефективність навчальної діяльності учнів, застосовуються як спосіб
самоорганізації праці й самоосвіти учнів, розширення зони їх індивідуальної
активності, ІКТ сприяють реалізації особистісно орієнтовного підходу в
навчанні);
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог (дотримуються технічні й
ергономічні вимоги до проведення уроку з використанням комп'ютера);
- вплив використання ІКТ на результативність навчання (засоби ІКТ
сприяють досягненню всіх цілей уроку, ефективному закріпленню матеріалу,
оперативному контролю знань учнів і підвищенню якості навчання).
3. На основі проведеного аналізу даються рекомендації й рецензія щодо
виконання плану уроку; досягнення цілей уроку; застосування ІКТ з метою
підвищенню ефективності та якості навчання; змін, які доцільно внести при
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повторному проведенні уроку на цю ж тему; загального висновку стосовно
уроку.
Урок із використанням ІКТ дає можливість комбінувати велику кількість
завдань, залучаючи до активної діяльності значну кількість учнів.
Загальновизнано, що учень, який зацікавлений змістом і формою навчального
матеріалу, хоче його пізнати, засвоює потрібну інформацію набагато глибше й
швидше за того, хто стомився від давно набридлих «стандартних» форм
навчання.
Звісно, використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога,
ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає
особливої чіткості організації навчального процесу та індивідуальної роботи з
кожним учнем; розвиває учнівський інтерес, творчі і пізнавальні здібності
підвищує ефективність процесу, сприяє формуванню світогляду, створює
комфортні умови для проведення позакласних заходів.
Активне використання ІКТ у навчальному процесі забезпечує умови для
створення тематичного банку; унаочнення матеріалу; встановлення мережевої
взаємодії для обміну інформацією; пошуку і використання інформації тощо.
Ефективність навчання за допомогою ІКТ-супроводу залежить від готовності
педагога, якості програмних засобів.
Упровадження ІКТ в освітній процес сприяє розвитку навичок критичного
мислення, формує здатність брати участь у суспільно-політичних процесах,
надає нові можливості в навчанні.
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Володимир БУНЯК,
методист кабінету інформатики,
ІКТ та ДН Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління
освіти і науки Рівненської ОДА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1392 від
23.11.2011 р. «Про затвердження Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти» у 2015-2016 навчальному році 5 класи
загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання, а 6 та 7 класи
продовжать навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і
науки
України
(http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/13498690
88).
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться
у листі Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 року «Щодо інструктивнометодичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та
коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22,
2012 р.). Також залишаються чинними рекомендації Рівненського ОІППО за
останні три роки.
Уперше у 2015-2016 навчальному році продовжать вивчення інформатики
за новими Державними стандартами учні 7 класів, тому в даних методичних
рекомендаціях будемо акцентувати увагу саме на цьому.
Місцевим органам управління освітою слід забезпечити належну
організацію методичної роботи з учителями інформатики, які викладають
предмет у 7 класах за новим Державним стандартом. У зв’язку з цим перед
навчальними закладами постає низка завдань: підготовка вчителя до реалізації
змісту нових Державних стандартів і нових програм, науково-методичне та
матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.
Із метою вирішення вищезазначених проблем та забезпечення наступності
у навчанні необхідно скоординувати роботу всіх методичних служб та
якнайактивніше
проводити
методичну роботу з
учителями,
які
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забезпечуватимуть вивчення предмета у 5-7 класах у 2015-2016 навчальному
році.
Організація навчально-виховного процесу з інформатики у 7 класах
загальноосвітніх навчальних закладів
У 2015-2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних
закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика.
Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
(посилання див. вище), з розрахунку 1 година на тиждень. Звертаємо увагу на те,
що відповідно до наказу МОН України № 100 від 06.02.2015 року «Про
розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» у навчальній програмі відбулися зміни.
Таким чином, у 7 класі учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть
вивчати наступні розділи:
Кількість
Назва розділу
годин
Електронне листування
4
Моделювання
3
Алгоритми з повторенням і розгалуженням
9
Табличний процесор
8
Розв’язування компетентнісних задач
4
Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з
4
використанням програмних засобів навчального призначення
(математика, фізика, хімія, біологія, географія тощо)
Резерв
3
Усього
35
Зміни у програмі для учнів 7 класів найбільше торкнулися теми
«Моделювання», в якій зменшено кількість годин, а відповідно й обсяг
навчального матеріалу, зменшено кількість обов’язкових практичних робіт. За
рахунок цього збільшено кількість часу на вивчення теми «Алгоритми з
повторенням і розгалуженням» та додано ще одну резервну годину.
Рекомендуємо виконання Практичної роботи № 2 «Побудова
інформаційних моделей» поєднати з повторенням та закріпленням умінь учнів
працювати у графічному або текстовому редакторі, а між темами
«Моделювання», «Алгоритми з повторенням та розгалуженням», «Табличний
процесор» провести тісний зв’язок, продовживши формування вмінь учнів
створювати алгоритмічні, табличні та графічні моделі в обраних учителем
середовищах для виконання алгоритмів та табличних розрахунків.
Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з повторенням
та розгалуженням» можна використовувати безкоштовні онлайн- сервіси:

онлайн-середовище code.org (https://studio.code.org) (для реалізації
завдань даної теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс);

http://codecombat.com/ (навчання через гру).
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Новою для учнів та вчителів, що викладають інформатику в 7 класах, буде
тема розв’язування компетентнісних задач. Зазначаємо, що години, відведені для
вивчення цієї теми, вчитель має змогу календаризувати на свій розсуд,
розподіливши їх як підряд, так і розбивши їх по годинам до кожної або окремих
тем. Так само можна календаризувати і резервні години.
У пояснювальній записці до програми зазначено: «… у 7, 8 і 9 класах
програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які є
однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики».
Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності
учнів:
 визначення, ідентифікація даних – учень розуміє умову задачі,
правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі
відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
 пошук даних – учень формує стратегію розв’язування задачі, планує
роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку з метою розв’язання
завдання, співставляє результати пошуку (із метою, здійснює пошук даних в
Інтернеті);
 управління – учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
 інтеграція – учень порівнює і співставляє відомості із кількох джерел,
виключає невідповідні та несуттєві відомості, а також вчасно зупиняє пошук;
 оцінка – учень правильно шукає відомості у базі даних, вибирає
ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
 створення – учень ураховує особливості призначення підсумкового
документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно
викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
 передавання повідомлень – учень у разі потреби архівує дані, адаптує
повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ
акуратно та презентабельно.
При проектуванні компетентнісних задач слід урахувати, що в 7 класі
опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї
технології або в одному середовищі, у 8 – двох технологій або у двох
середовищах, у 9 – кількох технологій або в кількох середовищах.
Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач.
Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.
Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач
у інформатиці можна за посиланнями:

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf

http://it.moippo.org.ua/attachments/article/34;

http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full.
Під час вивчення курсу інформатики 7 класі обов’язковим є проведення
восьми практичних робіт. Тривалість виконання практичних робіт не повинна
перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи
за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).
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Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується
використовувати українські поштові сервера, зокрема ukr.net, і.ua, mail.online.ua,
meta.ua, ukrpost.net.
Особливу увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці
електронного листування та правилам безпечного листування.
У зв’язку з активним використанням інтернет-ресурсів у навчальновиховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка
несе загрозу їх моральному та психічному здоров’ю. Під час проведення уроків
і позакласних заходів і використанням мережі Інтернет слід не допускати
можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку й аморальну
інформацію (детальніше про це див. нижче).
Наголошуємо, що оцінювання навчальних індивідуальних і групових
проектів також є обов’язковим для всіх учнів класу. Рекомендуємо звернути
увагу на зазначену в пояснювальній записці до програми можливість оцінювання
індивідуальних досягнень учнів за допомогою методу «портфоліо».
Зазначаємо, що навчальні заклади, які обрали програму «Інформатика. 5-9
класи загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням
предметів природничо-математичного циклу» (2012 рік), продовжують у 7 класі
навчання за цією програмою.
Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізувати,
обравши наступні курси за вибором:
- Проектування робототехнічних систем (авт. І. В. Кіт, О. Г. Кіт).
- Основи програмування (авт. С. Д. Вапнічний, В. В. Зубик,
В. А. Ребрина).
- Інструменти для веб-дизайну (авт. І. М. Фоменко).
- «Хмарні сервіси Office 365» (авт. С. Г. Литвинова, Г. С. Абросімова).
Для учнів 5-6 класів залишаються чинними інструктивно-методичні
рекомендації, що містяться у листі Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 р. «Про
організацію
навчально-виховного
процесу
в
5-х
класах
загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній
школі» та Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 р. «Про організацію
навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення
базових дисциплін в основній школі». Звертаємо увагу, що до навчальної
програми з математики внесено зміни, на які слід зважати при роботі в 5-6
класах.
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться
в листі Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 р. «Щодо інструктивнометодичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та
коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№ 17-22, 2012 р.), ознайомитись з якими можна на сайті МОН України за
адресою http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations.
В умовах початку навчального року, коли навчальний заклад не
забезпечений підручниками, для підготовки до уроків учитель може використати
будь-які навчальні посібники, що мали відповідний гриф МОН України.
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Організація навчального процесу з інформатики та використання НКК
При викладанні інформатики в усіх класах учитель самостійно добирає
засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення
практичних робіт (робота з елементами досліджень, проектні роботи тощо).
Використовувати в процесі навчання інформатики можна лише те
навчально-програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, що
рекомендовано МОН України. Стосовно програмного забезпечення (операційна
система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та
відео тощо) то дозволяється використовувати таке, що гарантує виконання
навчальної програми й еквівалентне тому, що зазначене в орієнтовних переліках
навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp +
Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором
учителя.
Із метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики
програма передбачає проведення занять із доступом учнів до комп’ютерної
техніки на кожному уроці, зокрема поділом класів на дві групи, за наявності
в кожній не менше 8 учнів (наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 р.).
Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення
теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд
презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних
завдань та вправ за комп’ютером. Структуру проведення кожного уроку
вчителеві слід ретельно спланувати із урахуванням санітарно-гігієнічних норм,
а саме:
• безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:
– для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й — 20
хвилин;
– для учнів 8-9 класів — 25 хвилин;
– для учнів 6-7 класів — 20 хвилин;
– для учнів 2-5 класів — 15 хвилин.
• при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше
максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після
закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин,
виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж
10 хвилин.
Ураховуючи, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у
навчально-виховному процесі може вплинути на здоров’я учнів, потрібно
використовувати різноманітні засоби для захисту дітей від негативного впливу
технічного і програмного забезпечення. Перш за все це стосується показників
мікроклімату в комп’ютерному класі, освітленості, яскравості й контрастності
зображення на екрані монітора, його кольору, іонізуючого та неіонізуючого
опромінення, рівня шуму та ін.; обсягу навчальної інформації, інтенсивності та
тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета, якості та
досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних,
психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.
При організації навчально-виховного процесу та оснащенні навчального
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середовища в кабінеті інформатики слід користуватися «Положенням про
кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом МОН України №
407від 20.05.2004 р.).
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від
29.07.2011 р. «Про затвердження технічних специфікацій навчального
комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального
комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу
(інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх
навчальних закладів» затверджено вимоги до специфікації навчальних
комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. У
навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне
забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з
порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних та
ергономічних вимог (наказ МОН № 903 від 02.12.2004 р. «Правила
використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»).
У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у
навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від
інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час
проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет
потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку
й аморальну інформацію. Інформуємо про безкоштовні фільтри та
брандмауери:
– інтернет-цензор (http://www.icensor.ru/soft);
– безкоштовні
брандмауери
(http://ru.brothersoft.com/security/firewalls);
– безпека сім’ї Windows Live (http://explore.live.com/windows-livefamily-safety?os=winxp).
Учителі інформатики повинні навчати учнів безпечному користуванню
Інтернетом і радити батькам, яким чином контролювати роботу дітей в
Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в мережі можна отримати у
посібниках, рекомендованих МОН, та на сайтах:
• Oнляндія: безпечна Web-країна ( http://www.onlandia.org.ua);
• Безпека в Інтернеті (http://bezpeka.ho.ua );
• Варто знати (http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow).
Програма, за якою відбуватиметься вивчення інформатики з 5 класу,
розрахована на учнів, які раніше не вивчали інформатику, але на сьогодні в
Україні існує багато класів і шкіл, в яких у початкових класах вивчався
пропедевтичний курс інформатики, наприклад, за програмою "Сходинки до
інформатики".
Рекомендуємо для таких класів не додавати до Державної програми
нових тем. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5
класу завдяки кращій підготовленості учнів, доцільно використати для
розширеного і поглибленого вивчення цих та інших тем, виконання
додаткових практичних робіт, творчих завдань, проектної діяльності тощо.
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Безпека життєдіяльності на уроках інформатики
У листі Міністерство освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-72 від
01.02.2012 р. «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.
Перелік нормативно-правових документів, що регулюють відношення
суб'єктів освітянського процесу з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності:
- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р., зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160 (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 від
14.08.2001 р. № 63, погоджені Міністерством освіти і науки України
№ 1/12-1459 від 05.06.2001 р. (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 30.09.98 р. , зареєстровані в Міністерстві юстиції України
№ 800/3240 від 17.12.98 р. (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 № 4 від 09.01.98 р., зареєстровані в Міністерстві
юстиції України за № 93/2533 від 10.02.98 р. (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 р.,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України № 620/9219 від 17.05.2004 р.
(далі – Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 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 р., зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України № 806/12680 від 07.07.2006 р. (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 р.,
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зареєстроване в Міністерстві юстиції України № 1093/6284 від 28.12.2001 р.
(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 у листі МОН № 1/9-497
від 17.07.2013 р. «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з
питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та
інформаційно-комунікаційних
технологій
загальноосвітніх
навчальних
закладів».
Профільне та поглиблене вивчення інформатики
Організація профільного та поглибленого вивчення інформатики в
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за методичними
рекомендаціями Рівненського ОІППО на 2012-2013 навчальний рік.
Загальні рекомендації щодо календарного планування
Програми, затверджені МОН України, є орієнтиром для складання
календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до
структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його
вивчення, а також методичні шляхи формування системи знань, умінь і способів
діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Учитель може вносити до 25% змін, які
стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на їх вивчення. Однак
при цьому вчитель не може пропускати жодних фрагментів навчального
матеріалу (окремі питання, поняття, формування вмінь та навиків), які
зазначені в програмі.
Шкільний курс інформатики згідно з Державним стандартом базової і
повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою КМУ № 1392
від 23.11.2011 р., віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом
є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу
інформатики, потрібно розподіляти таким чином:
• 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
• 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок
роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.
При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних
видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних,
лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних
прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів),
орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних
роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного
матеріалу й завдань з інших предметних областей.
Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для
виконання та оцінювання. В журналі за відсутності учня у відповідній клітинці
вчитель записує н/ , що дасть змогу виставити оцінку пізніше за відпрацьовану
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практичну роботу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні,
тренувальні роботи, практикуми тощо) оцінюються за рішенням учителя.
Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок
учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми
перевірки, у тому числі й тестові.
Згідно з листом МОНМС України № 1/9-399 від 23.05.12 р. «Про
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний
рік», якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин для
вивчення окремих предметів інваріантної складової, то, розробляючи календарне
планування, вчитель у такому випадку самостійно вирішує питання щодо
збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем у порівнянні з
передбаченими навчальною програмою. Для 10-11 класів додаткові години
використовуються для реалізації профільного навчання (записи у класному
журналі здійснюються на окремій сторінці)
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється
відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики. Також при
оцінюванні учнів слід використовувати і рекомендації авторів програм
навчальних курсів, які викладені в пояснювальних записках.
Звертаємо увагу, що Наказом МОНСМ України № 329 від 13.04.2011 р.
«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти» (http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0566-11 ) уведено в дію нові загальні критерії
оцінювання знань учнів. Детальні критерії з предметів будуть розроблені до
01.09.2015 року – слідкуйте за новинами на сайті МОНУ. Відповідно до цього
документа навчальні досягнення учнів визначаються як і раніше за 4 рівнями:
початковий, середній, достатній, високий. При оцінюванні учнів слід
ураховувати не тільки сформованість предметних знань та вмінь, а й рівень
володіння розумовими операціями, характеристики відповідей, якість знань
тощо. Також закладам освіти дозволяється використовувати й інші системи
оцінювання навчальних досягнень учнів (рейтингова система, портфоліо тощо).
Про позакласну роботу з інформатики
До предмета інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в
учнів всіх вікових категорій зберігається підвищений інтерес, спостерігається
зацікавленість вивченням можливостей різноманітних програмних засобів,
створенням мультимедійних продуктів (графічних зображень, презентацій,
анімацій, відеофільмів, сайтів тощо). Вчителям інформатики необхідно
спрямовувати діяльність учнів у позаурочний час для розвитку їх творчого
потенціалу, креативного мислення, використовуючи для цього гурткову роботу,
участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах з інформатики та ІКТ.
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2010
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на
освітньому
порталі
«Інтершкола»
(http://is4all.in.ua/about/index.php) усім бажаючим пропонується оволодіти ІКТ
offline та online, при цьому можна вибрати індивідуальну траєкторію навчання.
Рекомендуємо вчителям інформатики та керівникам шкіл звернути увагу
на проект «Інтершкола», як на:
•
додаткову можливість організувати ефективне використання НКК у
школі;
•
додаткові години для викладання окремих тем пропедевтичного та
допрофільного курсу інформатики;
•
додатковий час для формування практичних навичок роботи за
комп’ютером;
•
додаткову можливість створення умов для організації позашкільної
роботи.
Для організації роботи шкільних гуртків з ІКТ та інформатики існує проект
«Прикладна інформатика», який базується на використанні навчальної програми
«Прикладна інформатика» (http://leader.ciit.zp.ua/files/edu/apteh/progr_2010.rar).
Програма розроблена з метою впровадження її у гуртках, групах або інших
творчих об’єднаннях навчального закладу системи загальної середньої освіти
України для позаурочної роботи із виховання та надання учням додаткових
можливостей пізнання і набуття досвіду практичного використання
інформаційних технологій для розв’язання задач повсякденного життя та
застосування їх у різних сферах людської діяльності.
У наступному році пропонуємо також посилити організаційну діяльність
щодо залучення учнів до участі у міжнародному конкурсі «Бобер».
Рекомендуємо розповсюджувати диски із конкурсу «Бобер» з попередніх років
серед майбутніх учасників з метою підготовки їх до конкурсу.
Останнім часом на всеукраїнському рівні проводиться безліч
різноманітних конкурсів з інформатики та ІКТ. Організатори усіх цих заходів
відзначають недостатню активність участі в них учнів та учителів Рівненської
області, тому рекомендуємо бути активнішими в цьому напрямку діяльності.
Представлені рекомендації можуть бути змінені та доповнені у випадку
отримання рекомендацій МОН України.

Наталія ДАВИДЮК,
методист кабінету виховної роботи,
захисту прав дитини, позашкільної освіти,
дисциплін художньо-естетичного циклу
та фізичного виховання
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ПНЗ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(методистам із позашкільної освіти районних, міських методичних кабінетів,
центрів, працівникам позашкільних навчальних закладів)
Позашкільна освіта в Україні відіграє особливу роль у духовному,
інтелектуальному і фізичному розвитку особистості, задоволенні її потреб у
творчій самореалізації.
У листі Міністерства освіти і науки України «Про збереження системи
позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування» №1/9-151 від
19.03.2014 р. зазначається, що позашкільні заклади виконують важливу
соціальну функцію, забезпечуючи проведення змістовного дозвілля дітей у
вільний від навчання час. Тому поспішність і необґрунтованість рішень щодо
скорочення мережі позашкільних закладів може призвести до збільшення
проявів асоціальної поведінки дітей в наслідок незайнятості в позанавчальний
час. Разом із тим, зважаючи на ситуацію, що склалася в окремих регіонах країни,
особливої уваги щодо забезпечення прав на позашкільну освіту потребують діти
з числа внутрішньо переміщених осіб із районів проведення антитерористичної
операції та окупованої території Автономної Республіки Крим і міста
Севастополя, про що зазначається у листі Міністерства освіти і науки України
«Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту» № 1/9-441 від 01.09.2014
р. Послугами позашкільних навчальних закладів користуються діти та молодь з
особливими потребами. Оскільки там створюються сприятливі умови для їх
соціалізації. Досвід такої роботи вже напрацьовується в Здолбунівському
районному центрі творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради,
Центрі позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту Дубровицької
райдержадміністрації, Корецькому районному Будинку школярів, Рівненському
міському центрі творчості учнівської молоді Рівненської міської ради,
Рівненському міському Палаці дітей та молоді, Костопільському будинку
школярів та юнацтва Костопільської районної ради та інших. Важливим
напрямом позашкільної освіти залишається пошук, розвиток і підтримка
обдарованої молоді, формування майбутньої еліти нації.
Зважаючи на зазначене вище, важливим завданням є формування системи
науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів позашкільних
навчальних закладів.
Із метою розвитку професійної майстерності педагогічних працівників,
стимулювання педагогічної творчості, поширення кращого досвіду роботи
позашкільних навчальних закладів інститут післядипломної педагогічної освіти
щорічно організовує проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості». Так, на виконання наказу управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації «Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості» № 546 від 27.10.2014 р. упродовж
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січня-лютого 2015 року було проведено обласний етап конкурсу та підведено
його підсумки.
У конкурсі взяли участь 20 керівників гуртків позашкільних навчальних
закладів із 14 районів області, зокрема Березнівського, Володимирецького,
Гощанського, Дубенського, Здолбунівського, Костопільського, Млинівського,
Острозького, Радивилівського, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського, а
також міст Кузнецовськ та Рівне.
Учасники презентували досвід професійної діяльності в трьох номінаціях:
«Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва», «Керівник гуртка
циркового та театрального мистецтва», «Керівник гуртка хореографічного
мистецтва».
Переможцями обласного етапу конкурсу стали Ковальчук Ю. В., керівник
гуртка Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №28 Рівненської
міської ради (номінація «Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва»);
Ковальчук В. В., керівник гуртка комунального закладу «Володимирецький
районний Будинок школярів та юнацтва» Володимирецької районної ради
(номінація «Керівник гуртка циркового та театрального мистецтва»); Махоріна
О. П., керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської
міської ради (номінація «Керівник гуртка хореографічного мистецтва»), про що
зазначається в наказі управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації «Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» № 110 від 03.03.2015 р.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про результати
завершального ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» № 533 від
15 травня 2015 р. та додатків 1, 2, 3 переможцем завершального ІІІ етапу
конкурсу став Ковальчук В. В., призером (ІІІ місце) – Махоріна О. П., лауреатом
– Ковальчук Ю. В.
Портфоліо педагогів-переможців обласного етапу конкурсу розміщені у
блогах:
 Ковальчук В. В. – http://teatrkolosok.blogspot.com/;
 Махоріна О. П. – http://olga-makhorina.webnode.com.ua;
 Ковальчук Ю. В. – http://rankovarosa.blogspot.com.
Методистам із позашкільної освіти районних, міських методичних
кабінетів, центрів, а також позашкільних навчальних закладів варто звернути
увагу на організацію шкіл педагогічного досвіду, майстер-класів для поширення
досвіду роботи зазначених вище педагогів. Ураховуючи вимоги до подачі
матеріалів на Конкурс у вигляді електронного порт фоліо, необхідно запланувати
проведення навчальних семінарів для працівників ПНЗ, де розглянути такі
питання: формування професійного портфоліо, використання інформаційних
технологій у професійній діяльності, зокрема створення та змістове наповнення
власного блогу.
На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу
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рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи
освіти» № 686 від 19.12.2014 р. упродовж квітня-травня проведено обласний
етап Конкурсу та підбито його підсумки. Переможцями обласного етапу
конкурсу стали автори трьох навчальних програм (Пожарський А. С.,
Сухолейстер В. М., керівники гуртків Будинку дітей та молоді Дубенської
міської ради; Маринич М. С., керівник гуртка Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –
ДНЗ» Рокитнівського району; Козловець М. В., керівник гуртка Рівненського
міського Палацу дітей та молоді) та три автори навчальної літератури (Григор Л.
М., методист методичного відділу комунального закладу «Рівненська обласна
станція юних туристів» Рівненської обласної ради; Кравець Н. В., керівник
гуртка комунального закладу «Дубенська районна станція юних туристів»
Дубенської районної ради; Коханевич В. Н., керівник гуртка Рокитнівської ЗОШ
І – ІІІ ст. №3), які представлені у списку рекомендованої літератури. Матеріали
відповідають
військово-патріотичному,
туристсько-краєзнавчому
та
фізкультурно-спортивному напрямам позашкільної освіти (наказ управління
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації «Про підсумки І етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти» від 02.06.2015 р. № 320).
Ураховуючи результати конкурсу, пропонуємо методистам із
позашкільної освіти районних, міських методичних кабінетів, центрів,
методистам позашкільних навчальних закладів активніше залучати авторів
навчальних програм і навчальної літератури до методичних заходів районного,
міського рівнів, планувати вивчення їх досвіду, сприяти присвоєнню їм звання
«керівник гуртка-методист» тощо.
Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників (наказ МОН України № 930 від 06.10.2010 р., зареєстрований у
Мінюсті України за № 1255/18550 від 14.10.2010 р.) експертними комісіями
інституту в цьому навчальному році було розглянуто 8 матеріалів педагогів, які
претендували на присвоєння звання «керівник гуртка-методист». Із них: 3 –
керівників гуртків загальноосвітніх шкіл та 5 – керівників гуртків позашкільних
навчальних закладів. Подані матеріали презентували зміст та методику
організації гурткової роботи за різними напрямами позашкільної освіти.
Заплановані майстер-класи педагогів, які мають звання «керівник гурткаметодист», на районному та міському рівнях дозволить ефективно організувати
роботу з молодими та малодосвідченими керівниками гуртків загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів.
Пропонуємо керівним та педагогічним працівникам позашкільних
навчальних закладів активніше долучатися до методичних заходів обласного
рівня, зокрема Шкіл новаторства. Так, упродовж 2014-2015 навчального року
відбулось 3 засідання регіональної школи новаторства (Рівненський міський
Палац дітей та молоді): семінар із теми «Освітні ресурси та технології
позашкільної освіти в умовах інноваційного розвитку суспільства» (27
листопада); презентація творчих напрацювань педагогів та вихованців під час
святкування 75-річчя Рівненського міського Палацу дітей та молоді «11
миттєвостей зими» (15-25 січня); ХХ традиційний Благодійний марафон-2015 «З
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вірою в майбутнє. 20 років відповідальності» (24 квітня – 3 травня), де учасники
мали можливість ознайомитися з технологією соціальної підтримки обдарованої
молоді.
Відповідно до плану роботи на 2014-2015 рр. організовували свою роботу
зональні школи новаторства:
 північна зональна школа новаторства (Костопільський будинок
школярів та юнацтва Костопільської районної ради) – творча зустрічі-діалог з
теми «Позашкільна освіта як фактор усебічного та гармонійного розвитку
особистості дитини» (26 лютого);
 центральна зональна школа новаторства (Здолбунівський районний
центр творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради) – семінарпрактикум з теми «Творчий підхід до реалізації проектних технологій у дитячих
творчих об’єднаннях закладу» (19 листопада) та «круглий стіл» з теми
«Розробка кваліфікаційних характеристик посад працівників комплексних
позашкільних навчальних закладів відповідно до типових штатних нормативів
позашкільних навчальних закладів» (15 квітня);
 південна зональна школа новаторства (Радивилівський районний
Будинок школяра) – вебінар з теми «Арт-пікнік як форма організації свята
дитячої творчості».
Ознайомитись із матеріалами діяльності Шкіл новаторства можна на сайті
РОІППО (http://www.roippo.org.ua/) у вкладці «Діяльність», за посиланням
«Регіональна школа новаторства» («Зональні школи новаторства»).
На базі комунального позашкільного навчального закладу «Гощанський
районний центр дітей, юнацтва та молоді» з 2014 року функціонує обласна школа
педагогічного досвіду з теми «Інноваційна діяльність позашкільного закладу
районного підпорядкування». Упродовж 2014-2015 рр. відбулось 2 засідання:
семінар-практикум з теми «Психолого-педагогічний та методичний супровід
організації масових заходів з дітьми у позашкільному навчальному закладі» (24
грудня); семінар-практикум із теми «Розвиток пізнавальних інтересів
вихованців у гуртках науково-технічної творчості у процесі роботи з
полімерними матеріалами» (17 березня). У новому навчальному році школа
продовжить свою роботу, запрошуємо до участі у засіданнях директорів, їх
заступників, методистів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів
області.
Звертаємо увагу керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів про те, що відповідно до наказу управління освіти і науки
Рівненської обласної адміністрації «Про затвердження навчальних програм
гуртків» № 459 від 08.09.2014 р. затверджено 133 навчальні програми гурткової
роботи.
Програми
розміщені
на
порталі
«Освіта
Рівненщини»
(http://rivneosvita.org.ua/) у вкладці «Документи», перейти за посиланням
«Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації» у розділі
«Програми», підрозділі «Навчальні програми».
Нагадуємо, що відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну
освіту» навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах
здійснюється за типовими навчальними програмами та іншими навчальними
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програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами
виконавчої влади. У листах Міністерства освіти і науки України «Про навчальні
програми з позашкільної освіти» №1/9-502 від 18.07.2013 р. та №1/9-417 від
19.08.2014 р. подано додаткові роз’яснення щодо затвердження навчальних
програм з позашкільної освіти та використання їх у навчальних закладах. Так,
зазначається, що з метою забезпечення діяльності гуртків, творчих об'єднань,
секцій, які працюють лише в межах однієї адміністративно-територіальної
одиниці та відповідають потребам конкретного регіону, навчальні програми з
позашкільної освіти можуть бути затверджені наказами обласних, районних,
міських органів управління освітою згідно зі встановленою ними процедурою.
При укладанні навчальних програм із позашкільної освіти необхідно
керуватися вимогами до їх змісту та оформлення, що подані в листі «Про
методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з
позашкільної освіти» Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
№14.1/10-1685 від 05.06.2013 р.
Події, які переживає сьогодні наша країна, як ніколи раніше, загострили
питання патріотичного виховання молоді. Важлива місія у цьому покладається і
на позашкільні навчальні заклади.
У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
схваленій колегією МОН України 25 березня 2015 року, зазначається, що серед
виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними є патріотичне, громадянське
виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам
і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості
нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку
власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального
добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності,
здорового способу життя, готовності до змін.
Для педагогічних працівників розроблено методичні рекомендації з
питань патріотичного виховання молоді (лист Міністерства освіти і науки
України «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання» № 1/9-614
від 27.11.2014 р.). Цінною є подана у документі нормативно-правова база з
питань патріотичного виховання та інтернет-ресурси, якими можна скористатися
при проведенні різноманітних заходів. Як зазначається у документі, сім'я –
основа виховання громадянина-патріота України, разом з тим, вагомою
складовою цього процесу є дитячі та молодіжні громадські організації. Такий
досвід упродовж 10 років напрацьований у Гощанському районному центрі
дітей, юнацтва та молоді, де діє дитяча громадська організація «Козаченьки» з
первинними осередками в загальноосвітніх школах району. Зміст діяльності
організації висвітлювався у всеукраїнському виданні «Позашкілля» (№ 9, 2011
р., видавництво «Шкільний світ»).
Із метою формування в дітей та учнівської молоді ціннісного ставлення до
держави та суспільства, громадянської самосвідомості, національних та
загальнолюдських цінностей, розуміння приналежності до українського народу
наказом управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації №124 від
10.03.2015 р. затверджено план обласних заходів щодо посилення національно30

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, яким передбачено
відкриття та функціонування центрів, клубів, гуртків, інших творчих об’єднань
патріотичного спрямування, залучення вихованців позашкільних закладів до
конкурсу юних екскурсоводів-краєзнавців «А ми тую славу збережемо»,
розвиток
дитячих та молодіжних громадських організацій, проведення
екскурсій та походів учнівської молоді місцями козацької та бойової слави,
залучення дітей до пошукової історико-краєзнавчої роботи тощо.
При плануванні роботи з військово-патріотичного напряму рекомендуємо
використовувати програми, які мають гриф Міністерства освіти:
 програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки»,
схвалена комісією із захисту Вітчизни науково-методичної ради з питань освіти
МОН України (протокол № 1 від 23.03.2011 р.; лист ІІТЗО №1.4/18-Г-219 від
11.04.2011 р.);
 навчальна програма гуртка «Зірниця», схвалена комісією із захисту
Вітчизни науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України (лист ІІТЗО № 14.1/12-г-70 від 06.03.2012 р.);
 навчальна програма «Юні скаути», схвалена для використання в
позашкільних навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти №14.1/12-Г-82 від 02.04.2012 р.);
 навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура» (5
років навчання), схвалена комісією із захисту Вітчизни науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол
№ 3 від 01.06.2012 р. (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
№ 14.1/12 – Г–119від 14.06.2012).
Військово-спортивна гра – це один із різновидів дитячих ігор. Вона є
історично сформованим засобом військово-патріотичного виховання дітей.
Такою грою є Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»
(«Джура»), Положення про проведення якої затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України № 687 від 13.06.2012 р. У 2014-2015 році проведення гри
регламентувалося наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення
у 2014-2015 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») № 1085 від 30.09.2014 р.
Відповідно до Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 з вересня 2015 року планується
запровадити всеукраїнську військово-спортивну патріотичну гру «Захисник
України».
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6. Матящук В. П. Сучасне патріотичне виховання в школах України /
В. П. Матящук. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 384 с.
7. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах
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Світлана КОЗЛОВСЬКА,
методист кабінету дошкільної, початкової,
корекційної та інклюзивної освіти
Рівненського ОІППО
РОЛЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Право на рівний доступ до якісної освіти є невід’ємним правом кожної
дитини, яке закріплене в основному Законі України – Конституції України та
інших законодавчих документах.
Відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів й інших міжнародних
документів необхідними умовами для отримання якісної освіти для дітей з
особливими потребами є вміння педагога індивідуалізувати та диференціювати
навчальний процес, оцінювати розвиток дитини на основі об’єктивних
спостережень за її розвитком, розробляти індивідуальні навчальні програми,
тісно співпрацювати з батьками дитини та іншими фахівцями. Для виконання
цих та інших завдань педагогу потрібна допомога адміністрації навчального
закладу, відповідних фахівців та батьків. У ході навчально-виховного процесу
вчителю рекомендована допомога асистента.
Посада асистента вчителя передбачена українським законодавством у
Постанові Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011 р. «Про
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах», у якій зазначено, що «особистісно орієнтоване
спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент учителя, який
бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та
програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних
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особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими
потребами». З ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту,
Міністерства соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою
асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту №327
від 28.07.2010 р.). Посаду асистента вчителя передбачено Типовими штатними
нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки №1205 від 06.12. 2010 р.
Роль асистента вчителя у роботі інклюзивного класу є надзвичайно
важливою – допомогти вчителю та всім дітям. Асистенти педагога забезпечують:
- надання допомоги вчителям в організації навчально-виховного процесу;
- моделювання додаткової позитивної ролі для учнів, належних і
ефективних
міжособистісних
комунікаційних
навичок
(вербальних,
невербальних);
- розширення навчальних можливостей дітей;
- індивідуалізований підхід до навчання дітей та надання індивідуальної
уваги окремим учням;
- послідовність у процесі викладання;
- якісний моніторинг і оцінка успішності навчання та розвитку дітей;
- дотримання основних правил та процедур, прийнятих у навчальному
закладі.
Посадові обов'язки асистента вчителя загальноосвітнього навчального
закладу з інклюзивним навчанням розробляються та затверджуються
директором цього закладу на підставі орієнтовних функціональних обов'язків
асистента вчителя, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту листом №1/9-675 від 25.09.2012.
Завданням асистента педагога є не лише допомога вчителю та одному чи
кільком учням, а й іншим учителям у навчальному закладі, залежно від розкладу.
Учні, яким асистент педагога надає допомогу, можуть змінюватися кожного
року. Асистент учителя має бути гнучким у задоволенні потреб, визначених
керівником навчального закладу та вчителями.
Асистенти вчителів повинні забезпечити виконання роботи з метою
задоволення спеціальних потреб дітей та працювати під керівництвом учителя
(вчителів) або фахівців і водночас – під загальним керівництвом керівника
навчального закладу, який визначає, де і з ким працюватиме асистент учителя.
Основним завданням асистента є робота з учнями, визначеними в процесі
планування індивідуальних навчальних планів. Деякі школярі потребують
періодичної допомоги, інші – постійної, довгострокової підтримки, спланованої
для них особисто. Така підтримка планується фахівцями у тісній співпраці з
родиною учня і зазначається в індивідуальних навчальних планах. Так, учень з
порушеннями опорно-рухового апарату може потребувати інвалідного візка.
Учень з порушеннями зору може потребувати постійної допомоги з перекладом
шрифту Брайля, інші потреби учнів можуть бути не такими постійними. Учень з
розумовими порушеннями може потребувати допомоги під час прийому ліків
через певні проміжки часу. Деякі учні мають численні потреби.
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Учитель та асистент учителя є учасниками команди, але виконують різні
ролі у навчальному процесі.
Обов’язки вчителів і асистентів учителів
Обов’язки
Спільні дії
вчителя
Діагностування

Планування

Управління
поведінкою

Обов’язки
асистента
вчителя
Визначає
Обговорення
Спостереження
навчальні потреби здібностей учнів, за поведінкою
їх сильних і
учня та надання
слабких сторін
інформації
вчителю
Підготовка
Обговорення
Допомога у
індивідуалізованих очікуваних
підготовці
навчальних
навчальних
матеріалів.
програм (ІНП).
результатів учнів. Виконання
Ведення поточних Обговорення
планів,
записів про учнів
навчальних цілей розроблених
та їх ІНП.
для учнів, у тому учителем
Планування уроків числі
та необхідних
поведінкових та
матеріалів.
соціальноЗдійснення
емоційних.
належних змін
Підготовка
відповідно до ІНП. матеріалів.
Визначення
Інформування
пріоритетів.
про наявні
Здійснення
ресурси
тижневого
планування,
планування уроків,
організації
фізичного
середовища,
центрів діяльності,
видів діяльності
для
індивідуальних
дітей та всього
класу
Запровадження
чіткої та
зрозумілої системи
управління в класі:
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Регулярні
зустрічі з питань
обговорення
успішності учнів.

Робота в межах
встановлених
дій, зокрема
управління

основних правил
поведінки та
очікувань від
учнів

Навчання

Складання планів
уроків та
проведення занять
відповідно до цих
планів.
Контроль за
навчанням учнів і
надання
необхідної
допомоги.
Здійснення
викладання та
проведення уроків
для всього класу,
груп дітей та
індивідуальна
робота з окремими
дітьми.
Надання
необхідних
матеріалів
асистенту вчителя

Оцінювання

Оцінювання
успішності учня.
Забезпечення
виконання учнем
ІНП.
Планування та
проведення
формальних і
неформальних
тестів

Обговорення та
з’ясування
очікувань щодо
дотримання
учнями
поведінки та
основних правил
Обговорення
очікуваних
результатів.
Обговорення
окремих
стратегій та дій.
Обговорення
місця проведення
занять

Обговорення
результатів
спостережень.
Обмін
інформацією
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поведінкою
учнів,
дотримання
основних правил
та відповідно
ІНП
Детальне
пояснення
елементів уроку
тим учням, у
яких виникають
проблеми в
навчанні.
Контроль
виконання
завдань на
закріплення
навчального
матеріалу.
Контроль за
процесом:
ведення записів
та інформування
вчителя.
Робота з малими
групами дітей
або
індивідуально з
окремими
дітьми, розвиток
навичок та вмінь
дітей
Збір даних для
оцінювання
прогресу учнів.
Перевірка тестів

Робота з
батьками

Звітування

Оцінювання
роботи
асистентів

Дотримання
освітньої
політики

Проведення
індивідуальних
зустрічей із
батьками з питань
обговорення
прогресу дітей
Звітування перед
батьками
(формальне,
неформальне)

Обговорення
інформації,
отриманої від
батьків.
Дотримання
конфіденційності
Обговорення
інформації,
отриманої від
учня.
Дотримання
конфіденційності

Здійснення оцінки
роботи асистента.
Обговорення сфер,
що потребують
покращення.
Навчання
асистентів (за
необхідності)
Ознайомлення з
освітньою
політикою на
національному та
місцевому рівнях.
Дотримання
правил та
процедур,
установлених
навчальним
закладом

Обговорення
сильних сторін
учнів та сфер
діяльності, що
потребують
покращення
Ознайомлення з
освітньою
політикою на
національному та
місцевому
рівнях.
Дотримання
правил та
процедур,
установлених
навчальним
закладом

Участь у
зустрічах із
батьками

Інформування
вчителя про
сильні сторони
учня, про його
досягнення та
потреби.
Інформування
вчителя про
поведінку та
успішність учнів
Здійснення
самооцінювання

Ознайомлення з
освітньою
політикою на
національному
та місцевому
рівнях.
Дотримання
правил та
процедур,
установлених
навчальним
закладом

Основною перевагою залучення асистентів педагога до навчального
процесу в інклюзивному класі є покращення якості викладання та послуг, що
надаються учням. Робота педагога та асистента вчителя в інклюзивному класі
має ряд додаткових переваг, зокрема:
- розвиток позитивної самооцінки учнів;
- позитивне ставлення учнів до школи і процесу навчання;
- покращення поведінки учнів у класі;
- позитивні стосунки між учителем та батьками;
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- партнерські стосунки між учителем та асистентом, як міжособистісні,
так і управлінські.
Роль асистента вчителя полягає в наданні якісної допомоги, у взаємодії
вчителя з учнем завдяки усуненню канцелярських, технічних і наглядових
бар'єрів на цьому шляху. Якщо асистенти виконують означену роль, у вчителя
вивільняється час на взаємодію з колегами, батьками та учнями. Таким чином,
покращуються обсяги та якість взаємодії «учитель – учитель», «учитель–
батьки» й «учитель – учень».
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
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Олена КУЗЬМІН,
завідувач кабінету обдарованої дитини
Рівненського ОІППО
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР «ОБДАРОВАНІСТЬ» ТА ЙОГО РОЛЬ
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ТА ЇХ ПЕДАГОГІВ
У Національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного
оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен
будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей
учнів, зростання їх самостійності й творчої активності, що має зміцнити
демократичні основи громадянського суспільства та прискорити його розвиток.
Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів
внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до
саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної
соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуації успіху, розвивати
творчу, пошукову і дослідницьку активність, а також навички колективно
злагоджених дій.
Аналіз результатів участі школярів області в олімпіадах, турнірах,
конкурсах засвідчує, що сьогодні в області спостерігається малоефективний
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науковий супровід обдарованих учнів, система підготовки вчителя до роботи з
обдарованими учнями відсутня або фрагментарна, недостатньо приділяється
уваги і батькам, які виховують обдаровану дитину. Не завжди силами одного
навчального закладу можна реалізувати ті завдання, які ставить перед
керівником сучасність. Досягнути мети можна через створення районних,
міських ресурсних центрів «Обдарованість».
Ресурсний центр – це базовий заклад освіти, в якому сконцентровані
ресурси для надання послуг обдарованим учням, їх батькам, педагогічним
працівникам навчальних закладів району, міста з питань організації роботи з
обдарованими учнями.
Організація мережі ресурсних центрів на сьогоднішній день є актуальним
та одним із найважливіших напрямів у розвитку єдиного освітнього простору.
Необхідність створення ресурсних центрів обумовлена потребами сучасної
системи освіти, які визначаються двома групами факторів: потребами
суспільства в зміні самої системи освіти, її готовністю до змін та об’єднання
інтелектуального потенціалу освітніх закладів різних типів (рівнів).
Для забезпечення успішного функціонування ресурсний центр повинен
володіти
кадровими,
науково-методичними,
матеріально-технічними,
інформаційними (локальна мережа, Інтернет, сайт, медіатека), нормативноправовими ресурсами.
Мета такого ресурсного центру полягає у створенні єдиного
інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої
учнівської молоді та їх батьків, науково-методичного супроводу педагогів, які
працюють з обдарованими учнями.
Зважаючи на визначену нами мету, доречним є визначення наступних
завдань, які в ході своєї діяльності повинен реалізувати ресурсний центр:
- створювати умови для здобуття освіти учнями району, міста понад
рівень, викладений у державних стандартах;
- об’єднати зусилля навчальних закладів, наукових, культурних закладів і
установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста,
району у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації
обдарованих дітей, їх батьків та науково-методичного супроводу педагогів, які
працюють з обдарованими учнями;
- забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і
підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для
становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;
- залучати до роботи з обдарованою молоддю та педагогами
висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- оновлювати зміст, форми і методи роботи з обдарованими дітьми;
- надавати учням можливості для реалізації індивідуальних творчих
потреб, забезпечувати умови для оволодіння практичними вміннями і навичками
наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно до потреб дитини;
- здійснювати підготовку вчителів до роботи з обдарованою учнівською
молоддю;
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- удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої
молоді та вчителів, які з ними працюють.
- надавати методичну та консалтингову допомогу керівникам
загальноосвітніх навчальних закладів, психологам, бібліотекарям району (міста)
з питань організації і роботи з обдарованими і талановитими дітьми та
забезпечення інформаційної підтримки пізнавальних потреб означеної категорії
учнів.
Загальне керівництво ресурсним центром «Обдарованість» здійснює
методист районного (міського) методичного кабінету (центру), який відповідає
за роботу з обдарованими учнями в регіоні. Фінансується ресурсний центр за
рахунок коштів бюджету, передбачених на фінансування закладів освіти району,
міста; за рахунок меценатів, спонсорів, місцевих громад та інших, не
заборонених законодавством, джерел фінансування.
Діяльність ресурсного центру «Обдарованість» ґрунтується на основних
принципах:
 єдності – передбачає спільність мети і завдань кожного зі структурних
елементів ресурсного центру, взаємозв’язок між ними, надання усім дітям
однаково якісних послуг незалежно від соціального становища батьків.
 варіативності – визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної
мети і завдань ресурсного центру на основі застосування різних педагогічних
систем і технологій.
 демократичності – визначається відкритістю перед суспільством,
участю школярів, їхніх батьків, педагогів і представників громадськості у
розробці мети та змісту її діяльності, відповідальністю за якість освітніх послуг
перед споживачем і державою.
 поєднання національного і загальнолюдського, коли домінантою
виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним
наповненням. З одного боку, це виховання передбачає почуття любові до рідного
краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого –
відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння
фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи,
справедливості, толерантності, миру, національного примирення, збереження
природи.
 науковості, що ґрунтується на побудові освітнього процесу на засадах
наукових знань, розгляді будь-якого предмета вивчення відповідно до даних про
нього сучасної науки.
У ході реалізації мети діяльності ресурсного центру та поставлених
завдань очікуємо наступних результатів:
- удосконалення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої
молоді;
- створення інформаційної системи, яка забезпечить потреби обдарованих
школярів, їх батьків та педагогів усього району (міста);
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- налагодження тісної співпраці з науковцями та найкращими педагогами
регіону з метою надання обдарованим школярам належних навчальних та
консультаційних послуг;
- задоволення потреб обдарованих школярів у підготовці до участі
олімпіад, турнірів, конкурсів;
- підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх
до роботи з обдарованими дітьми;
- підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних
послуг учителям, які працюють з обдарованими дітьми;
- підвищення
рівня
науково-методичного
та
інформаційного
забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які
працюють з обдарованою молоддю;
- упровадження в організацію роботи з обдарованими учнями сучасних
педагогічних та інформаційних технологій;
- заохочення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності;
- моральне та матеріальне стимулювання творчої, обдарованої молоді та
їх педагогів.
Ресурсний центр «Обдарованість» можна створити в окремому
приміщенні, відповідно його обладнавши. Звичайно, для цього потрібні значні
капіталовкладення. Такий центр може розпочати свою роботу на базі
загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу за умови, що для його
роботи є відповідні приміщення. У цьому випадку капіталовкладення будуть
меншими. Вибираючи базу для ресурсного центру, варто врахувати: зручність
доїзду майбутнім працівникам і учням; наявність (можливість) створення
сучасної бібліотеки (медіатеки) з доступом як до друкованих, так і електронних
носіїв інформації; можливість під’єднання до мережі Інтернет; наявність
(можливість придбання) комп’ютерної техніки.
Етапи створення ресурсного центру:
- підбір приміщення, на базі якого функціонуватиме центр;
- організація співпраці зі спонсорами, меценатами, громадськими
організаціями, які сприятимуть успішній діяльності центру;
- комплектування
ресурсного
центру
необхідними
меблями,
комп’ютерною та оргтехнікою, інформаційними матеріалами;
- визначення потреб обдарованих учнів, їх батьків та педагогів на основі
діагностики;
- створення структури ресурсного центру на основі діагностики,
організація діяльності відповідних структурних підрозділів;
- підбір персоналу для роботи у ресурсному центрі з урахуванням
результатів діагностики, укладання договорів про співпрацю;
- розробка системи заохочення педагогів, які надають послуги дітям,
батькам, педагогам, психологам у рамках діяльності ресурсного центру;
- рекламні заходи з метою популяризації діяльності центру (інформація у
ЗМІ, загальноосвітніх та позашкільних закладах, на освітянських нарадах, у
транспорті);
- створення сайту ресурсного центру «Обдарованість»;
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- популяризація роботи ресурсного центру.
Орієнтовна структура ресурсного центру (див. рис. 1) включає: бібліотеку
(медіатеку), сайт, психологічну службу, підструктури для педагогів, учнів,
батьків.

Рис. 1. Орієнтовна структура ресурсного центру «Обдарованість»
 Бібліотека (медіатека) ресурсного центру:
- здійснює інформаційний супровід діяльності центру, виконує
бібліографічні запити його членів;
- надає методичну та консалтингову допомогу бібліотекарям шкільних,
публічно-шкільних бібліотек району, міста з питань організації роботи з
обдарованими дітьми, їх батьками та педагогами, забезпечує інформаційну
підтримку пізнавальних потреб означеної категорії користувачів;
- адмініструє та забезпечує наповнення сайту ресурсного центру;
- рекламує та популяризує діяльність ресурсного центру;
- організовує рекламу творчості талановитих дітей, персональні виставки,
бенефіси юних творців тощо.
 Сайт ресурсного центру:
- інформує про послуги, які надає центр учням, батькам та педагогам;
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- забезпечує діяльність окремих структурних підрозділів;
- популяризує здобутки обдарованих дітей та їх педагогів;
- надає педагогам та батькам інформацію про способи розпізнання та
виявлення дитячої обдарованості, особливості навчання і виховання
обдарованих школярів
 Психологічна служба ресурсного центру:
Психологічний тренінг для обдарованих школярів:
- здійснює психологічну підготовку школярів до участі в олімпіадах,
турнірах, конкурсах;
- працює на попередження депресивних та стресових станів учнів;
- здійснює психологічний супровід обдарованих школярів.
Консультпункт для батьків:
- надає індивідуальні консультації батькам, які виховують обдаровану
дитину;
- на сайті ресурсного центру веде сторінку для батьків (поради,
рекомендації, особливості спілкування з обдарованими дітьми);
Довідкова служба для шкільного психолога:
- рекомендує методики для діагностики ранньої обдарованості школярів,
виявлення здібностей та нахилів учнів тощо;
- готує методичні рекомендації шкільним психологам району, міста з
питань
психолого-педагогічного
супроводу
обдарованих
школярів,
попередження професійного вигорання педагогів тощо;
- надає консультації шкільним психологам району, міста з питань
організації роботи з обдарованими учнями.
Ресурсний центр – педагогам:
Науково-довідкове бюро:
- консультантами у ньому є науковці регіону, які працюють з педагогами
як індивідуально, так і в групах, проводять як очні зустрічі, так і в онлайнрежимі;
- надає наукові консультації з проблем організації роботи з обдарованими
дітьми;
- консультує педагогів з питань організації науково-дослідної роботи,
зокрема й з учнями;
- надає наукову підтримку у підготовці до олімпіад, турнірів, конкурсів.
Майстер-клас «Плекаємо обдаровану дитину»:
- популяризує і поширює досвід педагогів району, міста з питань
організації роботи з обдарованими учнями;
- вивчає та пропагує досвід колег інших регіонів України та зарубіжжя з
даної проблеми;
- проводить майстер-класи, у тому числі й в онлайн-режимі, для вчителів,
керівників ЗНЗ з питань організації роботи з обдарованими учнями.
Інструктивно-методична оперативка (може проходити виключно в
онлайн-режимі):
- поширює оперативну інформацію про заходи для обдарованих учнів, їх
батьків та педагогів;
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- організовує вивчення та поширення нормативно-правових документів,
які регламентують організацію проведення заходів для обдарованих учнів усіх
рівнів;
- ознайомлює педагогів, психологів, керівників ЗНЗ, батьків із новими
методичними рекомендаціями з питань організації роботи з обдарованими
учнями.
Ресурсний центр – учням:
Тренінговий центр:
- здійснює підготовку школярів до участі у всеукраїнських учнівських
олімпіадах, турнірах, конкурсах на всіх етапах;
- може мати такі класи (відділи, секції): математика, фізика та астрономія,
хімія, біологія та екологія, географія та економіка, іноземні мови, історія та
правознавство та ін.
Науково-дослідницький центр:
- надає допомогу школярам у підготовці та написанні наукових, науководослідницьких робіт різних секцій МАН, інших конкурсів, що передбачають
написання наукової роботи;
- здійснює підготовку школярів до тестових випробувань з математики,
фізики, української та іноземних мов, хімії, біології, екології географії
(відповідно до учнівських запитів);
Літературна студія:
- здійснює педагогічний супровід літературно обдарованих школярів;
- організовує зустрічі школярів з відомими літераторам;
- здійснює видавничу діяльність творчих доробків школярів.
Творча майстерня
- об’єднує гуртки та студії образотворчого, декоративно-прикладного та
ужиткового мистецтва;
- організовує і проводить майстер-класи відомих майстрів;
- організовує і проводить виставки дитячих робіт.
Інтернет-консультація «Швидка допомога»
- допомагає школярам оперативно отримати відповіді на спірні
запитання;
- консультантами «Швидкої допомоги» можуть бути досвідчені педагоги
та науковці.
Ресурсний центр – батькам:
Лекторій «Обдарована дитина в сім’ї»
- знайомить батьків з особливостями та секретами виховання обдарованої
дитини у родині;
- дає методичні рекомендації з даної проблеми.
Майстер-клас «Як розпізнати обдарованість»:
- пропонує батькам методики ранньої діагностики обдарованості;
- допомагає батькам визначити нахили і вподобання дітей.
Тренінг конструктивного спілкування
- навчає батьків конструктивного спілкування зі всіма членами родини;
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- попереджає виникнення конфліктних ситуацій у родині, зокрема й у
взаємодії з обдарованими учнями;
- допомагає у розв’язанні конфліктів у родині.

Ольга КУКЛА,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів РОІППО
СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та
світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб
міжкультурного спілкування. Оновлення змісту навчання іноземної мови у
загальноосвітніх навчальних закладах пов'язується зі змінами в стратегічних
напрямах розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти. Насамперед це
стосується спрямування навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних
життєвих компетентностей, які даватимуть можливість випускникам школи
комфортно почуватися в сучасному глобалізованому світовому просторі.
Постійні трансформаційні процеси, що відбуваються у суспільному житті,
детермінують зміни умов і мети навчання, а як наслідок – вимагають перегляду,
уточнення та конкретизації його змісту відповідно до певного етапу соціальноекономічного розвитку держави, а також до сучасного рівня досліджень у галузі
педагогіки, психології, методики.
Протягом останніх років Міністерство освіти і науки України послідовно
впроваджує основні засади мовної освіти, визначені Радою Європи, що знайшло
відображення в розробці та ухваленні стратегічних документів щодо вивчення
іноземних мов у системі середньої освіти України.
Концепція навчання іноземних мов, Державний стандарт початкової
загальної освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти,
програми з іноземної мови для середніх загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл
із поглибленим вивченням іноземної мови визначають основну мету навчання,
яка полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, що
означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток
умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур на
основі комунікативно орієнтованого підходу до навчання.
Ці документи спрямовані на поліпшення стану викладання та вивчення
іноземних мов, покликані інтенсифікувати програму поетапного реформування
мовної освіти в Україні, привести її у відповідність до європейських стандартів
на основі поглиблення демократизації та гуманізації освіти, забезпечення рівних
можливостей для особистісного, освітнього та професійного розвитку учнів,
доступ до якісної освіти. Першочергово це зумовлюється активною
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переорієнтацією парадигми шкільної іншомовної освіти на компетентнісне,
комунікативно-діяльнісне, особистісно орієнтоване та культурологічне
спрямування навчального процесу.
Метою мовної освіти у глобальному масштабі стає розвиток
полікультурної й багатомовної особи, у тому числі через формування її
комунікативної компетентності, що проявляється у здатності та готовності
здійснювати спілкування засобами іноземної мови на міжкультурному рівні в
широкому культурологічному аспекті. Оскільки сучасне навчання ІМ
відбувається в умовах «полілогу культур», тобто інтенсивного спілкування та
співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями,
то і навчання іноземної мови передбачає розвиток здатності учнів
використовувати її як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.
Ця мета передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний
розвиток учнів засобами ІМ для підготовки їх до міжкультурного спілкування у
різноманітних сферах життєдіяльності.
Американські вчені Джеймс Бенкс та Соня Нієто розробили концепцію
полікультурної освіти, де основною метою є розвиток у молодого покоління
полікультурної компетенції.
Метою полікультурної освіти, на думку дослідників, є формування
людини, здатної до активної й ефективної життєдіяльності в
багатонаціональному та полікультурному середовищі, яка володіє розвинутим
почуттям розуміння та поваги до інших культур, уміє жити в мирі та злагоді з
людьми різних національностей, рас, вірувань. Розуміння полікультурності
починається з усвідомлення різноманітності навколишнього світу, усвідомлення
того, що і країна, в якій ти живеш, і весь світ населені представниками всіляких
етнічних і культурних груп. І якщо школа орієнтована на індивідуальні потреби
дитини, вона має забезпечувати таку освіту, яка б допомагала представникам
таких культур не тільки існувати, але й жити разом на основі гармонійної
взаємодії. Водночас освіта покликана допомагати учням здобувати знання й
уміння жити в демократичному суспільстві. Саме полікультурна освіта може
допомогти виконанню цих завдань.
Полікультурна освіта повинна бути процесом, а ідеї полікультурності –
інтегрованими в зміст шкільної освіти. Отже, перед школою стоїть завдання
формування полікультурної особистості — індивіда, орієнтованого через свою
культуру на інші культури, індивіда з цілісним світоглядом.
Навчання англійської мови повинне бути орієнтоване на глобалізацію
цілей її вивчення. Визначною рисою мови міжнародного спілкування є здатність
відображення в ньому культур учасників комунікації. У цьому випадку
англійська мова як мова міжнародного спілкування відображає не лише
культурне розмаїття сучасних полікультурних спільнот, а й культурне
самовизначення учасників діалогу.
Сьогодні у Європі існує кілька розроблених програм, спрямованих на
виховання в молоді толерантності та поваги до інших народів і національностей.
Однією з таких програм є полікультурне виховання, яке має відображатися у всіх
напрямах розвитку дитини від моменту її вступу до школи. Полікультурне
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виховання, як система, безумовно, не «однопредметна», адже являє собою
загальний напрям з досягнення бажаного результату з боку декількох предметів.
Іноземна мова відіграє одну з найважливіших ролей у цьому процесі, оскільки є
прямим шляхом ознайомлення дитини з культурою іншої країни, насамперед
через мову.
Вивчення іноземних мов в 2015-2016 навчальному році буде
здійснюватись за наступними програмами:
 «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4
класи» (Київ: ВД «Освіта», 2012 p.);
 «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10-11
класи» (Київ, 2010 p.);
 «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови.
Іноземні мови. 5-9 класи» (Київ: ВД «Освіта», 2013 p.);
 «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 89 класи» (Ірпінь: Перун, 2005 p.);
 «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
мова. 5-11 класи» (Київ: ВД «Освіта», 2013 р.).
Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє реформі
середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, ураховуючи рекомендації
Ради Європи. Програма не обмежує самостійності та творчої ініціативи вчителя,
передбачаючи гнучкість у відборі й розподілі навчального матеріалу відповідно
до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекти,
підручники, посібники, аудіо- та відеоматеріали тощо). Прот, 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 МОН України та
оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки
України». Із означеним переліком можна ознайомитися на сайті
www.mon.gov.ua.
Робочі навчальні плани на 2015-2016 навчальний рік складаються
відповідно до листа МОН України «Про структуру 2015/2016 навчального року
та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-253 від 22.05
2015 р.
Як і в минулі роки, інваріанта складова типового навчального плану
основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на
рівні Державного стандарту. Предмети та курси за вибором визначаються
загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого
навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також
рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.
Згідно з Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів II ступеня (Наказ Міністерства освіти і науки України № 664 від
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29.05.2014 р.) навчальний заклад отримує право вибору щодо вивчення другої
іноземної мови. Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови
навчальним закладом приймається самостійно, залежно від умов для такого
вивчення.
Організація літніх мовних таборів
Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей
мов є створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори покликані спонукати
школярів практично застосовувати знання з мов, отримані протягом навчального
року. У таборах діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами та
застосовувати їх у різних формах діяльності (ігрові та концертні програми,
театральні вистави тощо). Завдання мовного – показати дітям інший, відмінний
від шкільного стиль викладання, де акцент робиться на практичну частину і
знання, які можна застосувати згодом в інших ситуаціях. Це дуже відрізняється
від звичного багатьом батькам теоретичного підходу до освіти. Саме через таку
діяльність діти істотно розширюють свій кругозір і дізнаються багато нового.
Важливо усвідомити, що вивчення іноземних мов у жодному разі не повинно
перетворюватися на продовження навчального процесу. Основна мета мовних
таборів – зацікавити учнів іноземними мовами та сприяти самостійній підготовці
вдома.
Виокремлюють три напрямки діяльності літніх мовних таборів: музичний,
проектні роботи, інсценування.
Учні початкових класів потребують розумного співвідношення мовної
практики та розважальних видів діяльності з метою досягнення грамотного
використання мовних структур. Це зумовлено тим, що в цьому віці діти мають
надзвичайну здатність запам'ятовувати нову інформацію. Проте абстрактне
мислення у них достатньою мірою ще не розвинене, що не дозволяє їм
застосовувати вивчене в різних ситуаціях.
Надзвичайно цінною частиною навчального процесу з учнями початкових
класів є розучування пісень, що забезпечує активне вживання значної кількості
мовних структур. Вивчаючи пісні, учні використовують ряд поєднаних речень, у
той час як їхня розмовна практика все ще може триматися на рівні коротких фраз
або речень. Крім того, тексти пісень, спеціально написаних для використання на
уроках іноземної мови, базуються на повторах, що забезпечує багаторазове
вживання школярами ключових структур.
Практичне навчання або «навчання через проекти» є випробуваним
засобом мотивації дітей, адже, виконуючи проектну роботу, діти роблять те, що
їм подобається, і уникають того, що не подобається. Виконання проектної роботи
дає учням змогу поєднати вивчення англійської мови з іншими предметами
шкільної програми, одночасно розвиваючи дитяче мислення, уяву, креативність,
навчаючи школяра соціальних цінностей та формуючи вміння працювати як
самостійно, так і в групі. Створюючи та презентуючи кінцевий продукт (плакат,
модель, буклет, журнал, винахід тощо), учні розвивають усі чотири мовленнєві
вміння (говоріння, читання, слухання та письмо), відпрацьовуючи при цьому
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вивчений матеріал і вивчаючи нові граматичні структури та лексичні одиниці так
само, як вони вивчали та вивчають рідну мову, - через досвід.
Учні використовують мову як інструмент та мають можливість відчути,
наскільки вона корисна та гнучка. У процесі роботи над проектом відбувається
активізація лексики та граматичних структур, покращення вимови й інтонації,
забезпечується практика усного мовлення та подолання мовного бар'єру.
школярі знайомляться з культурою і літературою народів світу, у творчій
атмосфері підвищується їх зацікавленість щодо вивчення мови та мотивації для
подальшого її вдосконалення.
До основних переваг проекту відносять: можливість застосовувати його в
різнорівневих та різновікових групах, залучаючи до роботи всіх учнів, незалежно
від рівня їх підготовки; можливість дітей розкрити свої здібності; здатність
організовувати роботу індивідуально, у парах та групах. Проектна робота
якнайкраще відповідає формату та вимогам навчальної діяльності учнів у літніх
мовних таборах, а також є чудовим інструментом реалізації комунікативного
підходу в мотивуючій, ігровій та змагальній формах, забезпечує активну
мовленнєву практику кожного учня, розширює світогляд учнів та включає їх в
активний діалог культур.
Методичні рекомендації та практичні матеріали щодо організації і
проведення літніх мовних таборів розміщені на сайтах www.mon.gov.ua та
www.roippo.org.ua у вкладці «Діяльність».
Фахове вдосконалення учителів іноземних мов
Підвищена увага до навчання іноземних мов, а також очікування високих
навчальних результатів учнів після закінчення школи вимагає високого
професійного рівня вчителя. У рамках спільного проекту Міністерства освіти і
науки України та Британської Ради в Україні «Післядипломна педагогічна освіта
вчителів іноземних мов» продовжується робота над розробкою кваліфікаційної
рамки показників фахової майстерності вчителів іноземних мов. Цей рамковий
документ розрахований у першу чергу на вчителів як дієвий інструмент
визначення власного професійного рівня та чіткого розуміння шляхів
безперервного професійного розвитку в атестаційний та міжатестаційний
періоди.
Рамка показників фахової майстерності вчителів також слугуватиме
орієнтиром для адміністрації шкіл, атестаційних комісій різних рівнів у питаннях
встановлення відповідності професійної діяльності вчителя певній категорії.
 Рамковий документ складається з шести розділів:
 Планування уроків;
 Розуміння процесу учіння та учнів;
 Організація класу та навчальної діяльності;
 Оцінювання та аналіз навчальних досягнень;
 Знання предмета;
 Безперервний професійний розвиток.
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Кожен із представлених вище розділів містить дескриптори професійної
поведінки вчителя та їх показники, які будуть вимірюватися за відповідною
шкалою.
Запровадження рамкового документа сприятиме професійному розвитку
вчителів упродовж усього життя через рефлексію власної фахової діяльності;
долатиме усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчально-виховному процесі
як ретранслятора інформації та сприятиме їхньому усвідомленню власної ролі як
організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу на учінні та
навчальних досягненнях учнів; заохочуватиме використання інформаційних та
комунікаційних технологій у класі та позакласній діяльності.
У результаті плідної співпраці МОН України та Британської Ради створено
нові програми для вчителів англійської мови інститутів післядипломної
педагогічної освіти. Рекомендована Міністерством освіти і науки України
програма враховує основні українські та європейські концептуальні документи з
мовної освіти та ґрунтується на професійних компетентностях учителів;
допомагає педагогам здобути більш високий рівень відповідно до Рамки
безперервного професійного розвитку; заохочує вчителів до створення
електронного портфоліо з метою підтримки безперервного власного фахового
вдосконалення.
Е-портфоліо допомагатиме планувати, аналізувати та оцінювати свій
професійний розвиток. Учителі зможуть презентувати зразки уроків та власних
розробок, досвід упродовж певного відрізку часу, демонструючи в такий спосіб
своє професійне зростання. Е-портфоліо доцільно використовувати під час
атестації як елемент самооцінювання вчителем свого професійного розвитку.
Програма задовольнить професійні потреби всіх категорій вчителів
англійської мови завдяки гнучкій, модульній організації основного курсу та
розробленим показникам фахової майстерності, сприятиме фаховому зростанню,
оскільки повністю розроблена англійською мовою. Рамка показників фахової
майстерності вчителів іноземних мов є наступним кроком до покращення якості
іншомовної освіти в Україні у контексті інтеграції в європейський простір.
Подібний курс готується Гете-Інститутом для німецької мови та Посольством
Франції в Україні для французької мови.
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1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення
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2. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
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5. Наказ МОН України «Про здійснення заходів щодо організації літніх
мовних таборів» від № 89 03.02.2015 р.
6. Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов : метод. пос.
/ Британська Рада в Україні ; МОН молоді та спорту України. – 2012.
7. Єлізарова Г. В Культура та навчання іноземним мовам / Г. В. Єлізарова.
– СПб. : КАРО, 2005.

Руслана КУШНЕРУК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У зв’язку з інтеграцією України до єдиного європейського освітнього
простору посилюється процес модернізації вітчизняної шкільної освіти в цілому
та іншомовної зокрема. У силу своїх соціальних, пізнавальних і розвивальних
функцій іноземна мова займає особливе місце в системі сучасної освіти як засіб
спілкування, пізнання оточуючого світу та розширення його кордонів.
Вивчення іноземних мов у 2015-2016 навчальному році
буде
здійснюватися за такими навчальними програмами:
 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4
класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012;
 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10-11
класи». – Київ, 2010;
 Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням
іноземної мови. Іноземні мови. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-7
класи». – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 8-9
класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005;
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
мова. 5-11 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення
предметної тематики в рамках навчального року, а лише вказують на зміст,
вивчення котрого є об'єктом тематичного контролю та оцінювання в рамках
семестрового і підсумкового контролю.
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Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в
єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між
класами.
На сьогодні триває робота з розвантаження навчальних програм для учнів
середньої школи, проте, оскільки вивчення іноземних мов має наскрізний та
цілісний характер, розвантаження програм неможливо проводити лише у
певному віковому сегменті. Саме тому робоча група розглядала та вносила певні
зміни у навчальні програми для учнів 1-9 класів.
Діяльнісний підхід до іншомовної освіти включає в зміст вивчення не
тільки знання, навички та вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні
функції з комунікативно спрямованими завданнями. Важливу роль відіграватиме
така змістова категорія, як ставлення учнів до предмета і до процесу його
вивчення (мотивація). Такий підхід навчить учнів бути відповідальними за
знання, які вони отримують, і розуміти, чому ці знання важливі для них, та
забезпечить використання учнями отриманих знань у навчальній діяльності.
Було прийнято рішення перенести розширену інформацію краєзнавчого
характеру про історію рідного краю з 4 класу до 5 та 6 класів, оскільки для даної
вікової категорії навіть рідною мовою ця інформація відома в дуже обмеженому
обсязі та важко очікувати, що вона може бути опрацьована іноземною мовою.
Окрім того, лексика, потрібна для висвітлення даної теми, і граматичні
структури, серед яких дуже поширені пасивні конструкції, відзначаються
підвищеним ступенем складності й аж ніяк не відповідають рівню A l.
У розвантаженій програмі підкреслюється значення демонстрації знань,
навичок та вмінь у відповідних типових контекстах їх використання через
компетенції, тому важливими вважаються не тільки процеси засвоєння змісту,
методів та форм контролю навчального процесу, а й оцінювання та показ
засвоєного, зрозумілого, побаченого, почутого, переглянутого.
У центрі уваги буде знаходитись не просто відтворення знань, а поступове
впровадження вагомих типів навчальної діяльності, для яких розроблено нові
стратегії визначення та організації змісту навчальної діяльності. Вилучено ряд
граматичних структур, які не несуть основного навантаження для відтворення
знань, ряд граматичних структур перенесено до матеріалу інших класів, де вони
логічніше поєднані з тематичним розподілом. Також у певних класах обмежено
вивчення цілого ряду граматичних явищ через вилучення більш складних форм,
перенесення їх до наступних класів.
Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє реформі
середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, ураховуючи рекомендації
Ради Європи. Програма не обмежує самостійності та творчої ініціативи вчителя,
передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно
до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекти,
підручники, посібники, аудіо- та відеоматеріали тощо).
Робочі навчальні плани на 2015-2016 навчальний рік складаються
згідно з листом Міністерства № 1/9-253 від 22.05.2015 для:
 1-3 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНМС України № 572 від 10.06.2011 р.;
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 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом MOH України № 682 від 29.11.2005 р.;
 5-7 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНМС України № 409
від 03.04.2012 р., зі змінами, внесеними наказом MOH України № 664 від
29.05.2014 р.;
 8-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом MOH України № 132 від
23.02.2004 р., зі змінами, внесеними наказом MOH України № 66 від
05.02.2009 р.;
 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом MOH України № 834
від 27.08.2010 р., зі змінами, внесеними наказом MOH України № 657 від
29.05.2014 р.
Спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих
предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів:
 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНМС України від
03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом MOH України від 29.05.2014 р.
№ 664 (додаток 8);
 8-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом MOH України від 23.02.2004
.№ 132, зі змінами, внесеними наказом MOH України від 05.02.2009 р. № 66;
 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом MOH України від
27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом MOH України від 29.05.2014
№ 657.
Спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:
 1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНМС України від 10.06.2011 р. № 572 (додатки 4-5);
 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНМС України
від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами, внесеними наказом MOH України 29.05.2014
№ 664 (додаток 3);
 8-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл
цього типу, затвердженими наказом MOH України від 13.03.2006 р. № 182;
 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом MOH України від
27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом MOH України від 29.05.2014 р.
№ 657 (додаток 19).
Білінгвальних класів:
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 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН молодь спорту
України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами, внесеними наказом MOH України
від 29.05.2014 № 664;.
 8-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими
наказом MOH України від 07.07.2009 р. № 626;
 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом MOH України від
27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом MOH України від 29.05.2014
р. № 657 (додаток 20).
Варіант Типового навчального плану (з вибором мови навчання, з
вивченням мови національної меншини, з вивченням двох іноземних мов)
навчальний заклад обирає самостійно, залежно від типу закладу, його
спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та
матеріально-технічного забезпечення. Адміністрація школи не може приймати
рішення про запровадження чи скасування вивчення тієї чи іншої іноземної мови
одноосібно. Усі пропозиції мають виноситися на обговорення й узгоджуватися
з батьками на батьківських зборах, рішення яких повинні розглядатися і
затверджуватися педагогічною радою за наявності відповідного кадрового
забезпечення.
Як і в минулі роки, інваріанта складова типового навчального плану
основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на
рівні Державного стандарту.
Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним
закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з
урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та
кадрового забезпечення закладу.
Елективні курси з іноземних мов (курси за вибором) – обов’язкові
навчальні предмети, що є засобами забезпечення варіативного компонента
змісту навчання, розширюють і поглиблюють його додатковою профільно
зорієнтованою інформацією, обираються самими учнями відповідно до їх
інтересів, уподобань і потреб, реалізуються за рахунок шкільного компонента
навчального плану.
Рекомендований перелік основних елективних курсів з іноземних мов для
учнів 10-11 класів профільної школи: «Культура і мистецтво Великої Британії»,
«Англійська мова для ділового спілкування», «Завітайте до України»,
«Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка», «Німецькомовні країни», «Моя
Франція».
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 ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua).
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Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і
представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування.
Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, відображає специфіку
предмета «Іноземна мова», яка полягає в тому, що провідним компонентом
змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності –
навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання,
письма.
Засоби навчання є важливим компонентом навчального процесу з
іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. У методиці навчання
іноземних мов до засобів навчання висуваються певні вимоги. Так, засоби
навчання повинні:
 виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну функцію,
а саме: бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію діяльності вчителя
і діяльності учня у навчальному процесі з іноземної мови;
 бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти досягненню цілей
у процесі навчання іноземної мови;
 бути інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються у
навчально-виховному процесі, та забезпечувати управління діяльністю вчителя
і діяльністю учня;
 відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов і
забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови.
Згідно з такими критеріями, як значущість, призначення та
застосування, засоби навчання іноземної мови розподіляються на: основні й
допоміжні; для вчителя і для учня; технічні та нетехнічні. В ідеалі усі засоби
мають бути представлені в навчально-методичному комплексі (НМК), за яким
проводиться навчання іноземної мови. Таким чином, HMK і є основним
засобом навчання у всій повноті його компонентів: книга для учня, робочий
зошит, книга для вчителя, ayдio-CD, відеозаписи та електронні засоби
навчання.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови
Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального
процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом,
що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й рівня
підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, лексики,
фразеології, граматики. Зміст навчання іноземної мови містить у собі чотири
види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для
виявлення рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії.
Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом
й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. Учень із самого
початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його робота, які вимоги в
навчанні будуть до нього висуватися. У цьому полягає й певний стимул до
підвищення якості своїх знань.
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Основними видами оцінювання з іноземної мови є: поточне, тематичне,
семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.
Основною ланкою в системі контролю в загальноосвітніх навчальних
закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою
встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів оволодіння
ним та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання.
Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання,
тести спрямовані на закріплення й повторення вивченого матеріалу, тому
індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.
Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання.
Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під
час виставлення тематичного бала результати і перевірки робочих зошитів не
враховуються.
Наступною ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що
проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального
матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження
результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль
проводиться двічі на рік. Завдання для проведення семестрового контролю
складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми
вивченого матеріалу, розробляються учителем з урахуванням рівня навченості,
що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.
Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої
діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться такий
запис:
5.12.
Контроль
Аудіювання

18.12.
Контроль
Говоріння

22.12.
Контроль
Читання

25.12.
Контроль
Письма

Варто зауважити, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути
комплексним та проводитись у формі тестування.
Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та оцінок
контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (семестрового контролю).
Під час перевірки робіт з іноземної мови в початковій школі (1-4 класи)
вчитель виправляє помилки, зазначаючи при цьому правильний варіант слова,
виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи,
перевіряються після кожного уроку в усіх учнів з виставленням оцінок.
У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з
таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.
Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель виправляє помилки
і ставить підпис та дату перевірки.

55

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в
журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається
запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.
При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу учнів поділяють на
групи (з 8-10 учнів у кожній, але не більше 3 груп); при вивченні іноземної, що
не є мовою навчання, а вивчається як предмет, – клас чисельністю понад 27 учнів
поділяють на 2 групи.
Самооцінювання є невід'ємним умінням сучасної людини в процесі
пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів.
Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до
саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації
процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що
допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному
навчанні, є Європейське мовне портфоліо. Завдяки Європейському мовному
портфоліо спрощується процедура впровадження європейських стандартів
оцінювання учнів, в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування,
які
здійснюються
за
допомогою
дескрипторів
відповідно
до
Загальноєвропейських рівневих стандартів.
Результатом проекту Ради Європи «Європейське мовне портфоліо» в
Україні стало створення українських версій цього інструменту для різних
вікових категорій учнів загальноосвітніх шкіл, пілотування експериментальних
версій на майданчиках п'ятьох областей України, упродовж якого
вдосконалювались запропоновані версії, розроблялись шляхи впровадження
методології портфоліо в іншомовне навчання українських учнів.
Сьогодні доступні версії для учнів, які вивчають англійську, німецьку і
французьку мови, а також методичний посібник для методистів і вчителів. Ці
видання знаходяться в широкому доступі в мережі Інтернет за такими
посиланнями.
Методичний посібник для вчителів портфоліо можна знайти за
посиланням:
http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literatura/il-metoducnaliteratura/92-metoducna-emp-portfolio.htmI.
Ознайомитися з версією «Європейського мовного порт фоліо» для
школярів 7-12 років і скопіювати її можна за посиланням:
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other
literatura/141-other-literatura-portfol io-7-12.html; для школярів 12-17 років – за
посиланням:
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-iiteratura/]2-otherIiteratura/126~other-literatura-portfolio-12-37.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
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документа можна на сайтах: http://www. coe.int та www.britishcouncil.org.ua;
www.goethe.de/kiev
НАЦЮНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ
ПРЕДМЕТА «ІНОЗЕМНА МОВА»
Комунікативна спрямованість предмета «Іноземні мови» надає вчителю
широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих
моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як
важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді,
моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня
засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає
різні його етапи. Ученими доведено, що в 6-7 років дитина отримує перші
відомості про етнічну приналежність, а у 8-9 років – уже чітко ідентифікує себе
зі своєю етнічною групою на основі національності батьків, місця проживання,
рідної мови, культури тощо. Приблизно в цей час пробуджуються національні
почуття, а в 10-11 років національна самосвідомість формується вже в повному
обсязі. Зрозуміло, що ці періоди життя діти перебувають у шкільних закладах
освіти, від змісту навчання та виховання яких залежить формування таких
національних рис, як патріотизм, громадянськість, національна свідомість.
Зародження і розвиток цих почуттів у школярів визначає майбутнє всієї
української нації та Української держави.
Початкова школа. Патріотизм зароджується разом із формуванням
родинних почуттів до своєї сім'ї, матері, батька, бабусі, дідуся, родичів.
Провідною темою у вивченні іноземної мови в початковій школі є, безумовно,
тема «Сім'я», упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і
родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції» молодших
школярів ознайомлять з елементами культури країни, мова якої вивчається. Але
будь-які знання, що набуваються за допомогою іноземної мови, сприймаються
тільки через призму знань, сформованих у процесі оволодіння рідною
культурою. Тому, ознайомлюючись із святковими традиціями зарубіжних
ровесників, учні насамперед вчаться обговорювати сімейні традиції, святкування
у власній родині, дитячому колективі, в якому перебувають. При вивченні теми
«Помешкання» (4 клас) варто звернути увагу учнів на будинки в українському
стилі сільської місцевості, що викликає почуття трепетної поваги до домівок
батьків і дідів. При вивченні теми «Погода» школярам можна дати завдання
намалювати карту України і порівняти погоду з мовою країни, яка вивчається.
Середня школа. Виховання любові до своєї малої батьківщини – села,
міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії.
В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, коли стає
можливим діалог із зарубіжними ровесниками завдяки інтернет-засобам чи
проектній діяльності, під час яких відбувається самоідентифікація маленького
українця. Матеріал навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню
важливості розвитку вміння співпрацювати і контактувати із представниками
інших країн. В основній школі відбувається формування навичок та умінь
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школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні
свята, столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам'ятки
культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко
застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси
тощо.
Для учнів середньої школи завдання стають складнішими і відповіді на
питання, вимагають певної аргументації. Тому при вивченні теми «Подорож»
учням можна запропонувати екскурсії у фортецю Хотин, подорож у Карпати.
При вивченні теми «Україна» учні повинні презентувати столицю з метою
заохотити іноземних туристів приїхати до Києва. У цьому ж розділі учні
вивчають матеріал про Україну та її історичні й пам’ятні місця, описують
світлини мальовничих куточків нашої Батьківщини. Виховують почуття
патріотизму матеріали про народні свята (Різдво в Україні, колядки, щедрівки,
фото з державною символікою під час святкування Дня Незалежності).
У 6-му класі слід звернути увагу на розповіді про відомих сучасних
українських співаків (Руслана, Олег Скрипка, Славко Вакарчук); на особливості
відпочинку в Карпатах; на тему місто Київ, вулиця Грушевського, Європейська
площа, Володимирська Гірка, легенда про заснування м. Києва, карта столиці
України.
У 7 класі варто більш широко висвітлити теми «Подорож» (діалоги про
Україну), «Дозвілля», «Туризм»; додати тексти про переваги зеленого туризму
в Карпатах та про національні парки України.
У 8 класі в темі «Місто» учням варто запропонувати розповідь про 7 чудес
України та проаналізувати фото Кам’янець-Подільського чи фортеці Хотин;
розповісти про народні звичаї та традиції, характерні для певного регіону;
бажано організувати дискусійний клуб на тему «Що ви можете запропонувати
місцевій владі, щоб відродити древні традиції наших предків, символи України».
Старша школа. Формування власне патріотизму, виховання любові до
України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння репрезентувати свою країну у
світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності,
національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними
ровесниками та гостями набувається засобами активізації отриманих у попередні
роки навичок та вмінь за допомогою рольових ігор, творчих проектів, організації
молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів тощо. У навчальнометодичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу є чимало культурокраїнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають використання
інтерактивних технологій, спрямованих на практичне застосування
українознавчої інформації, проведення соціокультурних паралелей, виховання
відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами
інших європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і
збагачувати скарбницю світової цивілізації.
Отже, оновлення змісту навчання іноземної мови у загальноосвітніх
навчальних закладах пов'язується із деякими змінами в стратегічних
напрямах розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти. Ефективне навчання
іноземних мов потребує від учителя досконалого володіння мовою, а також
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професійної майстерності в організації навчальної діяльності учнів з оволодіння
іншомовною діяльністю. На сьогодні пріоритетними є ті концепції чи системи
навчання іноземним мовам, котрі реалізують особистісно зорієнтований,
діяльнісний комунікативно-когнітивний і соціокультурний підходи до вивчення
іноземних мов.

Марія ЛАВРЕНЧУК,
методист кабінету
суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Лише за допомогою свободи можна підготувати до свободи,
лише за допомогою співробітництва можна підготувати до соціальної
гармонії та співробітництва,
лише за допомогою демократії можна підготувати до демократії.
Селестен Френе
І. Освітня стратегія в контексті європейської інтеграції України
Інструментом для здійснення економічного прориву України стає
європейська інтеграція. Домогтися результатів у таких сферах, як генерування
знань шляхом наукових досліджень Україна може завдяки поширенню їх через
освіту й застосування їх в економіці за допомогою інноваційного досвіду країн
Європейського союзу. Цей вибір України обумовлює необхідність вивчення й
урахування досвіду ЄС у різних сферах державно-правового розвитку, в тому
числі в галузі освітньої політики. У березні 2010 р. у Європейському Союзі було
схвалено важливий документ під назвою «Європа 2020: стратегія розумного,
сталого і всеохоплюючого розвитку». Стратегія «Європа 2020» розкриває
європейську соціально-економічну концепцію XXI ст. і визначає головні
завдання діяльності, які включають проблеми зайнятості населення, дослідження
інновацій, зміни клімату й енергетику, освіту і боротьбу з бідністю. Показово,
що серед принципово важливих факторів розвитку суспільства визначено
побудову економіки, заснованої на знаннях та інноваціях (Smart growth).
Отож для реалізації поставлених завдань ЄС визначає сім пріоритетних
напрямків діяльності: «Інноваційний Союз», «Рух молоді», «План розвитку
цифрових технологій», «Доцільне використання ресурсів», «Індустріальна
політика, спрямована на глобалізацію», «План із розвитку нових здібностей і
збільшення робочих місць», «Європейська політика проти бідності».
Рекомендуємо спланувати науково-методичний супровід щодо вивчення
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світової літератури та російської мови відповідно до цих пріоритетних напрямків
освітньої діяльності: за принципами інтеграції, використання інноваційних
технологій, впровадження ІКТ, формування компетенцій глобального,
екологічного, критичного мислення; формування громадянських та
підприємницьких компетенцій.
ІІ. Сучасні проблеми модернізації державних стандартів освіти та
впровадження європейської моделі навчання мови та літератури
У сучасній вітчизняній освіті відповідно до нових вимог Євросоюзу й
реалій громадсько-політичних і економіко-гуманітарних ризиків та протиріч
намітилися зміни.
Рекомендуємо ознайомитися зі змінами, що будуть внесені до Закону
України «Про освіту», який у разі його прийняття може змінити систему освіти,
розподіл повноважень між органами управління освітою різних рівнів,
принципи, на яких базується державна освітня політика й управління закладами
освіти.
Законопроект вводить у законодавче поле, окрім звичної формальної
освіти, освіту неформальну та інформальну. Знання, вміння та навички, здобуті
у системі неформальної освіти, тобто за організованими програмами, але без
ліцензій, акредитації та інших форм державного контролю, можуть бути
підтвердженими у системі освіти формальної.
Передбачено, що тривалість загальної середньої освіти буде збільшено до
12 років. Професійна освіта має стати двоступеневою - у молоді з’явиться
можливість здобути ступінь кваліфікованого робітника та молодшого
спеціаліста.
Новим для українського освітнього середовища є принцип освіти
впродовж життя, він означає, що після завершення безперервної освіти на
початковому етапі життя людина матиме змогу навчатися далі, підвищуючи чи
змінюючи свою кваліфікацію, а також може продовжити навчання після перерви
у будь-якому віці.
На Український центр оцінювання якості освіти законопроектом
покладено функції зовнішнього моніторингу якості освіти, проведення ЗНО та
участь у сертифікації педагогів шляхом перевірки їх знань.
Пріоритетом у розвитку освіти має стати підвищення її якості та
забезпечення рівного доступу до освіти для усіх бажаючих.
Відповідно до рішення колегії МОН України від 26 березня 2015 року
планується зміна назви предмета «Світова література» на «Зарубіжна
література». Було зазначено, що викладання зарубіжної літератури є важливим
чинником формування гуманістичного світогляду освіченого патріота України
та інваріантною складовою освіти протягом усього часу навчання в школі. В
основу курсу зарубіжної літератури мають бути покладені європейські канони, а
перелік творів для вивчення – високого рівня. «Прийшов час повернути науково
обґрунтовану назву цього курсу, а також відновити безперервне вивчення в
середній та старшій школі творчості авторів зарубіжної літератури з
використанням найкращих перекладів», - наголосив заступник Міністра освіти і
науки України Максим Стріха.
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Рекомендуємо звернути увагу на наказ МОН України № 100 від 06.02.2015
р.«Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 - 9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів». Планується здійснити розвантаження
програми зі світової літератури за рахунок:
1) вилучення або заміни окремих творів (важких для сприйняття учнів 5-9
класів);
2) перенесення творів до списку додаткового читання;
3) перенесення творів на альтернативне вивчення;
4) перенесення окремих творів на оглядове вивчення;
5) перенесення окремих творів до програми старших класів;
6) вилучення, об’єднання чи перенесення деяких розділів програми;
7) розвантаження рубрик (теорія літератури, елементи компаративістики
та ін.);
8) спрощення вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
У 10-11 класах уявлення учнів про літературний процес будуть поглиблені
у процесі текстуального вивчення шедеврів світової літератури («Божественна
комедія» Данте, «Фауст» Й. В. Ґете, «Гамлет» В. Шекспіра, соціальнопсихологічних і філософських романів та п’єс XIX-XX ст., творів модернізму і
постмодернізму).
Колегія МОН України затвердила «Концепцію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді». Доповідачем з питання національно-патріотичного
виховання виступив Міністр МОН України Сергій Квіт. Концепція включає у
себе як ідеї української спадщини, так і перспективи розвитку гармонійного
громадянського суспільства. «Мова йде про виховання громадян України, до якої
б національності, етнічної групи, народності вони не належали, адже у них
спільне майбутнє – в Україні», – пояснив Міністр. Необхідно правильно
розставити наголоси. «Не повинно бути протиріч між громадянським та
українським суспільством», – підкреслив він. Національно-патріотичне
виховання - це справа не окремих предметів чи окремих учителів, а всього
навчального закладу, всього суспільства.
ІІІ. Російська та інші мови національних меншин
Головна мета вивчення російської та інших мов національних меншин у
загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що
дозволить забезпечити достатньо високий рівень спілкування і грамотного
письма, необхідний для успішної індивідуальної та соціальної діяльності,
міжкультурного взаєморозуміння.
Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
у навчальних програмах з польської, російської мов через змістові лінії
реалізується головний методологічний принцип – комунікативність навчання.
Так, мовленнєва змістова лінія забезпечує вироблення та вдосконалення умінь і
навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні,
письмі); мовна – засвоєння учнями системних знань про мову як засіб вираження
думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна
– засвоєння українських, національних та загальнолюдських культурних і
духовних цінностей, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями,
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націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна
(стратегічна) – формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів,
опанування стратегій, які визначають мовленнєву діяльність. Зазначені змістові
лінії у комплексі формують комунікативну компетенцію особистості.
Із метою формування комунікативних умінь учнів варто приділити увагу
традиційним творчим роботам. Перекази текстів різних стилів і жанрів
відіграють роль підготовчих вправ до оволодіння учнями необхідними у
майбутньому дорослому житті жанрами мовлення – наприклад, виступ на
зборах, участь у дискусії, написання реферату, конспекту, доповіді, рецензії.
Робота з текстом стане ефективною, якщо учні активно долучаються до
мовленнєвої діяльності, тому теми висловлювань мають бути цікавими для
школярів, пов’язаними з їх власним життєвим досвідом, реальними обставинами
життя. Вчителю необхідно подбати про те, щоб учні успішно оволодівали як
монологічним, так і діалогічним мовленням, різними жанрами і стилями
мовлення.
У процесі вивчення курсу необхідно широко практикувати самостійну
роботу учнів із підручниками, посібниками, словниками та іншою навчальною і
довідковою літературою. Робота зі зв’язного мовлення має забезпечити
подальший розвиток у школярів умінь і навичок, необхідних у їхній майбутній
діяльності.
Звертаємо увагу вчителів на те, що при контрольному оцінюванні
навчальної діяльності учнів з російської мови та інших мов національних
меншин фронтальна перевірка з аудіювання та читання мовчки проводиться
лише один раз на рік – наприкінці другого семестру. Крім того, результати
поточного оцінювання необхідно враховувати під час виставлення тематичної
оцінки: оцінка за контрольну роботу є складовою тематичної оцінки, а не
переноситься автоматично в графу "тематична". Оцінка за ведення зошитів
виставляється щомісяця протягом семестру, вважається поточною і враховується
при виставленні тематичних балів. Під час перевірки зошитів необхідно звертати
увагу на наявність різних видів робіт, правильність їх оформлення, грамотність,
акуратність.
ІV. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Рекомендуємо звернутися до наказу № 1222 МОН України від 21.08.2013 р.
«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів
із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи
набувають чинності поетапно:
- у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013-2014
навчального року;
- у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014-2015
навчального року;
- у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015-2016
навчального року.
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Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності
виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий,
середній, достатній, високий.
І – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу
учень: називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру,
символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення,
опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; за допомогою
вчителя виконує елементарні завдання.
ІІ – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії,
засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.
ІІІ – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в
стандартних ситуаціях, уміє виконувати певні операції, загальна методика і
послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання
змінені.
IV  високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових
для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові,
невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький
характер.
Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також
додає нові.
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів
навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних
досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування),
письмової (самостійна робота (не є обов’язковою для предметів мови та
літератури), контрольна робота, тематична контрольна робота (не стосується
предметів «Зарубіжна література» та «Російська мова»), тестування та ін.).
Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання
навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління
освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової
атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.
Із метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових
компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж усього
періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт
можна застосовувати рейтингову систему оцінювання.
Оцінювання результатів навчання з української мови та мов національних
меншин здійснюється на основі компетентнісного, особистісно орієнтованого,
комунікативно-діяльнісного й соціокультурного підходів до шкільного мовного
курсу, які насамперед мають забезпечити розвиток особистості учня,
формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності,
гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної
громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок і з
урахуванням контрольної (тестової) роботи з теми. Однак це не означає, що
слід надавати перевагу оцінці за контрольну роботу.
63

Звертаємо увагу вчителів на те, що в 5 класі в І семестрі мінімальна
кількість контрольних робіт – 3.
Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок й обов'язкових
робіт із різних видів мовленнєвої діяльності й правопису з урахуванням рівня
сформованості навичок учня працювати самостійно й у колективі. Річний бал
виставляється на основі семестрових балів.
Ці правила розповсюджуються і на предмет «Світова література».
На уроках літератури домінантною формою навчання і контролю за
досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної
діяльності й спонукає учнів розмірковувати, робити узагальнення і висновки,
аргументовано висловлювати власні думки. Під час такого оцінювання
обов'язковим має стати контроль за прочитанням кожним учнем програмових
творів, визначення рівня засвоєння їх змісту та вироблення вмінь і навичок їх
аналізу й інтерпретації, перевірка виконання усних і письмових робіт, виразне
читання художніх текстів.
V. Інтернет-ресурси, які можуть бути використані для науковометодичного супроводу навчання світової літератури
1. Бібліотека японіста: художні тексти, інформація про письменників
японської літератури – http://jlib.sinor.ru/;
2. Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru;
3. «Литературная газета» – http://www.lgz.ru/;
4. Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/;
5. Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru/;
6. «Фензин»: сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/;
7. Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html;
8. Велика електронна бібліотека української літератури (університет
Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html;
9. Весна.
Словник:
літературно-критичні
матеріли
–
http://www.slovnvk.org/;
10. Бібліотека Інтер Neтрі: українські твори, документи або їх зібрання –
http://www.internetri.net/lib/;
11. Бібліотека кошового писаря: бібліотека української поезії (вірші
О. Олеся, М. Рильського, М. Вороного, В. Симоненка, В. Cамійленка, Лесі
Українки та інших) – http://pysar.tripod.com;
12. БРАМА. Мистецтво і Культура: проза, поезія, казки –
http://www.brama.com/ukr.html;
13. Енциклопедія української літератури – http://proza.com.ua/enc/;
14. Мережева
бібліотека
української
літератури
–
http://www.ukrlib.com.ua/;
15. Український літературний портал – http://www.proza.com.ua/;
16. Сайт україномовних рефератів – http://www.ukrreferat.com.
Про ресурси центральних наукових бібліотек можна дізнатися за такими
адресами:
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1. Національна
бібліотека
України
імені
Вернадського
–
http://www.nbuv.gov.ua/;
2. Національна
парламентська
бібліотека
України
–
http://www.nplu.kiev.ua/;
3. Енциклопедія Britannika (електронна версія) – www.britannika.com);
4. Офіційний
сайт
Спілки
письменників
України
–
http://www.nspu.kiev.ua;
5. Сайт «Грінландія» (присвячений російському письменнику
Олександру Гріну) – http://www.grinlandia.narod.ru/,;
6. Інтервидання "Словесник" – www.slovesnik.ru;
7. Сервер тематичних форумів в Українському Інтернеті –
http://www.flame.com.ua/;
8. Бібліотека «Весна» – http://www.vesna.sammit.kiev.ua/;
9. Бібліотека Максима Мошкова – http://www.lib.ru/.
10. http://www.aldebaran.ru/;
11. http://www.magazines.russ.ru/;
12. http://www.books.ru/;
13. http://www.koob.ru/;
14. http://www.sci-lib.com ;
15. http://www.world-art.ru/;
16. http://www.thelib.ru/;
17. http://www.ukrlib.com;
18. http://www.ukrlib.km.ru/;
19. Методико-літературний інтернет-сервер (МЛІС) "Урок літератури"
http://www.mlis.ru/ ;
20. http://noogen.2084.ru/nr/MM/mm.htm;
21. http://mlis.ru/metodika/prepod/infotech/01/;
22. Сайт викладача Києво-Могилянської академії – www.lit.acent.com.u;
23. Сайт міжнародної асоціації читання („ЧПКМ”) – www.reading.org;
24. Український шекспірівський портал – www.shfrtspeare.zp.ua;
25. http://iteach.com.ua/resources/full-time-tuition/project_UA/#Garry ;
26. Intel. Навчання для майбутнього в Україні (приклади написання
портфоліо);
27. http://xvatit.com/.
Гіпермаркет знань:
1. Фестиваль
педагогічних
ідей.
Відкритий
урок
–
http://festival.1september.ru/;
2. Веб-сайт журналу «Зарубіжна література в школах України» –
http://zl.kiev.ua/;
3. http://baseshtml.bolgovcourses.ru/;
4. http://ifilip.narod.ru/dem/index.html;
5. http://pedsovet.org/;
6. http://www.zavuch.info/metodichka/;
7. http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater;
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8. http://www.encyclopedia.ru/;
9. http://www.megabook.ru/;
10. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm.

Юрій ЛИС,
методист кабінету природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ТА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шкільна географічна освіта в 2015-2016 навчальному році
Одним із головних перспективних напрямків сучасної шкільної
географічної освіти є оновлення географічної освіти в умовах переходу на новий
Державний стандарт базової і повної загальної освіти (затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.) та нові навчальні
програми.
Відповідно до стандарту в 2015-2016 навчальному році 7-мі класи
загальноосвітніх навчальних закладів переходять на навчання за новими
програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Зі змістом
оновлених і змінених програм можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і
науки України (www.mon.gov.ua).
Географія 7-го класу (Материки і океани) є логічним продовженням курсу
географії 6-го класу й значною мірою спирається на його матеріал. Як і в 6-му
класі, на вивчення географії материків та океанів передбачено 70 годин (2 години
на тиждень), шість з яких становлять резерв часу.
Головною метою вивчення географії у 7-му класі є формування
географічних знань про природу материків та океанів, їх цілісність і
диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних
умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її
компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі
географічної оболонки у житті людей і впливу суспільства на природні умови.
Для досягнення зазначеної мети вчителю необхідно розв’язувати наступні
навчально-методичні завдання:
 продовжити формувати в учнів знання про географічну диференціацію
природи Землі від загальнопланетарного до регіонального рівня;
 створити географічні уявлення про великі частини земної поверхні –
природні комплекси материків та океанів, їх просторову неоднорідність;
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 дати первинні поняття про політичну карту, населення та види його
господарської діяльності, екологічні виклики людства;
 розвивати картографічну грамотність учнів, формувати практичні
уміння щодо знаходження, систематизації та презентації різноманітної
географічної інформації.
У результаті реалізації окреслених завдань в учнів відбувається
формування
навчально-пізнавальної,
інформаційної,
картографічної,
комунікативної, загальнокультурної компетенцій.
Значна увага приділяється практичним роботам з тематичними картами,
що сприятиме подальшому формуванню та розширенню картографічних умінь
семикласників. У програмі 7-го класу передбачено виконання 15 практичних
робіт, 4 з яких є обов'язковими для оцінювання. Більшість практичних робіт
виконується на основі використання різноманітних тематичних карт атласу та
контурних карт. Уміння працювати з різними за змістом картами є одним з
найважливіших показників якості підготовки учнів під час вивчення географії
материків та океанів. Програмою передбачені також різноманітні дослідження,
виконання та оцінювання яких здійснюється вибірково – за бажанням учителя та
учнів.
Програма складається з шести розділів, які присвячені послідовному
вивченню загальних закономірностей Землі, материків, океанів та впливу
людини на них. За новою програмою, на відміну від попередньої, учні спочатку
ознайомлюються з материками як найбільшими регіонами Землі, а потім
розширюють свої уявлення про океани (див. табл.).
Таблиця 1
Зміни в курсі «Географія материків та океанів», 7 клас
Програма
Нова
Особливості змісту
2005 року
програма
Вступ
(5год)

Розділ ІІ.
Материки
(50 год)

Вступ
(2 год)

істотне зменшення кількості годин на «Вступ»
зумовлено тим, що знято практичні роботи з
тематичними картами, вивчення загальних
географічних закономірностей перенесено у
наступний розділ
Розділ І.
зміст розділу представлено двома темами:
Закономірності «Форма і рухи Землі», «Материки та океани –
формування великі природні комплекси географічної
природи
оболонки», під час вивчення яких буде
материків і
узагальнено
найголовніші
природні
океанів
особливості
(9 год)
Розділ ІІ.
зміст розділу представлено темами «Африка»
Материки
(10 год),
«Південна Америка» (7 год),
тропічних
«Австралія» (4 год)
широт
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(21год)

Розділ І.
Океани
(8 год)

Розділ ІІІ.
Полярний
материк
планети
(2год)
Розділ ІV.
Материки
Північної
півкулі
(23год)
Розділ V.
Океани
(6 год)

зміст розділу представлено темами «Загальні
відомості про Антарктиду» (1 год), «Природа
материка» (1 год)
Зміст розділу представлено темами «Північна
Америка» (8 год), «Євразія» (15 год)

у розділі зменшено кількість годин на
вивчення
кожного
океану,
уточнено
номенклатуру, уніфіковано послідовність
вивчення матеріалу в темах
Розділ ІІІ.
Розділ VІ.
зміст
розділу
представлено
двома
Земля – наш Вплив людини узагальнювальними
темами,
зокрема
спільний дім
на природу
«Використання природних багатств материків
(4 год)
материків і
і океанів», «Екологічні проблеми материків та
океанів (2 год) океанів», в яких відбувається певна інтеграція
географічних знань навколо проблеми
взаємодії людини і природи
Передують вивченню материків та океанів невеликі за обсягом, проте дуже
важливі теми, що розкривають загальні географічні закономірності.
Враховуючи, що цей курс містить значну кількість географічних назв, у програмі
проведено їх ретельний відбір з урахуванням уже знайомої учням номенклатури
з 5-х та 6-х класів.
Відзначаємо, що нові програми, опубліковані на сайті Міністерства освіти
і науки у 20015-2016 навчальному році є чинними лише для 6-х і 7-х класів. Учні
8-10 класів вивчатимуть географію. як і в минулих роках, за збірниками
наступних програм:
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.
Економіка. 6-11. – Ірпінь: Перун, 2005, 2006;
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.
Економіка. – Видавництво «Навчальна книга», 2005;
 Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з
поглибленим
вивченням
предметів
природничо-математичного
та
технологічного циклу. Географія України. – Видавництво «Вікторія»Є, 2008;
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи
Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний
рівень. – Київ, 2010.
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Назва програми,
автор

Клас

Кількість
годин

№
з/п

Тип
програми

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах
доцільно завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин
варіативної складової навчального плану) «Географія своєї області». Завдяки
такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, учитель дає наукові
географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає учневі у
вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Під час вивчення
природи і господарства своєї області підвищується ефективність морального
виховання учнів, їх особиста відповідальність за стан навколишнього
середовища, раціональне використання і відновлення її ресурсів.
У 2015-2016 навчальному році особливу увагу варто звернути на
організацію допрофільного навчання учнів 6-9-х класів і профільного навчання
учнів старшої школи, адже саме старша школа покликана створювати умови для
підготовки молоді до виконання своїх соціальних функцій – трудових,
суспільних, а також для продовження освіти. Під час організації допрофільного
навчання з географії має враховуватися як розвиток пізнавального інтересу до
вивчення предмета, так і усвідомлений вибір профілю в старшій школі.
Допрофільна підготовка в процесі вивчення географії в основній школі
здійснюється за допомогою курсів за вибором різного характеру –
факультативних занять, засідань гуртків і секцій, учнівських «круглих столів»,
проведення географічних вечорів, конференцій, екскурсій на підприємства, в
музеї та на природні об’єкти. Організовуються тижні географа,
природодослідника, кліматолога, геолога, фенолога.
Із метою створення більших можливостей для вибору профілю
пропонуємо для викладання невеликі курси за вибором (10-17 годин), зокрема
«Краєзнавство», «Гідрологія», «Метеорологія», «Картографія», «Основи
виробництва», «Практична екологія» у 6-9-х класах; «Географія культури
Європи» у 6-7-х класах; «Основи практичної геології» у 8-х класах та ін. (див.
табл. 2).
Таблиця 2
Географія. Програми курсів за вибором та факультативів

курс за
вибором

8–9

34

9

9

1.

Рідний край.
Андрусяк Г. В.,
Гілберг Т. Г.

2.

Ми і Всесвіт.
курс за
Солодюк В., Франчук вибором
І., Данильчук Н.,
Фурманчук Л., Охота
І., Пашко М.
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Інформація про
схвалення
затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Джерело
(де опублікована
програма)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. – К..:
Поліграфкнига, 2010.
Ч. I. – 80 с.
затверджено МОН Географія. Програми
України (наказ
курсів за вибором та
МОН від
факультативів. Ч. I. —
28.10.2010 № 1021) К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

Клас

Кількість
годин

Назва програми,
автор

Тип
програми

№
з/п

9

17

затверджено МОН
України
(наказ
МОН
від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

8–9

34

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

Інформація про
схвалення

Джерело
(де опублікована
програма)

3.

Подорож
курс за
екзотичними
вибором
островами.
Бабич Н., Грабовська
О., Мельник З.,
Максимчук В.,
Іващук В., Нестер В.

4.

Зелений пакет

5.

У похід, юні туристи! курс за
Стриковська Г.,
вибором
Сидоренко С.,
Чорна Н.

8

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

6.

Розв’язування
географічних задач.
Пасічник А.

Курс за
вибором

9

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

7.

Здоров’я людини —
курс за
основа здорового
вибором
суспільства.
Гілберг Т., Мирна Л.,
Гварадзе Л.

9

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

8.

Ландшафтна
курс за
екологія:
вибором
дослідження ПТК
річки Південний Буг.
Суховій Ж., Фют І.

8

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

9.

Місто як
курс за 8(9)
урбоекосистема.
вибором
Мирна Л., Віркун В.,
Гварадзе Л., Бітюк М.

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

10. Екологія води.
Мирна Л., Віркун В.,
Калінська Н.

курс за
вибором

курс за 7(8)
вибором
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Тип
програми

Клас

Кількість
годин

спецкурс

8(9)

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

12. Основи зеленого
дизайну.
Арчишевський Л.,
Кащак О.,
Ліхньовська О.

курс за 8(9)
вибором

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

13. Географія культурної
і природної
14. Географічне
спадщини свого
положення
України.
регіону. Бабичук
О.,
Степасюк
Л.
Кравчук Л., Руда У.,
Фреюк І., Хаверко О.

курс за
вибором
курс за
вибором

8

17

9

9

затверджено МОН
України (наказ
затверджено
МОН
МОН від
України
(наказ
28.10.2010
№ 1021)
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
Географія.
Програми
факультативів.
Ч. I. —
курсів
за вибором та
К. : Поліграфкнига,
факультативів.
2010. — 80 с. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

курс за
15. Природні ресурси
України.
вибором
Сікорська С., Черниш
О., Яловчук Л.

9

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

16. Художні промисли
України.
Муштин Н.

курс за
вибором

9

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

17. Основи кліматології
та метеорології.
Юрчук Н.

курс за 8(9)
вибором

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

18. Україна і світовий
ринок.
Бочко М., Гілберг Т.

курс за
10
вибором (11)

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

10
19. Майбутнє мого краю курс за
у дзеркалі
вибором (11)
глобальних проблем.
Бочко М., Гілберг Т.,
Бочко І.

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

№
з/п

Назва програми,
автор

11. Озеленення
населених територій.
Арчишевський Л.,
Кащак О.,
Ліхньовська О.
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Інформація про
схвалення

Джерело
(де опублікована
програма)

Клас

Кількість
годин

Назва програми,
автор

Тип
програми

№
з/п

Інформація про
схвалення

Джерело
(де опублікована
програма)

20. Глобальні проблеми
світу

курс за
10
вибором (11)

9

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. II. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

21. Країни Європи на
політичній карті
світу.
Кошовська Л.,
Лошатецька О.,
Петровська Л.,
Путінцова О.,
Федун І.

курс за
10
вибором (11)

17

Затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

22. Політична географія. курс за
Лешкевич. В.,
вибором
Лешкевич А.

10

17

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

23. Етногеографія.
Рихлик Т. І.

курс за
вибором

5–9

170 затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

24. Картографія.
Совенко В.,
Притула І.

факульт
ативний
курс

8(9)

18

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

25. Економіка
природокористуванн
я.
Кравчук О.

курс за
вибором

11

70

затверджено МОН
України (наказ
МОН від
28.10.2010 № 1021)

Географія. Програми
курсів за вибором та
факультативів. Ч. I. —
К. : Поліграфкнига,
2010. — 80 с.

26. Основи
геоінформаційних
систем і технологій.
Даценко Л., Остроух
В.

курс за
10
вибором (11)

35

затверджено МОН
України (лист №
1/11-8752 від
20.09.2010)

Даценко Л., Остроух В.
Програма курсу за
вибором «Основи
геоінформаційних
систем і технологій»
(Для організації
профільного навчання
в старших класах ЗНЗ)
// Географія та основи
економіки в школі. —
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Клас

Кількість
годин

Назва програми,
автор

Тип
програми

№
з/п

Інформація про
схвалення

Джерело
(де опублікована
програма)
2011. — № 2. — С. 14–
19.

27. Загальна географія.
Коберник С.,
Коваленко Р.

курс за
вибором

11

35

рекомендовано
МОНмолодьспорту
України (лист №
1/11-1755 від
02.03.2011)

Коберник С.,
Коваленко Р. Загальна
географія. Програма
для профільного
навчання, 11 клас //
Географія та основи
економіки в школі. —
2011. — № 10. — С. 7–
12.

28. Географія країн
Європейського
Союзу.
Ісаєва Г.

курс за
вибором

11

54

схвалено для
використання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах комісією
з географії НМР з
питань освіти
МОН України
(протокол № 3 від
27.05.2010).

Ісаєва Г. Географія
країн Європейського
Союзу. Програма для
загальноосвітніх
закладів (напрям —
суспільногуманітарний, профіль
— географічний) 11
класу // Географія та
основи економіки в
школі. — 2011. — № 4.
— С. 8–13.

29. Географія культури
Європи.
Яценко В.

факульт
ативний
курс

6–7

70

схвалено для
використання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах комісією
з географії
Науковометодичної ради з
питань освіти
МОН України
(протокол № 3 від
27.05.2010).

Яценко В. Географія
культури Європи.
Програма
факультативного
курсу, 6–7 класи //
Географія та основи
економіки в школі. —
2011. — № 3. — С. 4–
12.
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Клас

Кількість
годин

Назва програми,
автор

Тип
програми

№
з/п

8

18

схвалено для
використання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах (протокол
№ 3 від
09.06.2011). Лист
МОНМС України
№ 1.4/18-Г-577 від
06.07.2011.

Капіруліна С.
Українські імена на
карті світу. Програма
факультативного курсу
для 8-х класів //
Географія та економіка
в сучасній школі. —
2012. — № 11–12. — С.
14–15.

35

схвалено для
використання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах (протокол
№ 8 від
09.11.2011). Лист
МОНМС України
№ 1.4/18-Г-824 від
09.12.2011.

Петринка Л. Географія
туризму. Програма
курсу за вибором, 10–
11 класи // Географія та
економіка в сучасній
школі. — 2013. — № 5.
— С. 12–13.

30. Українські імена на
карті світу.
Капіруліна С.

факульт
ативний
курс

31. Географія туризму.
Петринка Л.

курс за 10–11
вибором

Інформація про
схвалення

Джерело
(де опублікована
програма)

Вивчення географії в старшій школі на рівні стандарту, а також
академічному та профільному рівнях забезпечується в процесі вивчення курсу
«Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми
для ЗНЗ видавництва «Перун» і підручників, що рекомендовані
МОНмолодьспорт України «Географія. 10 клас» (авт.: Г. Уварова, В. Пестушко;
Генеза, 2010), «Географія. 10 клас» (авт.: В. Коберник, Р. Коваленко; Оберіг,
2010).
Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного
рівнів у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися у межах
систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг
якого складає 52 години (1,5 години на тиждень).
Організація профільного навчання з географії у 10-11-х класах
здійснюватиметься за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень»
(авт.: Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Безуглий) і підручниками:
- «Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.
Профільний рівень» (авт.: Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий;
Генеза, 2010);
- «Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.
Профільний рівень» (авт.: Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, А. І. Довгань; Ґенеза,
2011).
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Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 годин на тиждень у 10-му та
11-му класах) та охоплює шість взаємопов’язаних розділів.
Перелік посібників і програм, що можуть бути використані при вивченні
географії, постійно оновлюється та друкується у щорічному інформаційному
збірнику Міністерства освіти і науки України й розміщується на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) і веб-сайті Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
На серпневих нарадах та при плануванні методичної роботи на 2015 –
2016 навчальний рік рекомендуємо розглянути такі актуальні питання :
1. Основні підходи до навчання географії – компетентнісний, діяльнісний,
особистісно зорієнтований при реалізації Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти.
2. Нормативно правове забезпечення навчального процесу з географії в
2015-2016 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 7-го
класу. Організація вивчення географії з урахуванням змін.
4. Ефективна реалізація виховного потенціалу географії, зокрема
виховання національно свідомого громадянина, патріота, природолюба.
5. Ефективність використання на уроках географії і в позаурочний час
інформаційно-комунікаційних ресурсів, зокрема сучасних інтернет-технологій,
формування інформаційно-комунікаційних умінь учнів.
6. Оптимізація форм і методів організації освітнього процесу під час
формування географічних понять і картографічної грамотності з врахуванням
пізнавальних можливостей учнів.
7. Оновлення й удосконалення науково-методичної основи організації та
проведення практичних робіт на уроках географії.
8. Результати моніторингу навчального процесу, ДПА, ЗНО, учнівських
змагань (олімпіад, турнірів, конкурсів).
Основні завдання методичної роботи в новому навчальному році
1. Продовжити роботу щодо науково-методичного забезпечення реалізації
змісту нового Державного стандарту та нових програм. З метою підвищення
рівня професійної компетентності вчителів, звернути увагу на:
- розробку моделі науково-методичного супроводу з питань впровадження
Державного стандарту;
- надання методичної допомоги вчителям з питань викладання предметів
за новими програмами;
- формування банку діагностичних методик для моніторингу рівня
формування предметних компетентностей учнів за Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти;
- організацію процесу реалізації Державного стандарту шляхом
запровадження різноманітних форм методичної роботи, зокрема традиційних:
творчі групи, взаємовідвідування уроків, засідання методичних об’єднань,
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методичні тижні, семінари (психолого-педагогічні, семінари-практикуми),
науково-практичні конференції, опорні школи, поширення передового досвіду,
самоосвіта та нетрадиційних: методичні фестивалі, семінари-тренінги, ділові
ігри, проблемні столи, аналіз конкретних ситуацій, педагогічні дискусії, дебати
аукціон педагогічних ідей, коло ідей, інтернет-конференція, методична
панорама.
2. Забезпечити
організаційно-методичну допомогу в оптимізації
навчального процесу з предмета і реалізації виховного потенціалу з географії.
3. Забезпечити умови для неперервного професійного росту, самоосвіти і
саморозвитку педагогів.
4. Підвищити дієвість методичної роботи з молодими спеціалістами.
Примітка. При плануванні та організації методичної роботи просимо
використовувати також рекомендації МОН України, які будуть надруковані у
фахових географічних виданнях у наступних номерах.
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Валентина ЛЮШИНА,
методист кабінету природничо-математичних предметів, технологій
Рівненського ОІППО
Анатолій СОРОЧИЦ,
методист кабінету природничо-математичних предметів, технологій
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА
КРЕСЛЕННЯ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
області здійснюватиметься відповідно до таких нормативних документів:
 Закон України «Про загальну середню освіту»;
 Державний стандарт базової і повної середньої освіти (освітня галузь
«Технології»);
 Концепція профільного навчання в старшій школі;
 Навчальна програма. Трудове навчання. 5 - 9 класи : нова редакція /
Н. І. Боринець [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Мадзігона;
 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів. 5 - 9 класи / В. К. Сидоренко [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2013.
– 288 с.
 Навчальна програма. Технології. 10–11 класи. Для загальноосвітніх
навчальних закладів / А. І. Терещук [та ін.].
Програми з варіативними модулями розміщені на офіційному сайті МОН
України (www.mon.gov.ua) та на сайті для вчителів трудового навчання
(trudove.org.ua.).
Упровадження нової програми відбувається поетапно:
- 2015-2016 – 7клас;
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- 2016-2017 – 8клас;
- 2017-2018 – 9клас.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів на вивчення трудового навчання, технологій у 2015-2016 навчальному
році передбачено:
 5-6 класи – 2 год. на тиждень;
 7, 9 класи – 1 год. на тиждень;
 8 класі – 2 год. на тиждень;
Технології:
 10-11 класи (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
 10-11 класи технологічного профілю – 6 год. на тиждень.
Кількість годин на вивчення навчального предмета може збільшуватися за
рахунок часу варіативної складової навчальних планів передбаченої на навчальні
предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.
Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення
головної мети трудового навчання в середній школі – формування технологічно
освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя й активної
перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного,
інформаційного суспільства. Зміст предмета має чітко виражену прикладну
спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних
методів і форм організації занять.
Трудове навчання у 5-9 класах базується на практичній діяльності учнів.
На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем
самостійно, залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час
уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час
практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не
виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких
учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля або його окремої
частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.
Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих
блоків, залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового
забезпечення та інтересів учнів. Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового
навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно
до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
20.02.2002 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для
міських шкіл та більше 25 – для сільських.
Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на
гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з
паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи
за рахунок варіативної частини навчального плану.
Для 5 – 7 класів пропонується на вибір два блоки:
5 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.
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6 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та
дроту.
Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.
7 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.
Кожен блок складається з чотирьох розділів:
 Основи матеріалознавства.
 Технологія виготовлення виробів.
 Основи техніки, технологій і проектування.
 Технологія побутової діяльності.
Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності,
програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріальнотехнічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажань учнів,
регіональних традицій. Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі
проектно-технологічної діяльності.
Перелік варіативних модулів для 5 - 6 класів
1. Технологія виготовлення народної ляльки.
2. Технологія виготовлення м’якої іграшки.
3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.
4. Технологія виготовлення вишитих виробів.
5. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
6. Технологія приготування страв.
7. Технологія плетіння з бісеру.
8. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.
9. Технологія писанкарства.
10. Технологія виконання електротехнічних робіт.
11. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
12. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу.
13. Технологія виготовлення виробів із дроту.
14. Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.
15. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.
16. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів
(способом ажурного випилювання).
17. Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.
18. Технологія виготовлення виробів способом металопластики.
19. Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних
матеріалів.
20. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
21. Технологія догляду за тваринами.
22. Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення.
Із представленого вище переліку слід обирати по 2 варіативні модулі, на
освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Будь-який варіативний
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модуль можна обрати лише один раз. Результатом діяльності учнів при вивченні
кожного блока обов’язкової складової програми модуля має бути виріб, а будьякого варіативного модуля – проект.
Уся проектна документація (спрощений вигляд) учнями 5-6 класу
виконується в робочих зошитах. Результатом реалізації проектної діяльності
учнів 7 - 9 класів є проектна документація та проектований виріб. Резерв часу
(4год.), передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення
окремих складових навчальної програми на свій вибір.
Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці слід звертати
увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й
особистої гігієни, наявності робочого одягу, навчати безпечних прийомів роботи,
ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Викладання трудового навчання у 8 - 9-х класах
Вивчення трудового навчання у 8 - 9-х класах забезпечено навчальною
програмою «Трудове навчання. 5 - 9 класи» (нова редакція) за загальною
редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф Міністерства освіти і науки України, №
1/11-8205 від 27.08.2010 р.
Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми:
 для класів, де відсутній поділ на групи хлопців і дівчат;
 для дівчат;
 для хлопців.
Навчальна програма з трудового навчання для учнів 8 - 9-х класів
побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних
(обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються
на групи хлопців і дівчат) модулів.
Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння
окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального
часу. Інваріантний модуль вивчається у 8-х класах у першому півріччі.
Варіативні модулі обирає вчитель залежно від матеріально-технічної бази,
фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та
бажання учнів. Розроблено окремий перелік варіативних модулів для 7 - 9 класів.
Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен. Їх вивчення відбувається за
окремо розробленими програмами.
Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців
і дівчат, складається лише з варіативних модулів, при цьому учні мають освоїти
базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені в зміст базового модуля, є:
• проектування виробів;
• конструкційні матеріали;
• основи техніки і технологій.
На освоєння навчального матеріалу, передбаченого базовим модулем, не
відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних
модулів. Учителеві на початку навчального року слід спланувати перелік та
послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити навчальний
матеріал, передбачений базовим модулем.
Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 7-9 класах:
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1. Проектування та виготовлення комплексного виробу.
2. Технологія оздоблення одягу.
3. Технологія писанкарства.
4. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.
5. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.
6. Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»
7. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
8. Технологія вирощування рослин та догляд за ними.
9. Технологія вишивання мережками.
10. Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням.
11. Технологія електротехнічних робіт.
12. Технологія заготівлі та зберігання продуктів.
13. Технологія інтарсії, інкрустації.
14. Технологія плетіння з лози.
15. Технологія мозаїки по дереву (маркетрі).
16. Технологія обробки деревини.
17. Технологія приготування страв. Традиції української національної
кухні.
18. Технологія природного землеробства.
19. Технологія слюсарної обробки металів.
20. Технологія плетіння з соломи.
21. Технологія токарної обробки деревини
22. Технологія токарної обробки металів.
23. Технологія української народної вишивки.
Із метою свідомого вибору учнями профілю з 8-го класу запроваджується
допрофільне навчання. У 8 - 9-х класах учні повинні глибше ознайомитися з
різними профілями та напрямами навчання. Таке ознайомлення може
здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та
профорієнтаційних курсів. Курси за вибором дають змогу учням не тільки
оволодіти технологією вибору, а й апробувати різний зміст з метою
самовизначення.
Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси.
Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів
«Людина і світ професій» для учнів 8 - 9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів
10 - 11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 і
навіть 70 год. Програми курсів надруковано на сторінках фахового журналу
«Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання».
Головна мета курсу «Людина і світ професій» – підготовка учнів 8 - 9 класів
до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізується у процесі
виконання комплексу навчальних і виховних завдань.
Викладання предмета «Технології» в 10-11 класах
Змін у вивченні технологій у старшій школі у порівнянні з минулими
роками не відбулося.
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Учні 10 - 11-х класів, незалежно від профілю навчання (крім
технологічного), освоюють навчальний предмет «Технології» (трудове
навчання) за навчальною програмою «Технології. 10 - 11 класи» (авт.:
А. І. Терещук та ін.). Програма має модульну структуру і складається з двох
частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий
модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення
базового модуля у 10 - 11-х класах відводиться по 12 годин.
Старшокласники навчаються застосовувати проектну технологію як
інструмент для розв’язання проблем, що на уроках повинно бути представлено у
формі творчих проектів.
Вивчення другої (варіативної) частини програми передбачається в обсязі
20 годин (один варіативний модуль). Модулі слід обирати з урахуванням
побажань учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень,
фахової підготовки вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю
навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленість.
Варіативні модулі старшокласниками мають засвоюватися через проектну
діяльність, результатом якої є творчий проект.
Перелік модулів
до варіативної складової програми предмета «Технології»
І. Терещук А. І. Методика організації проектної діяльності
старшокласників з технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр.,
варіативні модулі / А. І. Терещук, С. М. Дятленко. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 128
с.
1. Технологія бісерного плетіння на дротяній основі.
2. Технологія художнього різьблення по дереву.
3. Технологія геометричного (гострокутного) гуцульського різьблення.
4. Основи лісового господарства.
5. Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм.
6. Технологія вишивання технікою мережки.
7. Технологія художнього набивання на тканині.
8. Технологія плетіння спицями.
9. Технологія рельєфного різьблення.
10. Технологія розпису на склі.
11. Технологія соломо плетіння.
12. Технологія інкрустації виробів з деревини.
13. Технологія токарної обробки деревини.
14. Технологія вишивання стрічками.
ІІ. Терещук А. І. Технології. 10 - 11 класи. Навчальна програма. Рівень
стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі / А. І. Терещук, Н. І. Боринець,
С. М. Дятленко та ін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 140 с.
1. Основи об’ємного комп’ютерного моделювання.
2. Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та
фурнітури.
3. Технологія в’язання гачком.
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4. Технологія виготовлення виробів із сучасних деревних матеріалів.
5. Технологія виготовлення дитячого одягу.
6. Технологія виготовлення листівок.
7. Технологія виготовлення м’якої іграшки
8. Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега.
9. Технологія виготовлення подарункових упаковок із текстильним
декором.
10. Технологія виготовлення штучних квітів.
11. Технологія вишивання шовковими стрічками.
12. Технологія дизайну інтер’єру.
13. Технологія дизайну предметів інтер’єру.
14. Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів.
15. Технологія клаптикового шиття.
16. Технологія ліплення.
17. Технологія мачворку (конструювання із сірників).
18. Технологія ниткової графіки.
19. Технологія об’ємної вишивки.
20. Технологія пірографії (випалювання по деревині).
21. Технологія писанкарства.
22. Технологія ручного розпису тканин (батик).
23. Технологія ручного ткацтва.
24. Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва.
25. Технологія художньої обробки деревини випилюванням.
ІІІ. Боринець Н. І. Трудове навчання : збірник варіативних модулів.
Технології. 10 - 11 класи / упоряд. Л. Рак. – К. : Шк. світ, 2011. – 120 с.
1. Технологія вишивання весільних рушників.
2. Технологія вишивання сорочки.
3. Технологія вишивання бісером.
4. Технологія бісерного ткацтва.
5. Технологія декупажу.
6. Технологія пошиття швейних виробів (із суцільнокроєним рукавом, на
основі нічної сорочки).
7. Технологія конструювання та моделювання швейних виробів.
8. Технологія конструювання жіночого одягу.
9. Технологія пошиття плечового виробу з капюшоном (за журнальною
викрійкою).
10. Технологія пошиття домашнього взуття.
11. Технологія печворку, в’язаного гачком.
12. Технологія валяння виробів.
13. Технологія мозаїки по деревині (маркетрі).
14. Технологія макетування зброї.
15. Технологія електротехнічних робіт (виготовлення електрифікованих
виробів).
16. Технологія довбарства.
17. Технологія виготовлення виробів із екструдованого пінополістиролу.
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18. Технологія художньої в’язі.
19. Технологія шкіряної пластики.
20. Технологія ремонту та виготовлення меблів.
21. Технологія виготовлення штучних приманок для риболовлі.
Змістове наповнення технологічного профілю може здійснюватися за
рахунок курсів за вибором «Професійні проби». Таких курсів може бути декілька
і вони освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати
гриф МОН України.
Профільне навчання
Європейський
вибір
України
супроводжується
усвідомленням
необхідності обґрунтування та реалізації власної стратегії подальшого прогресу
загалом та окремих сфер своєї життєдіяльності в контексті поступової інтеграції
у європейське співтовариство в соціальному та економічному аспектах. Залежно
від темпів розвитку країни кількість робітничих вакансій буде збільшуватись, а
технологічний напрям профільного навчання користуватиметься значним
попитом серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів як складова вибудови
власної освітньої траєкторії.
Учні, які обрали технологічний профіль, можуть навчатися за такими
спеціалізаціями (наказ Міністерства освіти і науки України № 893 від 01.10.2008
р.):
1. Технологія деревообробки.
2. Технологія металообробки.
3. Основи дизайну.
4. Технологія кулінарії.
5. Технологія швейної справи.
6. Технологія художньої обробки матеріалів.
7. Технологія будівництва та опоряджувальних робіт.
8. Технологія агровиробництва.
9. Основи бджільництва.
10. Технічне конструювання та моделювання.
11. Технологія української народної вишивки.
12. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.
13. Енергетика.
14. Комп’ютерна інженерія.
15. Легка промисловість.
16. Основи телекомунікацій.
17. Агротехніка.
18. Технологія конструювання та моделювання одягу.
За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки України
профільне навчання може здійснюватися за авторськими програмами з інших, не
передбачених переліком, спеціалізацій.
Ключовою складовою організації профільного навчання технологічного
напряму є наявність відповідної матеріально-технічної бази. Таку базу мають
міжшкільні навчально-виробничі комбінати, тому організація профільного
навчання технологічного напряму на базі МНВК є найбільш оптимальною.
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Однак це не виключає можливості впровадження зазначеного напряму на базі
тих загальноосвітніх навчальних закладів, що відповідають вимогам.
Закон України «Про загальну середню освіту» відносить міжшкільні
навчально-виробничі комбінати до закладів системи загальної середньої освіти
й покладає на них обов’язки забезпечення потреб учнів загальноосвітніх
навчальних закладів у профорієнтаційній та професійній підготовці. При
впровадженні технологічного напряму на базі МНВК загальноосвітні навчальні
заклади передають у комбінати педагогічне навантаження в обсязі,
передбаченому навчальними планами для забезпечення якісного оволодіння
учнями обраного напряму діяльності.
Професійна підготовка старшокласників проводиться в закладах освіти
згідно з ліцензійними вимогами до зазначеного напряму навчальної діяльності
(постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 № 1380). Мережа навчальних
груп визначається на основі контингенту учнів старших класів, яких направляє
школа, а їх наповнення регламентується ліцензійними нормами. Випускникам,
які успішно закінчили повний курс навчання з професійної підготовки, надається
право складати державні іспити на присвоєння кваліфікації з видачею документа
про професійну освіту єдиного державного зразка України.
Типові навчальні плани і програми з професійно-технічного навчання на
базі закладів системи загальної середньої освіти для підготовки кваліфікованих
робітників розроблено на основі ДС ПТО. Вони є обов’язковими для виконання
всіма МНВК і загальноосвітніми навчальними закладами, що готують
кваліфікованих робітників із числа учнів 10–11-х класів.
У МНВК і ЗНЗ тривалість професійної підготовки – 350, 480, 540, 680
годин. Типові навчальні плани професійного навчання для закладів системи
загальної середньої освіти узгоджені з Департаментом професійно-технічної
освіти та Департаментом загальної середньої і дошкільної освіти.
Типові навчальні плани розділені на чотири групи за кількістю годин:
 350 годин – 5 годин тижневих + 1 година тижневих на
профорієнтаційний курс. Виробнича практика не передбачена. Професії: водій
автотранспортних засобів (категорія «С») – 350 годин; водій автотранспортних
засобів (категорія «В») – 220 годин (1 рік навчання).
 480 годин – 6 годин тижневих + 2 тижні виробничої практики. Професії:
штукатур, ІІ розряд; продавець із лотка на ринку.
 540 годин – 6 годин тижневих + 4 тижні виробничої практики. Професії:
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин; різьбяр по дереву та бересті, ІІ
розряд; швачка І розряду, кравець ІІ розряду; оператор комп’ютерного набору, ІІ
категорія; агент із організації туризму (18 років); вишивальниця, ІІ розряд;
манікюрниця. ІІ розряд.
 680 годин – 6 годин тижневих + 2 години за рахунок варіативної
складової + 4 тижні виробничої практики. Професії: столяр будівельний, ІІ
розряд (18 років); секретар-друкарка; касир (на підприємстві, в установі,
організації) (18 років); слюсар з ремонту автомобілів; молодша медична сестра
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по догляду за хворими (18 років); перукар – 645 годин (18 років); офіціант, ІІІ
розряд (18 років); секретар керівника (на підприємстві, в установі, організації).
Орієнтовний перелік професій, за якими може здійснюватись професійна
підготовка учнів у системі загальної середньої освіти за типовими навчальними
планами, приведений у таблиці 1.
Таблиця 1
Орієнтовний перелік професій, за якими може здійснюватися професійна
підготовка учнів у системі загальної середньої освіти
за типовими навчальними планами
№
Код
Назва професії
з/п
1. 4112
Оператор комп’ютерного набору
2. 4115
Секретар керівника (організації, підприємства,установи)
3. 4211
Касир (на підприємстві, в установі, організації)
4. 4212
Касир (у банку)
5. 4221
Агент із організації туризму
6. 5122
Кухар
7. 5123
Офіціант
8. 5132
Молодша медична сестра з догляду за хворими
9. 5141.2
Манікюрниця
10. 5141.2
Перукар (перукар-модельєр)
11. 5220
Продавець непродовольчих товарів
12. 5220
Продавець продовольчих товарів
13. 5230
Продавець (із лотка на ринку)
14. 17122.2
Муляр
15. 7124.2
Столяр будівельний
16. 7124.2
Тесляр
17. 7129.2
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
18. 7133.2
Штукатур
19. 7141.1
Маляр
20. 7231.2
Слюсар із ремонту автомобілів
21. 7233.1
Слюсар-ремонтник
22. 7233.2
Слюсар із ремонту сільськогосподарських машин
іустаткування
23. 7331.2
Різьбяр по дереву та бересті
24. 8211.2
Токар
25. 8263.2
Вишивальниця
26. 8263.2
Швачка
27. 8322.2
Водій автотранспортних засобів кат. «В»
28. 8322.2
Водій автотранспортних засобів кат. «С, С1»
29. 8322.2
Водій мототранспортних засобів кат. «А, А1»
30. 8332.1
Тракторист
31. 5113
Екскурсовод
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

5131
4223
4144
5131
8269.2
7344.1
7324.1
5142
6113
512
7433.2

Помічник вихователя
Оператор поштового зв’язку
Діловод
Нянька
Квіткарка
Фотограф
Художник розмалювання по дереву
Покоївка
Озеленювач
Економка
Кравець

Викладання креслення
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними
основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класі
технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень за навчальною програмою
«Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист
Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17681).
У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною
програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист
Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17679).
Навчальні програми з креслення розміщено на офіційному сайті МОН
України.
Матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з
технологій, учителі можуть почерпнути на сторінках періодичних видань та
спеціалізованих сайтів:
1. Газета «Трудове навчання» (видавництво «Шкільний світ»).
2. Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти» (видавництво
«Педагогічна преса»).
3. Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі» (видавнича
група «Основа»).
4. Сайт «Трудове навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://trudove.org.ua.

Лідія МЕДВЕДЧУК,
методист кабінету
природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ
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В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У 2015/2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Сучасна епоха ставить нові вимоги перед суспільством, освітою та
вчителем, кидає виклик усьому, що нас оточує. Щоб іти в ногу з часом, треба
постійно вчитися. Навчання впродовж життя стало необхідністю для кожного
громадянина. Очевидним є той факт, що від якісної освіти залежить не лише доля
окремої людини, а й доля усього суспільства. Необхідною умовою на сьогодні є
перехід від консервативного навчання до такого, яке впорається з викликами ХХІ
століття і призведе до змін у країні. Головне завдання суспільства на даному
етапі − навчити вчитися і мислити (незалежно від віку), навчити застосовувати
знання для розв’язання будь-якої проблеми.
У червні 2014 року ціною значних зусиль Україна підписала Угоду про
асоціацію з Європейським Союзом. Інтеграційні процеси у суспільстві
спонукають до поглиблення зв’язків у сфері освіти, засвоєння досвіду
європейської спільноти. Головним завданням освітніх програм країн Європи є
формування широкого спектру ключових компетентностей, необхідних кожній
людині для гнучкого пристосування до змін.
Із метою інтеграції української та європейської освіти в Україні прийнято
новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
Економіка входить в освітню галузь «Суспільствознавство». Метою навчання є
створення умов для розвитку компетентного, активного, відповідального
громадянина України, члена європейської і світової спільноти, який здатний
сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні
виклики й загрози.
У Державному стандарті визначено основні підходи до навчання:
діяльнісний, особистісно зорієнтований і компетентнісний. Компетентнісний
підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.
Компетентність – це поєднання наявних знань у даній галузі («знаю, що»),
уміння («знаю як і зумію») та установок («хочу і готовий використати ці
знання»).
У новому навчальному році завданням учителя, який формує
компетентність підприємливості й ініціативності, є підготувати учнів до
самостійності у здобутті знань та вмінь. Він повинен бути організатором і
співвиконавцем процесу навчання через пізнання учнями навколишньої
дійсності. Педагогам необхідно підтримувати творчий розвиток школярів, дбати
про розвиток їхньої вправності, відчуття власної гідності, готувати до діалогу в
неоднорідному середовищі, до співпраці в колективі.
Методичним працівникам необхідно забезпечити відповідний сегмент
науково-методичного супроводу інноваційної діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів розробкою методичних рекомендацій із питань формування
і розвитку підприємницької компетентності, сприяти створенню умов для
забезпечення неперервного характеру підприємницької освіти дітей та
учнівської молоді.
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Завданнями економічної освіти на даному етапі розвитку суспільства є:
- формування
ключових
компетентностей
(підприємливості,
ініціативності), необхідних для того, щоб реалізувати свій потенціал, стати
активним громадянином, частиною цілісного суспільства, отримати шанс на
працевлаштування в соціумі;
- розвиток інтелекту дитини, її творчого та критичного мислення,
визначення нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена
родини, етнічної та релігійної спільноти;
- формування вмінь і навиків набувати, засвоювати і застосовувати
економічні знання, вчитися протягом 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;
- виховання особистості, яка розуміє зв’язок між свободою вибору і
відповідальністю за його результати, і володіє навиками раціональної поведінки
в умовах ринкової економіки;
- формування у школярів почуття власної гідності, поваги до прав
людини, загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну
позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.
У новому навчальному році для використання у навчально-виховному
процесі з економіки пропонуються програми і підручники, якими
користувалися раніше.
Навчання економіки здійснюється з використанням таких програм:
1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11
класи. Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 2010.
2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 10-11
клас. Профільний рівень. – К., 2010.
3. Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11кл. – Кам’янецьПодільський : Абетка-Нова, 2006.
4. Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів
(курси за вибором). Ч. І. 10-11 класи (для 11 класу). – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2008.
5. Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів
(курси за вибором). Ч. ІІ. 10-11 класи (для 11 класу). – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2008.
6. Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К., 2010.
7. Гільберг Т. Г. Основи споживчих знань / Т. Г. Гільберг, С. Л. Капіруліна,
А. І. Довгань та ін. – ЄС і ПРООН, 2008.
8. Збірник програм з економіки. Економіка в школах України (спецвипуск).
– 2013. – № 3 (100). – березень.
Перелік навчальних програм, підручників та посібників з економіки є на
офіційному сайті ІІТЗО http://iitzo.gov.ua , надруковано у фаховому журналі
«Економіка в школах України» (2014 № 9, вересень). У цьому журналі є
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календарно-тематичне планування на І семестр для 11 кл. рівня стандарту та 10
і 11 кл. профільного рівня.
Для вивчення економіки в 11 класах рівня стандарту й академічного (35
годин) рекомендовано підручники:
- Радіонова І. Ф. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний
рівень : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / І. Ф. Радіонова. –
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 176 с.;
- Крупська Л. П. 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 пропонуються зошити з друкованою
основою автора Г.О. Горленко «Практичні роботи з економіки» для учнів 11
класу, рівень стандарту (Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014). Згідно з
програмою учні виконують сім практичних робіт, чотири із яких перевіряються
обов’язково.
Вивчення економіки на профільному рівні у загальноосвітніх навчальних
закладах із поглибленим вивченням економіки викладатиметься у 10 та 11
класах (по 105 годин, що охоплюють 90 годин на вивчення матеріалу, 10 годин
на виконання практичних робіт, 5 годин резервного часу у кожному класі) за
підручниками:
- Радіонова І. Ф. Економіка. 10 клас. Профільний рівень : підручник для
загальноосвітніх навчальних закладів / І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко. –
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011;
- Радіонова І. Ф. Економіка. 11 клас. Профільний рівень : підручник для
загальноосвітніх навчальних закладів / І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко. –
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011;
- Крупська Л. П. Економіка. 10 клас. Профільний рівень : підручник для
загальноосвітніх навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко,
Т. І. Чорна. – Х. : Ранок, 2011.
- Крупська Л. П. 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 у 10 та 11 класах пропонується зошит із
друкованою основою автора Г.О. Горленко «Економіка», профільний рівень,
тренувальні вправи + лабораторні роботи (Кам’янець-Подільський : Аксіома,
2010, 2014).
Допрофільну підготовку здійснюють у 8-9 класах із метою професійної
орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання в
старшій школі.
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).
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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 є в
методичних рекомендаціях МОН України.
Згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ № 496 від 03.06.2008 р.) усі
предмети як інваріантної, так і варіативної складових робочих навчальних планів
підлягають оцінюванню. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні
досягнення учнів із факультативних, групових та індивідуальних занять, які
фіксують у спеціальному журналі. Систему оцінювання курсів за вибором
визначає безпосередньо вчитель. Курси за вибором не мають стандартів, а отже,
не повинні піддаватися підсумковій атестації.
Курс за вибором «Фінансова грамотність»
Із метою підвищення рівня фінансової грамотності населення
запроваджено Проект USAID/FINREP (Проект розвитку фінансового сектору,
керівник – Роберт Бонд). Він 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 щодо певних життєвих обставин.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№828 від 19.07.2012 р. «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 з 2013 року долучилися до проведення дослідно-експериментальної
роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в
начально-виховний процес навчальних закладів».
Навчально-методичні матеріали для вивчення курсу:
 Фінансова грамотність : навч. посібник / за ред. Т. С. Смовженко. – Вид.
2-ге, випр. і допов. – К. : Фенікс, 2012. – 312 с.
 Фінансова грамотність : підручник / за ред. Т. С. Смовженко. – К. : УБС
НБУ, 2012. – 322 с.
 Фінансова грамотність : навч. посібник для вчителя / за ред.
Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2013. – 435 с.
 Фінансова грамотність : робочий зошит для учня / за ред.
Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2012. – 115 с.
 Фінансова грамотність : зошит для самостійної роботи / за ред.
Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2012. – 115 с.
 Онлайн-матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу
:
http://www.finrep.kiev.ua.
 Розроблена програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» (35
годин) для 10 класу за формою, запропонованою МОН України.
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До нового навчального року розроблено навчальні програми та навчальнометодичні комплекси з курсу «Фінансова грамотність» для учнів початкової
школи та середньої ланки. Для вчителів, що читають курс за вибором, на
серпневі наради буде передано інтерактивний електронний підручник
«Фінансова грамотність».
У 2013-2014 навчальному році введено курс за вибором «Основи
податкових знань». Школи області отримали підручники Г. М. Калач,
Ю. М. Коваленко, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна, Т. Г. Гільберг «Основи
податкових знань» для 9 класу. За наявності годин варіативної частини бажано
читати такий курс.
На серпневих нарадах та при плануванні методичної роботи рекомендуємо
розглянути наступні актуальні питання навчання економіки:
1. Ефективно використовувати на уроках економіки інноваційні
технології.
2.Урізноманітнювати шляхи реалізації практичних знань з економіки в
умовах компетентнісного підходу.
3. Організувати ефективну роботу з метою підтримки та розвитку
обдарованої учнівської молоді щодо підготовки до Всеукраїнської учнівської
олімпіади з економіки, МАН, ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів,
обласний етап якого проходить уперше, а фінальний етап відбудеться в м. Рівне.
4. Здійснити аналіз результатів виступів учнів на ІІІ та ІV етапах
Всеукраїнської учнівської олімпіади та інтелектуальних конкурсах. Методичні
рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
розміщені на сайті ІІТЗО МОН України.
5. Сприяти розширенню мережі загальноосвітніх навчальних закладів
щодо безпосередньої участі у проведенні дослідно-експериментальної
роботи з упровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховний
процес.
6. Продовжити роботу зі створення на базі навчального кабінету
електронної бібліотеки – комплексу інформаційно-довідкових матеріалів,
об’єднаних єдиною системою навігації й орієнтованої на різні форми
пізнавальної діяльності.
7. Сприяти розширенню мережі Шкільних клубів підприємництва в
загальноосвітніх навчальних закладах області, використанню та поширенню
досвіду учасників проекту «Шкільна академія підприємництва 2», який є
корисним як учителю економіки, так і класному керівнику. Матеріали досвіду
зібрані в електронному посібнику, який є у вільному доступі.
8. Поширити практику проведення науково-практичних конференцій,
«круглих столів», семінарів-практикумів, тренінгів для педагогів із питань
формування підприємливості та ініціативності.
9. Рекомендувати педагогам навчальні матеріали «Уроки з
підприємницьким тлом» щодо формування в учнів підприємливості та
ініціативності на уроках усіх шкільних дисциплін. Електронний варіант
публікації розміщено на сайті www.sae-ukraine.org.ua в розділі «РЕСУРСИ».
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У 2015-2016 навчальному році використовуватимуться рекомендації, що
будуть розміщені на веб-сайті МОН України www.mon.gov.ua та веб-сайті
Інституту інноваційних технологій http://iitzo.gov.ua . 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. На допомогу педагогам також
пропонуємо інтернет-ресурси:
 www.consumerinfo.org.ua;
 www.finrep.kiev.ua;
 www.ukrstat.gov.ua;
 www.bank.gov.ua.

Лідія МЕДВЕДЧУК,
методист кабінету
природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ І ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ШЛЯХОМ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ,
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ІНІЦІАТИВНОСТІ УЧНІВ У
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ
«УРОКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ТЛОМ»
Скажіть мені, і я забуду.
Покажіть, і я запам’ятаю.
Дайте можливість
обговорити, і я зрозумію.
Дайте можливість навчити іншого,
і я досягну досконалості
Конфуцій
Сьогодні в процесі бурхливого розвитку освіти, у ході запровадження
компетентнісно зорієнтованого навчання виникає потреба по-новому
проаналізувати сучасний урок, його структуру, форми, технології проведення. За
умов оновлення змісту освіти в ході інтеграції України до європейських країн
важливо засвоїти досвід європейської спільноти щодо виховання підростаючого
покоління, формування ключових компетентностей, які допоможуть
самореалізуватися.
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Уже не перший рік педагоги нашої області беруть участь у реалізації
міжнародних освітніх проектів. Не став виключенням і 2014 рік. Центр Розвитку
Освіти у Варшаві реалізував польсько-український проект «Уроки з
підприємницьким тлом» у рамках Програми польської закордонної допомоги
міністерства закордонних справ Республіки Польща. Головна мета проекту –
створення системного партнерського порозуміння задля підтримки сталого
суспільно-економічного розвитку України через виконання заходів, що
сприяють підвищенню рівня освіти і професійної кваліфікації громадян через
запровадження елементів підприємницької освіти у школі не лише на уроках
економіки, а й у рамках інших шкільних предметів. Проект став відповіддю на
потребу української освіти реформуватися в бік діяльнісного, компетентнісно
зорієнтованого підходів та дефіциту навчальних годин на формування
підприємливості та ініціативності школярів.
Потреба впровадження компетентнісного підходу назріла вже давно.
Проте лише в 2006 році прийнято важливий документ – рекомендації
Європарламенту і Ради Європи “Ключові компетентності для навчання
впродовж життя (Європейські орієнтири)”, у яких зазначена необхідність, “щоб
молодь після здобуття базової освіти в школі мала ключові компетентності,
потрібні їй у дорослому житті для подальшого навчання і роботи, щоб дорослі
могли розвивати власні ключові компетентності впродовж усього життя,
пристосовуючи їх до змінних умов світу.”
Що це означає? Європарламент виділив вісім ключових компетентностей,
сьомою з яких є ініціативність та підприємливість. Завдання полягає в тому, щоб
реформувати навчально-виховний процес задля розвитку серед учнів та вчителів
компетентності № 7 європейських рамок „Ініціативність та підприємливість”.
Важливо передати досвід щодо створення та впровадження до шкільної
практики навчальних матеріалів, що підтримують професійну активність та
розвиток підприємливості. Для того, щоб формувати означені компетентності
вчителеві не обов’язково бути підприємцем. Необхідно розуміти, що це сучасний
вид діяльності, який допомагає підростаючому поколінню в майбутньому стати
успішними в різних сферах життя.
Проект “Уроки з підприємницьким тлом”, який успішно реалізували
українські педагоги, переймаючи польський досвід, змінює погляди на процес
навчання. Застосування підприємницької складової на уроках із різних шкільних
предметів дає учням змогу бути кмітливими, успішними, творчо мислити,
використовувати власні комунікативні навички для професійного зростання, а
також відчувати міцні зв’язки між школою і потребами сьогодення, самостійно
здобувати знання та використовувати їх для створення оригінального продукту,
що дасть змогу не лише задовольнити власні потреби, а й покращити життя
іншим людям.
Отже, формування підприємливості та ініціативності як ключових
компетентностей полягає в тому, щоб створити в навчальному закладі таке
середовище для учіння і навчання, завдяки якому учні здобували знання у
відповідній галузі, могли набувати і вдосконалювати вміння, а також формувати
установки щодо майбутнього життя та діяльності.
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Особливості уроків із підприємницьким тлом
Структура уроку дещо відрізняється від традиційної. У конспекті вказуємо
тему, цільову групу (клас), час реалізації, мету, операційні цілі (завдання). Мета
уроку відображає, як буде реалізовано державні стандарти з даного предмета або,
інакше кажучи, – результати, яких хочемо досягнути завдяки проведеному
заняттю.
В операційних цілях прописуємо ставлення (позицію), як формувати
підприємницьку компетенцію, а не передачу знань. Операційні цілі повинні
прослідковуватися в конспекті запланованого заняття. Важливо підібрати
методи та техніки, які пристосовані до характеру та можливостей учасників та
завдяки яким буде досягнута мета уроку, детально перерахувати обладнання для
проведення уроку, яке необхідно підготувати завчасно. Таблиці, описи, вправи,
інструкції щодо виконання практичних завдань, тести, цікаві факти, завдання для
груп тощо винесені в додатки. Урок має в своїй структурі три частини: вступну,
основну та підсумкову.
Як створити підприємницьку складову уроку
Наша освіта має багато перешкод на шляху формування підприємливості
підростаючого покоління. Найпершою з них є перевантажені програми, згідно з
якими кожного уроку передбачена нова тема з десятками нових термінів і понять,
які учень повинен засвоїти. Це, перш за все, стосується економіки. Великий обсяг
знань, який запропоновано в рамках інваріантної складової з предмета, залишає
досить мало часу на розвиток умінь та навичок школярів і змушує жертвувати
тим, що є найважливішим на уроці – формування світоглядних позицій,
готовності до застосування знань, проектування і ефективне представлення
результатів, самоаналіз і самооцінка. Проте, незважаючи на недосконалість
програм і підручників, їх слабку пристосованість до формування ключових
компетентностей, школа повинна це здійснювати. Другою проблемою є
неправильний вибір методів навчання, тому іноді значно легше провести лекцію,
підготувати повідомлення, невеликий реферат, переказати учням те, що знаєш
сам. У процесі формування підприємливості та ініціативності найбільш
ефективним є використання інтерактивних методів і технік навчання. Проте ряд
педагогів ставляться до такого навчання неоднозначно, вважаючи його
малоефективним.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає
нові підходи до навчання: діяльнісний, особистісно зорієнтований та
компетентнісний. Це означає спрямованість навчально-виховного процесу на
формування компетентної особистості, не лише знаючої, поінформованої, а й
передусім успішно адаптованої в соціумі, готової застосовувати отримані знання
в повсякденному житті. Тому всі педагогічні працівники повинні сприяти
формуванню підприємливих якостей учнівської молоді на уроках з усіх
шкільних предметів.
Компетентну особистість формує компетентний учитель, який знає, як
створити підприємницьке тло при вивченні будь-якої теми завдяки змісту та
формі уроку. Цього можна досягти, плануючи інтегровані уроки. Існує ряд тем,
які перекликаються або повторюються в різних шкільних предметах: географії
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та економіці, математиці та економіці тощо. Важливо використати проблемний
підхід до вивчення таких тем, адже проблемна ситуація стає стержнем
міжпредметних навчальних проектів. Навчання буде ефективним тоді, коли
пов’язане з реаліями сьогодення, з потребами у відповідних знаннях та сферах
діяльності людини. Варто моделювати на практичних заняттях реальні ситуації
зі сфери бізнесу, аналізувати реальні цифри та факти.
Проте в рамках шкільних предметів є ряд тем, при вивченні яких
«підприємницьке тло» у змісті знайти важко або майже неможливо. На таких
уроках підприємливість та ініціативність можна розвивати завдяки таким
формам, методам і технікам, які дають змогу дитині проявляти себе, бути
активною на уроці, відчувати свою успішність і відповідальність за кінцевий
результат. Практичному спрямуванню навчання сприятиме використання таких
інтерактивних методів і технік, як дискусії, робота в групах, «мозковий штурм»,
«мікрофон», «ажурна пилка/пазли», генерування ідей, метод візуалізації,
інтерв’ю, симуляційні та рольові ігри, «павутинка», SWOT-аналіз, «навчаючисьучусь» тощо.
Актуальними для нашого часу залишаються слова Конфуція: «Дайте
можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я
досягну досконалості». Впровадження інтерактивних методів дає можливість
дітям аналізувати проблему, спонукає мислити та виважено діяти. Таке навчання
є досить ефективним, адже школярі через гру та спільну діяльність із
задоволенням пізнають нове, а навчившись – передають знання іншим.
Діяльнісному підходу, формуванню підприємливості, розвитку творчості
сприяє також проектна технологія навчання. Отримавши завдання створити
проект, учні вчаться планувати свою діяльність, працювати в групі та
розподіляти обов’язки, а на початку роботи – уявляти кінцевий результат, творчо
мислити, займатися пошуковою діяльністю, презентувати проект перед
аудиторією. Використовуючи метод проектів на уроках, учитель готує школярів
до майбутньої професійної діяльності, адже проекти є екологічні, будівельні,
наукові, благодійні, соціальні, фінансові, бізнес-плани тощо. Володіючи
досвідом їх створення, в дорослому віці учні матимуть значно більше
можливостей для реалізації своїх задумів.
Не менш важливу роль у формуванні підприємливості та ініціативності
підростаючого покоління відіграють зустрічі з успішними людьми, екскурсії до
фінансових установ (банку, страхової компанії), на виробничі підприємства,
цікаві природні об’єкти. Після таких зустрічей та екскурсій необхідно
обговорити, проаналізувати побачене, написати есе, відгук, створити
презентацію, поділитися враженнями.
Творчі педагоги можуть використовувати й інші методи та техніки, які
сприятимуть розвитку ключових компетентностей школярів, а також створити
свої чи скористатися готовими конспектами із посібника «Уроки з
підприємницьким тлом». Під час укладання конспектів у вступній частині
важливо мотивувати учнів, зацікавити темою уроку, налаштувати на ефективний
процес пізнання. В основній частині необхідно детально спланувати такі форми
роботи, завдяки яким можна задіяти всіх учнів класу, конкретно вказати час на
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виконання певного завдання, ставити такі запитання, що змушують думати,
аналізувати, дискутувати. Важливим елементом уроку є підсумкова частина,
мета якої – отримати зворотну інформацію, залучити дітей до обговорення їх
вражень та відчуттів щодо нових знань, умінь, навичок та їх застосування.
Обов’язково необхідно оцінити роботу учнів. Для об’єктивності можна
запропонувати самооцінювання та взаємооцінювання, що розвиває вміння
самоаналізу, вчить реально оцінювати свої можливості, порівнювати, адекватно
сприймати критичні зауваження однокласників, зрештою – бачити результат
своєї роботи.
Під час упровадження уроків із «підприємницьким тлом» у навчальновиховний процес педагоги можуть зіткнутися з деякими труднощами, адже для
роботи з використанням активних методів у класі потрібен психологічний
комфорт. Кожен учасник повинен бути впевненим, що до його ідей
прислухаються, не будуть критикувати та ігнорувати. Такі уроки зазвичай
проходять емоційно, жваво, навіть шумно, та головне – вони набагато
ефективніші за традиційні. На уроках із використанням інтерактивних методів
навчання педагог, перш за все, повинен бути консультантом, порадником,
спостерігачем. Такі уроки потребують підготовки, проте кінцевий результат
виправдовує всі очікування як дітей, так і вчителя.
Маємо велику надію, що педагоги зацікавляться підприємницькою
освітою підростаючого покоління, інтегрують у шкільні предмети ті методи й
техніки, які дозволять стати нашим школярам активними, ініціативними,
відповідальними, здатними продукувати нові ідеї, управляти ризиками. Варто
зауважити, що підприємництво не тотожне економіці. Підприємливість є
важливою якістю будь-якої успішної людини, а підприємливі люди необхідні в
усіх сферах нашого життя і насамперед – в освіті. За вищезазначених умов
учителі-інноватори, творчі особистості зможуть виховати «бальцеровичів», які
проведуть «шокову терапію» для економіки України.
Рекомендуємо педагогам навчальні матеріали «Уроки з підприємницьким
тлом» щодо формування в учнів підприємливості та ініціативності на уроках з
усіх шкільних дисциплін. Електронний варіант публікації розміщено на сайті
www.sae-ukraine.org.ua в розділі «РЕСУРСИ».

Наталія МІНАКОВА,
методист кабінету виховної роботи,
позашкільної роботи, захисту прав дитини,
дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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ЩОДО ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ДОШКІЛЬНИХ,
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції
гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності
набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості
загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції
тощо.
Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе
відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну,
демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну
безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню
громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Дієвими виховними центрами для учнівської молоді, результативним
стимулом розвитку краєзнавчої освіти, джерелом додаткової інформації для
вивчення програмного матеріалу, в тому числі й історичного краєзнавства, є
шкільні музеї. Їх функціонування сприяє активізації навчально-виховного
процесу в навчальному закладі, розвитку творчих здібностей школярів та вияву
посиленого інтересу до краєзнавчої, пошукової, науково-дослідницької
діяльності, добре прислуговуються педагогічному колективу в упровадженні
нових форм роботи.
Музеї навчальних закладів, музейна педагогіка як важливі виховні засоби
повинні нести правдиві знання про історичне минуле нашого народу, його
боротьбу за волю та державну незалежність. Метою діяльності шкільних музеїв
має бути сприяння вихованню у дітей та учнів патріотизму, формування
національної самосвідомості та високих моральних якостей громадянина
України
Музей не «ілюструє» історію, не навчає історії! Він формує в людині
особистісне емоційне ставлення до тих чи інших історичних фактів. Основний
сенс існування музею – служіння людям, він надає відвідувачам можливість
символічного доступу в простір культури. Правильно організоване національнопатріотичне та духовно-моральне виховання через музей може сформувати
цілісну, національно-свідому особистість громадянина України, суверенну
індивідуальність, яка щиро поціновує свою громадську й особисту гідність,
совість, честь.
Освітню діяльність сучасного музею слід розглядати у трьох аспектах –
пізнавальному, творчому, соціальному. Кожен із них, будучи в тісному
взаємозв'язку з іншими, відображає певний зміст музейної роботи у даному
напряму.
Пізнавальний аспект. В основі поняття «пізнавальний» лежить поняття
«знання», визначення змісту якого є фундаментальною проблемою для філософії
і науки з глибокої давнини. Наступні за античністю епохи збагатили поняття
новим змістом, у результаті чого «знання» стало розглядатися у двох аспектах –
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практичному і теоретичному. Кожен із названих аспектів включає в себе науку,
техніку, релігію, культуру, тобто є елементом цілісного культурно-історичного
комплексу, важливе місце в якому займає музей, адже він належить середовищу,
формує практичний досвід та теоретичне знання, орієнтоване на формування і
розвиток професійних музейних дисциплін. Тут досліджуються такі форми
специфічної діяльності людини, як збирання, зберігання, вивчення та
популяризація пам'яток культури, техніки та природи.
Творчий аспект. Творчість є найважливішою складовою будь-якої
діяльності людини. Знання теж можна розглядати як результат творчої діяльності
людини, бо воно допомагає йому визначити ставлення до природи, суспільству,
і нарешті, до самого себе. В умовах несформованого інформаційного суспільства
установка на цінність творчого розвитку особистості не втрачає своєї
актуальності.
Соціальний аспект. Музей є частиною середовища і активно бере участь у
соціалізації людини з самого раннього віку, розширюючи її сприйняття
навколишнього світу. Залучення до навколишнього світу і суспільства
відбувається в його середовищі в процесі передачі чуттєвого досвіду, знань,
умінь та цінностей від одного покоління до іншого. Цей процес вписується в
концепцію безперервної освіти, бо його освітнім результатом є перетворення
соціокультурного досвіду у власні установки, цінності, орієнтації, засвоєння
соціальних норм, ролей тощо.
На сьогодні актуалізація шкільного музею як відкритої системи пов'язана
з чітким усвідомленням наступних позицій:
1. Термін «шкільний» повинен визначати не місцезнаходження, а
специфіку музею. Він потрібен школі в тій мірі, в якій виявляється не
церемоніальним залом, куди запрошують почесних гостей або де проводять
урочисті лінійки, а збудником творчої активності дітей, способом поліпшення і
поглиблення їх контактів з педагогом, засобом збагачення навчального процесу.
2. Шкільний музей актуальний тоді, коли він не прагне бути схожим на
класичну музейну установу. У цьому музеї цінність музейного предмета
визначається його освітнім призначенням.
3. Шкільний музей покликаний залишатися переважно музеєм дитячої
творчості та дитячої праці, а тому ключовими для характеристики його
діяльності повинні бути слова «пошук», «відкриття», «творчість». Це музей,
який створюється дітьми і одночасно для дітей.
4. Специфіка шкільного музею в тому, що він входить в структуру школи,
відповідає її потребам, а тому правомірність існування та ефективність
діяльності шкільного музею визначаються, по-перше, ступенем включеності в
його роботу учнів тієї чи іншої школи (по можливості – всіх учнів, а не тільки
членів активу музею), а по-друге, використанням його матеріалів у навчальновиховному процесі (не тільки вчителями-ентузіастами, а всім педагогічним
колективом).
Крім того, шкільний музей виконує свої основні функції – науководокументальну, охоронну, дослідницьку, освітню. Він повинен бути центром
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науково-методичної, дослідно-експериментальної діяльності всього колективу
освітньої установи.
Важко переоцінити потенціал шкільного музею у вирішенні питань
виховної діяльності учнів, оскільки він відноситься до того унікальному типу
установ, який дозволяє:
- у процесі виховної діяльності сформувати і розвинути всі структурні
компоненти змісту патріотизму як якості особистості: емоційного,
інтелектуального, діяльнісного, вольового;
- проводити діяльність із пропаганди здорового способу життя;
- зберігати ціннісні орієнтири всього колективу учителів та учнів освітньої
установи і є одним із центрів формування досвіду соціальних відносин в учнів.
Пошук специфічно музейних форм роботи – досить складна справа, що
обумовлена недостатньою підготовкою педагогів до позакласної роботи з
учнями. Дається взнаки і те, що вона не передбачена навчальними планами
педагогічних вишів, де якщо і є спецкурси, то, як правило, вони недооцінюються
студентами, вважаються другорядними. При доборі форм і методів роботи
керівник гуртка, учитель перш за все повинен добре знати дітей, їх нахили,
інтереси, можливості та специфіку населеного пункту і місцевої громади. При
плануванні практичних занять слід особливу увагу приділити роботі поза
межами школи, методам заохочення дітей, звертаючи увагу на престижність і
важливість цієї діяльності, залучення до дорослих загальносуспільних справ
одночасно і до вирішення регіональних проблем. Важливо те, щоб кожен учень
мав постійні або тимчасові обов’язки – це формує почуття відповідальності.
Особливу увагу слід приділяти підсумкам дитячої праці, оскільки діти звикли
заробляти оцінки, а саме у результаті участі в громадській діяльності можна
заслужити повагу та авторитет.
Форми роботи в шкільному музеї постійно урізноманітнюються. Серед них
найбільш поширені: створення на музейних матеріалах рукописних зошитів,
підготовка текстів та проведення екскурсій, участь у роботі громадських
організацій, екскурсії до пам’ятних місць рідного краю, робота зі створення
літописів школи, родин, концерти, творчі підсумкові роботи, екскурсії різних
типів, тематичні заняття та цикли занять, уроки та краєзнавчі виховні години,
лекції та лекторії, тематичні цикли, лекторії вихідного дня, виїзні лекції,
консультації, науково-практичні та підсумкові конференції, конкурси та
вікторини, зустрічі з цікавими людьми, створення шкільних тематичних
куточків, зустрічі з учасниками, свідками історичних подій, позакласні масові
читання, краєзнавчо-дидактичні ігри, тематичні вечори та свята, дні відкритих
дверей, мандрівки з краєзнавчими завданнями, подорожі до пам’ятних місць,
походи, дослідницько-пошукові експедиції, краєзнавчі зльоти, збори, профільні
табори відпочинку, краєзнавчі змагання, пересувні форми роботи (виїзні заняття,
пересувні виставки), тижні музею у школі, участь у радіо- та телепередачах,
публікації в пресі, музеєзнавчі олімпіади, музейні свята, літературні вечори,
концерти, кіноперегляди, театралізовані вистави, рольові ігри, інтерактивний
музей на сайті установи; інтерактивні екскурсії в режимі мультимедіа чи
особлива форма шкільного музею – дитячий музей тощо.
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Як зазначено в методичних рекомендаціях щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах МОН України
від 28 травня 2015 року, «…одним із найголовніших напрямів виховної роботи є
національно-патріотичне виховання – справа, що за своїм значенням є
стратегічним завданням». Виходячи з цього, у змісті експозицій музеїв та
окремих тематичних розділів (виставок) у ретроспективі має розкриватися
боротьба українського народу за об'єднання своїх земель та звільнення їх від
колонізації та загарбників. Важливим історичним періодом у таких
державотворчих кроків українців, їхньої боротьби за свою ідентифікацію у
європейській сім'ї народів є XX століття, і у тому числі період Другої світової
війни.
Важливо у різних формах музейної роботи враховувати сучасні події в
житті українського народу: громадянський подвиг учасників Революції гідності,
вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, патріотизм українських воїнів у
боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України від зазіхань
агресора. Матеріали такої музейної тематики можуть бути оформлені як у
стаціонарній експозиції, так і у форматі виставки.
Актуальним питанням є організація збирання та поширення інформації про
героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих
батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян,
які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.
Виходячи з останніх рекомендацій Міністерства освіти і науки України,
хотілося б зосередити увагу на деяких підпунктах, зокрема:
- необхідно скласти (скорегувати) плани роботи музеїв із внесенням змін
до матеріалів експозицій музеїв, а за потреби, провести реекспозицію, зокрема у
музеях, що висвітлюють події перемоги над нацистами у Другій світовій війні
або тематично пов’язані із складними періодами життя українців, які довго
замовчували чи трактували з позицій ідеологів радянського періоду;
- уточнити, а за необхідності змінити, назви музеїв, окремих їхніх розділів
з огляду на більшість музейних предметів та тематику музейних колекцій;
- оновити експозиції музеїв, кімнат бойової слави з обов'язковим
представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили
значний внесок у зміцнення обороноздатності України (з акцентом на вихідців із
відповідної території);
- використовувати комуністичну та нацистську символіку тільки як
музейні предмети (або складові музейних предметів) певного розділу чи теми, а
не як такі, що формують фонове (іміджове, ідеологічне) забарвлення музейної
колекції (колекцій) та інше (детальніше – Методичні рекомендації щодо засад
діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, лист МОН України
від 22.05.2015 № 1/9-255).
Важливу роль у підвищенні фахового рівня керівників шкільних музеїв
повинні відігравати методичні об’єднання, консультпункти, семінари. Тематика
таких форм роботи різноманітна: від організації та створення шкільного музею
до використання цікавих інтерактивних форм роботи в ньому, зокрема темами
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зібрань можуть бути: «Основні етапи створення шкільного музею»,
«Нормативно-правова діяльність шкільних музеїв», «Музеї навчальних закладів
як осередки патріотичного виховання», «Основні тенденції розвитку музеїв
навчальних закладів в регіоні», «Значення фондової роботи у формуванні
музейної збірки», «Інновації в музейній справі», «Музей у системі діяльності
навчального закладу: шляхи реалізації освітянськими музеями соціальних
функцій», «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», «Від
музейного просвітництва – до музейної педагогіки», а темами проектів:
«Музейно-педагогічна палітра Рівненщини», «Музей у системі діяльності
навчального закладу: традиції та інновації» тощо.
Система методичної роботи, форм і методів, що використовуються у
музейній педагогіці, є досить різноманітною, вона постійно видозмінюється і
поповнюється. І саме вона сприяє активізації розумової й пізнавальної діяльності
школярів, забезпечує зворотний зв'язок та новий формат суб’єктивної взаємодії
вчителя чи музейного педагога з учнями. В цьому і вбачається виховний
потенціал шкільного музею.
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2. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах : лист МОН України від 28.05.2015 р.
3. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у
навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році : лист МОН України № 1/9376 від 25.07.14 р.
4. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та
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відзначення дня Перемоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
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5. Наказ МОН України «Положення про музеї при дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах,
які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» №1195
від 22.10.2014 р.
6. Постанова Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» № 2394
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Галина НЕСТЕРУК,
методист кабінету природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Програмне забезпечення
У 2015-2016 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх
навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:
 7 клас – Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Хімія. 7-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (із змінами);
 8 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Хімія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005;
 8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8 - 9 класів
з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для
загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009.
 10 – 11 класи – Хімія. Програми для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень,
профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль:
Мандрівець, 2011.
Нижче наведимо розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на
вивчення хімії в основній (табл. 1) та старшій (табл. 2) школах:
Таблиця 1

7 клас

8 клас

8 клас
(поглиблене
вивчення
хімії)

1,5

2

4

9 клас

2

9 клас
(спеціалізовані
9 клас
школи з
(поглиблене
поглибленим
вивчення
вивченням
хімії)
іноземних мов)
1,5*
4
Таблиця 2

10 клас
рівень
стандарт
у
1

11 клас

академічни
й рівень

профільни
й рівень

1

4

рівень
стандарт
у
1

академічни
й рівень

профільни
й рівень

2

6

*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення
хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009-2010
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навчальному році (лист МОН від № 1/9-353 22.05.2009 р.).
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України №1/9-325 від 29.04.2011 р. навчальні заклади за потреби можуть
збільшувати кількість годин на вивчення хімії за рахунок годин
варіативної складової, тому рекомендуємо в 10 класах академічного рівня
виділити на вивчення хімії 2 години, збільшуючи кількість годин на вивчення
окремих тем програми академічного рівня. Також у класах технологічного (легка
промисловість, харчові технології тощо) математичного та особливо фізикоматематичного профілів, за наявності годин варіативної частини, рекомендуємо
у 10-11 класах вивчати хімію на академічному рівні.
Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на
вивчення предмета, то вони заносяться до класного журналу на сторінку «Хімія».
У такому випадку вчитель, розробляючи календарне планування, самостійно
вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем
у порівнянні з передбаченими навчальною програмою.
У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за
вибором за рішенням навчального закладу, облік занять з курсів може
здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі.
Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих
учнів чи груп учнів. Облік цих занять проводиться в окремому журналі.
Упровадження Державного стандарту
Особливістю діяльності навчальних закладів у 2015-2016 н. р. є те, що
постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р.
затверджено новий Державний стандарт базової та повної середньої освіти.
Відповідно до постанови даний стандарт впроваджується в частині базової
загальної середньої освіти з 1 вересня 2015 р. у 7-му класі. Новий Державний
стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і
діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в
результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.
Особистісно зорієнтований підхід – спрямованість навчально-виховного
процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на
основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні. При цьому особистісно
зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних,
соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.
Формуванню компетентностей учнів сприяє виконання ними навчальних
дослідницьких проектів, орієнтовні теми яких (на вибір) наведено в окремій
рубриці програми. Учитель та учні можуть пропонувати і власні теми. Проекти
розробляються учнями індивідуально або в групах, учитель може надавати
консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і методики
дослідження, пошуку інформації, координувати хід виконання проекту.
Проектна робота може бути теоретичною або експериментальною. Тривалість
проекту різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект)
до року (довготерміновий). Результати досліджень можуть бути представлені
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учнями у формі мультимедійної презентації, доповіді (у разі необхідності – з
демонстрацією хімічних дослідів), моделі, колекції, буклета, газети,
статистичного звіту, тематичного масового заходу, наукового реферату (із
зазначенням актуальності теми, новизни і практичного значення результатів
дослідження, висновків) тощо. Презентація й обговорення (захист) проектів
відбувається на спеціально відведеному уроці або під час уроку з певної теми.
Робота кожного виконавця проекту оцінюється індивідуально.
Важливим джерелом знань, засобом формування експериментальних
умінь і дослідницьких навичок, створення проблемних ситуацій, розвитку
мислення, спостережливості та допитливості у 7 класі є хімічний експеримент
і розв’язування задач. Тому в програмі до кожної теми вказано види хімічного
експерименту й типи розрахункових задач, а також передбачено досліди, які
можна виконувати в домашніх умовах під наглядом батьків.
Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність
речовин і правила техніки безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити
хімічний експеримент, як демонстраційний, так і лабораторний.
Відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань
охорони праці в кабінеті хімії завідувачі кабінету(лабораторії) або вчителі
(викладачі) обов’язково проводять з учнями систему інструктажів з питань
безпеки життєдіяльності:
Вид
інструктажу
з БЖД

Вступний
інструктаж

Посада
Коли проводиться
особи, яка
проводить
навчання,
перевірку
знань
на початку навчального року;
класні
при зарахуванні (оформленні) керівники
учня до навчального закладу

Первинний на початку навчального року
інструктаж перед початком занять у
кожному кабінеті, лабораторії,
спортзалі тощо;
перед початком канікул
перед виконанням кожного
завдання,
пов’язаного
з
використанням
різних
матеріалів,
інструментів,
приладів; на початку уроку,
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учителіпредметник
и,
класні
керівники,
керівники
гуртків
учителіпредметник
и,
керівники
гуртків

Реєстрація
(оформлення)
інструктажу

на
окремій
сторінці
журналу обліку
навчальних
занять
журнал
реєстрації
інструктажів із
БЖД

журнал обліку
навчальних
занять
на
сторінці
навчального
предмета
в

заняття,
лабораторної,
практичної роботи тощо
Позапланов у разі порушення вимог
нормативно-правових актів, що
ий
інструктаж може призвести чи призвело до
травм, аварій, пожеж тощо;
при зміні умов виконання
навчальних
завдань
(лабораторних,
практичних
робіт тощо);
у разі скоєння нещасних
випадків
за
межами
навчального закладу
Цільовий при організації позанавчальних
інструктаж заходів (олімпіад, турнірів з
предметів,
екскурсій,
туристичних
походів,
спортивних змагань тощо),
під
час
проведення
громадських, позанавчальних
робіт (прибирання територій,
приміщень, науково-дослідної
роботи на навчально-дослідній
ділянці тощо)

розділі
про
запис
змісту
уроку, заняття
учителіжурнал
предметник реєстрації
и,
класні інструктажів з
керівники,
БЖД
керівники
гуртків

учителіпредметник
и,
класні
керівники,
керівники
гуртків

журнал
реєстрації
інструктажів із
БЖД

Оцінювання навчальних досягнень учнів
Рівень навчальних досягнень учнів 8-11 класів оцінюватиметься
відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України № 329 від 13.04.2011 р. «Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти» та Інструкції з ведення класного журналу учнів 511(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом
МОН України від 03.06.2008 р. № 496. Визначальними в оцінюванні рівня
навчальних досягнень учнів з хімії у 7-му класі є особистісні результати
пізнавальної діяльності, в яких відображаено загальнопредметні компетентності,
набуті учнями в процесі навчання.( наказ МОН України від № 222 21.08.2013 р.
«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів
із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).
При оцінюванні рівня навчальних досягнень з хімії враховується:
- оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про
речовини і хімічні явища;
- рівень засвоєння теоретичних знань;
- сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання
хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;
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- здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
- уміння розв’язувати розрахункові задачі.
Звертаємо увагу педагогів на те, що при виставленні тематичної
оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали
оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої
тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не
передбачається. Тематична оцінка виставляється в колонці з написом
«Тематична» без зазначення дати.
Важливою складовою навчання хімії є формування в учнів практичних та
дослідницьких умінь та навичок під час проведення практичних робіт та
лабораторних дослідів. Оцінювання практичних робіт – обов’язкове, лабораторні
досліди оцінюються вибірково.
Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Зошити
для практичних та контрольних робіт зберігаються в кабінеті протягом року.
Пропущені практичні та контрольні роботи учнями не відпрацьовуються.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При
цьому мають ураховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня
(учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення,
складність змісту тощо.
Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з
предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану
закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів
з факультативних, групових та індивідуальних занять.

Тетяна НІКОЛАЙЧУК,
методист кабінету координації методичної роботи
та управління навчальними закладами
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
В 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Профільність – ефективний засіб диференціації навчання у старшій школі.
Вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій
галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися стійкі інтереси та здібності.
Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення
окремих предметів, доповнення навчальних планів додатковими предметами та
курсами за вибором учнів, факультативами.
Освітня
потреба
старшокласників
у
профільному
навчанні
задовольняється в загальноосвітніх закладах різного типу, однопрофільних і
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багатопрофільних, що мають змогу реалізувати профільність навчання, а також
у межах освітніх округів.
Варіативність методик організації навчання, можливість учнів обирати
курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей дають змогу
застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний
підходи.
Типовими навчальними планами старшої школи передбачається реалізація
освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.
Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є
спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від
підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.
Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний
заклад, ураховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове
забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.
Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від
обраного профілю навчання. Кожен із профілів передбачає вивчення предметів
на одному із трьох рівнів:
– рівні стандарту, коли навчальні предмети не є профільними чи базовими;
– академічному рівні, коли навчальні предмети хоча не є профільними,
однак є базовими;
– профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних
предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.
Якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне,
матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного
профілю, то в цьому випадку використовується варіант навчального плану
універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту
освіти.
Із метою реалізації профільного навчання передбачено спеціальні
навчальні плани Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів ІІІ ступеня (додатки 5 – 12), затверджених наказом Міністерства освіти
і науки від 27.08.2010 р. № 834. Запропоновані плани дають змогу залежно від
потреб учнів комплектувати старші класи за напрямами диференціації:
природничо-математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним, художньоестетичним,
технологічним,
спортивним.
Напрями
диференціації
конкретизуються в окремі профілі навчання: фізичний, математичний, біологохімічний, економічний, географічний, екологічний, правовий, інформаційнотехнологічний тощо.
В однокомплектній старшій школі (додаток 13) доцільним є створення в
класах різнопрофільних груп за рахунок використання годин варіативної
складової. При цьому базове ядро навчальних предметів вивчається усіма
учнями класу за єдиними навчальними програмами, а частина часу (близько
20 %) – окремо у групах за програмами відповідних профілів (напрямів).
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Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від
20.02.2002 р. № 128.
Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій
від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених
бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.
Відповідно до Листа МОН України «Про структуру 2015-2016 навчального
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-253 від
22.05.15 року робочі навчальні плани на 2015-2016 навчальний рік складаються:
 для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від
23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
05.02.2009 р. № 66;
 для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від
27.08.2010 р № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014
р. № 657;
 для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим
вивченням окремих предметів, що є однією із форм допрофільної підготовки, –
за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт
України від 23.05.2012 р. № 616.
Варіант Типового навчального плану, зокрема з вибором профілю
навчання, освітній заклад обирає самостійно, залежно від типу закладу, його
спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового й
матеріально-технічного забезпечення.
Розроблення робочих навчальних планів здійснюється відповідно до Листа
МОН України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та
структуру 2014-2015 навчального року» № 1/9-303 від 11.06.14 року.
Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними
закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються
відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять
пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між освітніми
предметами. На титульній сторінці також зазначається навчальний рік, на який
розроблено плани.
У пояснювальні записці вказуються:
 тип навчального закладу, кількість класів та учнів, які навчаються;
 Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні плани
для основної та старшої школи із зазначенням наказу Міністерства освіти і науки
України, яким вони затверджені, та номерів додатків;
 особливості організації навчального процесу.
Таблиці розподілу навчального часу укладаються для основної та старшої
школи на окремих аркушах.
Із метою виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти робочі навчальні плани повинні містити усі навчальні предмети
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інваріантної складової, передбачені обраним варіантом Типових навчальних
планів.
За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим
вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть
перерозподіляти у 7 - 11 класах кількість годин між навчальними предметами у
межах 15 відсотків. При цьому вилучення з навчального процесу предметів
інваріантної складової не допускається. Години на їх вивчення можуть
перерозподілятися (у бік зменшення) не більше ніж удвічі порівняно з
показниками Типових навчальних планів.
Варіативна складова Типових планів використовується на:
 збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної
складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми,
передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно.
Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником
навчального закладу чи його заступником. Учитель записує проведені уроки на
сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;
 запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють
обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування
(етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія,
креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
 індивідуальні заняття та консультації.
Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин
на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих навчальних
планах у колонці «Інваріантна складова» навпроти відповідного предмета
ставиться напис X+Y, де X – кількість годин, що передбачена типовими планами
на вивчення предмета, а Y – кількість годин варіативної складової, додатково
відведених на вивчення цього предмета.
Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, то у
колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість
годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на 9, 18, 35 чи 70
академічних годин.
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 чи груп учнів. При цьому зазначається, з яких навчальних предметів
інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у випадку
відсутності вільних сторінок – в окремому журналі) зазначається склад групи,
яка відвідує факультативні заняття з предмета, та ведеться облік відвідування.
Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням
педагогічної ради.
Повноцінність загальної середньої освіти та профільного навчання
забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.
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Лариса ПЕКАРСЬКА,
методист кабінету
природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
Ганна МЕЛЬНИК,
методист кабінету
природничо-математичних предметів,
технологій Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської ОДА
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шкільний курс математики у 2015-2016 навчальному році в 10-11-х класах
загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами,
надрукованими у навчально-методичному посібнику «Збірник програм з
математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох
частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання» (упор.: Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко,
О. В. Єргіна; видавництво «Ранок», Харків, 2011 р.).
Навчання математики у 8-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися за програмами,
надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
Математика. 5-12 класи» (видавництво «Перун», Київ, 2005р.), та в науковометодичному журналі «Математика в школі» (2006 р., №2).
Програми для 8-9 класів із поглибленим вивченням математики
видрукувані в Інформаційному збірнику МОН (2008 р., №16), науковометодичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» (2008 р.,
№6).
Окрім цього, зазначені вище програми розміщено на сайті Міністерства
освіти і науки України (режим доступу: www.mon.gov.ua).
У 2015-2016 навчальному році 5-7 класи загальноосвітніх навчальних
закладів будуть навчатися за розвантаженими програмами для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України № 585 від 29.05.2015 р. «Про затвердження змін до навчальних
програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня». Із вказаними
оновленими програмами можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки
України за адресою: www.mon.gov.ua.
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Програми факультативних курсів, гуртків, курсів за вибором розміщені в
навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для
допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)» (упор.:
Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна). Означений збірник схвалений
до використання у загальноосвітніх навчальних закладах МОН України.
Ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної
(8-9 класи) та профільної (10-11 класи) освіти мають свої особливості, що
спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження
обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35
годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити
матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише
факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворотний процес, коли
факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість
годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу мають бути
скоригованими у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за
вибором.
У такому випадку скоригована програма повинна бути погоджена на
засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і
затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до
програми обов’язково необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за
вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника,
схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.
Програми з математики для 5-11 класів розраховані на 35-тижневе
вивчення предмета, що підтверджується структурою навчального року, проте
кількість годин у календарних планах учителів не відповідатиме кількості годин,
зазначеній у програмах, оскільки з цієї кількості виключаються години, що
«випадають» на державні свята, 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.
У 2015-2016 навчальному році розпочнеться впровадження нового
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових
навчальних програм з усіх базових дисциплін у 7 класах.
Згідно з Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів на вивчення математики у 7 класі відводиться 4 години на тиждень: 2
години на вивчення алгебри, 2 години на вивчення геометрії (упродовж року).
За результатами конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для
учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів вивчення математики у
7 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році може
здійснюватися за підручниками
«Алгебра», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів, та «Геометрія», підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з переліком, що наводиться:
Назва підручника
Автор(и)
Видавництво
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«Алгебра», підручник
для 7 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів

Мерзляк А Г.,
Полонський В. Б,
Якір М. С.
Кравчук В. Р.,
Підручна М. В.,
Янченко Г. М.
Істер О. С.
Бевз Г. П.,
Бевз В. Г.
Мальований Ю. І.,
Литвиненко Г. М.,
Бойко Г. М.
Цейтлін О. І.
Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М.,
Коломієць О. М.,
Сердюк З. О.
Бурда М. І.,
Тарасенкова Н. А.
Мерзляк А. Г.,
Полонський В. Б,
Якір М. С.
Роганін О. М.,
Капіносов А. М.

«Геометрія», підручник
для 7 класу
Єршова А. П,
загальноосвітніх
Голобородько В. В.,
навчальних закладів
Крижановський О. Ф.
Бевз Г. П., Бевз В. Г.,
Владімірова Н. Г.
Тадеєв В. О.
Істер О. С.
Апостолова Г. В.

ТОВ ТО «Гімназія»
Редакція газети
«Підручники і
посібники»
ТОВ «Видавництво
«Генеза»
ТОВ «Відродження»
Навчальна книга –
Богдан
Ранок
ТОВ «Видавничий дім
«Освіта»
ТОВ «Видавничий дім
«Освіта»
ТОВ ТО «Гімназія»
Редакція газети
«Підручники і
посібники»
Ранок
ТОВ «Відродження»
Навчальна книга –
Богдан
ТОВ «Видавництво
«Генеза»
ТОВ «Видавництво
«Генеза»

Рекомендації щодо особливостей вивчення математики в 7 класах за новою
програмою будуть запропоновані у цьогорічному інструктивно-методичному
листі МОН України.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з
математики у п’ятих та шостих класах загальноосвітніх навчальних закладів
наведено у листах Міністерства освіти і науки України №1/9-368 від 24.05. 2013 р.
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«Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх
навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» та №1/9343 від 16.04.2014 р. «Про організацію навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній
школі» відповідно.
Акцентуємо увагу, що календарне планування, яке вчителі
використовували при навчанні математики учнів 5-6 класів у 2014-1015
навчальному році, не є чинним, оскільки у поточному навчальному році
діятимуть оновлені програми.
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться
у листі Міністерства №1/9-426 від 01.06.2012 р. «Щодо інструктивнометодичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та
коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012
р.).
Розподіл годин на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість
контрольних робіт із математики в 10-11 класах (академічний, профільний рівні
та поглиблене вивчення
предмета) наведені у навчально-методичному
посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та
профільного навчання (у двох частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання» (упор.: Н. С.
Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна).
Звертаємо увагу вчителів на те, що при проведенні тематичного
оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних
досягнень із математики учнів ЗНЗ, слід дотримуватися рекомендацій
Міністерства освіти і науки України та Рівненського ОІППО.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів 5-7 класів, які навчатимуться
за новими Державними стандартами, слід керуватись орієнтовними вимогами
до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
з предметів інваріантної складової навчального плану, затвердженими наказом
МОН України «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
№1222 від 21.08. 2013 р. При оцінюванні навчальних досягнень учнів 8-11 класів
дотримуємося Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України № 329
від 13.04.2011 р .
Враховуючи, що оцінка за тему виставляється на підставі результатів
опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням
поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, самостійних,
творчих, контрольних) та навчальної активності школярів, і той факт, що перед
початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю
вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і
термінами їх проведення; умовами оцінювання. Учням, які були відсутні на
контрольній роботі, бал за роботу, виконану пізніше, ставиться в клітинці, яка
відповідає даті проведення запланованої контрольної роботи після позначки «н»
через скісну риску (наприклад, н/9).
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У випадку відсутності учня наприкінці семестру оцінка за останню тему
виставляється на підставі поточних оцінок без написання контрольної роботи.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках упродовж вивчення
теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом
«Тематична» виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При
цьому слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів із
предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь
узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.
Наприклад, за відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не
атестований (н/а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на
підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням
самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено
«н/а».
Звертаємо увагу керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що з
метою сприяння професійній самореалізації педагогів та
неухильного
дотримання принципів педагогічної свободи вчителя МОН України видало ряд
нормативних документів, а саме:
 наказ Міністерства освіти і науки України № 648 від 27.05.2014
р. «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів
документації та звітності, непередбаченої законодавством України»;
 лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-586 від 11.11.2014
р. «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової
роботи»;
 лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-630 від
05.12.2014 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи
педагогічної діяльності вчителя».
Разом із тим Типове положення про атестацію педагогічних працівників
передбачає знання вчителем теоретичних основ та сучасних досягнень науки з
предмета, який вони викладають, використання інформаційно-комунікаційних
технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі.
Сучасне інформаційне суспільство спонукає педагога працювати на
перспективу. Сьогоднішні школярі в майбутньому працюватимуть у цифровому
суспільстві, де володіння інформаційно-комунікаційними технологіями є
запорукою успіху.
Інформаційні технології, з одного боку, – це потужний інструмент для
отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб
підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.
Рівень ефективного набуття знань учнями в значній мірі залежить від
упровадження інформаційних технологій навчання, зокрема спеціалізованих
програмних засобів. Серед програмних засобів, які орієнтовані для використання
при навчанні математики, виокремимо такі програми, як DERIVE, GRAN1,
GRAN-2D, GRAN-3D, Maple, MathCAD та інші.
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До переліку електронних засобів навчального призначення, схвалених
МОН України, належать такі:
Назва

Предмет

Клас

Розробник

Програмно-методичний
комплекс ТЕРМ VII підтримки
навчальної математичної
діяльності

Алгебра

7

Херсонський
державний
університет

Програмно-методичний
комплекс навчального
призначення «Математика. 5-6
клас» для ЗНЗ

Математика

5-6

ПП «Контур-плюс»

Програмно-методичний
комплекс GRAN

Алгебра,
геометрія

7-11

ТОВ
«Республіканський
навчально-науковий
центр «ДІНІМ»

Пакет динамічної геометрії DG

Геометрія

7-9

Харківський ДПУ
ім. Г. С. Сковороди

Педагогічний програмний засіб
для ЗНЗ «Геометрія, 7 клас»

Геометрія

7

ЗАТ “Мальва”

Педагогічний програмний засіб
для ЗНЗ «Алгебра, 7 клас»

Алгебра

7

Херсонський
державний
університет

Педагогічний програмний засіб
для ЗНЗ «Геометрія, 8 клас»

Геометрія

8

ЗАТ “Мальва”

8

Херсонський
державний
університет

Педагогічний програмний засіб
для ЗНЗ «Алгебра, 8 клас»

Алгебра

Педагогічний програмний засіб
«Бібліотека електронних
наочностей «Алгебра, 7-9 клас»
для ЗНЗ

Алгебра

7-9

Херсонський
державний
університет

Педагогічний програмний засіб
Педагогічний програмний засіб
"Бібліотека електронних
наочностей "Геометрія, 7-9
клас" для ЗНЗ

Геометрія

7-9

ЗАТ «Мальва»
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Педагогічний програмний засіб
«Геометрія, 10 клас» для ЗНЗ

Геометрія

10

ЗАТ «Мальва»

Педагогічний програмний засіб
«Геометрія, 11 клас» для ЗНЗ

Геометрія

11

ЗАТ «Мальва»

Педагогічний програмний засіб
навчального призначення
«Алгебра, 10 клас» для ЗНЗ

Алгебра

10

«Укрприборсервіс»

Педагогічний програмний засіб
навчального призначення
«Алгебра, 11 клас» для ЗНЗ

Алгебра

11

«Укрприборсервіс»

Педагогічне програмне
середовище "Системи лінійних
рівнянь"

Алгебра

7-11

Херсонський
державний
університет

Контрольно-діагностична
система "Test-W"

Всі

Всі

Шестопалов Олексій

Зазначені засоби містять конструктори уроків, необхідний теоретичний
матеріал, довідкову інформацію, вправи і запитання, тестові завдання для
контролю навчальних досягнень, приклади розв’язування вправ та задач, що
дозволить учителю не лише використовувати запропонований матеріал, а й
створювати власні уроки.
При плануванні уроків математики з використанням ІКТ рекомендуємо
враховувати:
• наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання;
• наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що
відповідає діючій програмі;
• наявність інструментальних середовищ;
• наявність програм-тренажерів;
• готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера;
• можливості учня використовувати комп'ютерні технології в позаурочний
час.
Використання ІКТ при вивченні математики сприяє розвитку пізнавальної
діяльності учнів, дає можливість здійснити інтеграцію навчальної діяльності
учня та вчителя, дозволяє поєднувати індивідуальний підхід із різними формами
колективної навчальної діяльності, враховуючи рівневу диференціацію.
Для ефективної організації навчально-виховного процесу необхідною
умовою є розуміння й усвідомлення вчителем перспективності такого навчання,
вибір раціональної системи методів і прийомів активного навчання,
використання традиційних засобів у поєднанні з новими інформаційними
технологіями.
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Микола ПІДДУБНИЙ,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У 2015 - 2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Із метою підвищення якості шкільної мовно-літературної освіти, належної
підготовки вчителів української мови і літератури загальноосвітніх навчальних
закладів області до нового 2015 - 2016 навчального року радимо на засіданнях
районних, міських методичних об'єднань учителів-словесників
обговорити:
 методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо
вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2015 - 2016 н. р.;
 методичні поради інституту щодо організації навчально-виховного
процесу з української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2015 - 2016 навчальному році;
проаналізувати:
 зміни до навчальних програм з української мови і літератури у 5 - 9
класах, особливу уваги звернути на програми 8 - 9 класів з української
літератури, в яких зміни є значними;
 рівень навчальних досягнень учнів з української мови і літератури за
результатами державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного
оцінювання і окреслити шляхи усунення недоліків;
 результати участі вчителів у районному та обласному турах
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015», з’ясувати причини невдач і
врахувати їх під час підготовки до наступного конкурсу;
спланувати структуру методичної роботи таким чином, щоб кожен
учитель, крім шкільного методичного об'єднання, був залучений до роботи в
певній методичній ланці на рівні району (міста) чи області: це активізує творчий
потенціал педагогів, мотивує до продукування педагогічних ідей, сприяє обміну
досвідом на рівні району, міста чи області та впровадженню його в практику
школи;
узяти участь у роботі V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей
"Мій особистісно зорієнтований урок», який з ініціативи Міністерства освіти і
науки України проходитиме в жовтні на базі Рівненського ОІППО; проблемна
тема фестивалю – «Учень у системі особистісно зорієнтованого і
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компетентнісного навчання: як долається відчуження від навчання»;
запропонувати на виставку творчі напрацювання вчителів української мови і
літератури району, міста з питань особистісно і компетентнісно зорієнтованого
навчання;
залучити вчителів, учнів та батьків до обговорення навчальних
підручників з української літератури для старшої школи (пошук в Інтернеті:
Інститут педагогіки НАПН України – віртуальна лабораторія відділу навчання
української мови і літератури (внизу сторінки) – науково-методичне
забезпечення української літератури на засадах інноваційних підходів (внизу
сторінки) – анкети);
підготувати інформацію про освітній рівень і кількісний склад учителів
української мови і літератури та надіслати на електронну адресу pid-dub@ukr.net
Використання тестових технологій
у процесі вивчення української мови та літератури
Одним із важливих напрямів методичного супроводу навчально-виховного
процесу в школі є допомога вчителю в розробці та впровадженні якісно нових
підходів до оцінювання навчальних досягнень школярів. У цьому контексті
особливе місце посідають тестові технології. Сьогодні не кожен учитель
спроможний розробити якісний тест для перевірки певної теми, оскільки це
потребує спеціальних знань. З огляду на це пропонуємо скористатися такими
порадами.
Тест досягнень – це не довільний набір вправ, а чітка система завдань
специфічної форми, визначеного змісту, зростаючої складності, яка дозволяє
якісно виміряти рівень знань, умінь, навичок. Тести повинні допомагати в
навчанні, не лише зорієнтувати в рівні досягнень, а й виявити труднощі,
прогалини, проаналізувати і скоригувати результати.
У шкільній практиці з-посеред багатьох видів (настановчі, діагностичні,
навчальні та ін.) найчастіше використовуються підсумкові тести, метою яких є
виявлення рівня навченості.
Щоб тест у цілому й окремі його завдання були якісними, радимо
користуватися збірниками тестових завдань, схваленими Міністерством освіти
та науки України. Якщо ж учитель самостійно розробляє завдання, він має
дотримуватися певних вимог. Головними з них є відповідність тестових завдань
меті навчання, валідність (відповідність змісту вивченого матеріалу та рівню
навченості: завдання певного рівня, наприклад, другого, виконуються за
допомогою тільки другого рівня знань і не можуть бути вирішені першим
рівнем), варіантність (розробка кількох варіантів завдань), простота
(постановка простих однозначних питань), однозначність (дотримання еталону
послідовності та об’єму тесту: матеріал вважається засвоєним, якщо учень
виконав 70% завдань), визначеність (розуміння, які знання, вміння й навички
треба показати).
Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального
ознайомлення учнів з інструкцією щодо їх виконання. При цьому потрібно
пояснити правила виконання завдань кожного рівня, умови оформлення записів.
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Важливим для вчителя є дотримання головної вимоги: просування школярів в
освоєнні тестових технологій – від простих завдань до складніших.
Учителеві й учням варто пам’ятати, що на виконання завдань із вибором
однієї правильної відповіді слід відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох
правильних відповідей або встановлення відповідності – півтори хвилини.
Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й
швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники
працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. На цьому етапі слід навчати
школярів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати
результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.
Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити виявлені помилки.
Проектуючи тест, потрібно враховувати, що запропоновані завдання
мають бути різноманітними за змістом і формою, що дасть змогу уникнути
монотонності та забезпечити постійну й стійку мотивацію учнів до роботи. Не
варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати
школярам також і відкриті завдання, в яких вони самостійно мають записати
повну відповідь на запитання.
Учитель повинен пам’ятати, що завдання треба формулювати переважно у
формі стверджувального речення, воно має бути максимально коротким, точним
і однозначним, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами. Не
рекомендується вказувати після використаного в тесті речення прізвище його
автора, щоб не переобтяжувати завдання зайвою інформацією і не відволікати
від головного.
Використання мультимедійних технологій
для оцінювання навчальних досягнень школярів та підготовки до ЗНО
Активніше використовувати в навчальному процесі сучасні мультимедійні
технології для оцінювання навчальних досягнень школярів та підвищення якості
підготовки до ЗНО. Ефективними в цьому плані є комп’ютерні програми для
тестової перевірки знань, умінь та навичок із завданнями різних форматів: одна
правильна відповідь із чотирьох запропонованих, множинний вибір,
установлення відповідності. Застосування такого тесту з метою контролю,
повторення вивченого матеріалу чи в процесі підготовки до ЗНО дозволяє не
лише всебічно й глибоко перевірити вивчене, внести відповідні корективи, а й
формує вміння працювати в заданому форматі, що особливо потрібне під час
ЗНО. Таку програму повинен мати кожен учень старшої школи на
персональному комп’ютері. За умови системного підходу, починаючи з 9-го і
завершуючи 11-им класом, учні не лише отримають ґрунтовні знання, а й
матимуть тести з усіх програмових тем для самопідготовки до ЗНО. Для
прикладу подаємо тест з української літератури за творчістю І. С. НечуяЛевицького (мультимедійну презентацію див. на веб-порталі «Освіта
Рівненщини»; програма активується за умови повноекранного зображення –
клавіша F5).
Завдання з однією правильною відповіддю
1. Справжнє ім'я письменника
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А. Іван Семенович Нечуй
Б. Іван Семенович Левицький
В. Іван Семенович Нечуй-Левицький
2. І.С.Нечуй-Левицький в українській літературі є представником
А. Реалізму
В. Романтизму
Б. Класицизму
Г. Сентименталізму
3. "… повість належить до найкращих оздоб українського письменства", –
так оцінив «Кайдашеву сім’ю»
А. Максим Рильський
В. Олександр Білецький
Б. Іван Дзюба
Г. Іван Франко
4. "Іван Левицький – се великий артист зору, колосальне, всеобіймаюче
око України», – сказав про письменника
А. Іван Франко
В. Михайло Коцюбинський
Б. Панас Мирний
Г. Олександр Білецький
5. «Кайдашева сім’я» за жанром –
А. Психологічний роман
В. Сатирична повість
Б.Соціально-побутова повість
Г. Народне оповідання
6. Зображення життя українського села в пореформену добу з усіма його
складнощами й суперечностями на прикладі однієї родини – це в «Кайдашевій
сім’ї»
А. Фабула
В. Тема
Б. Мотив
Г. Ідея
7. Головна ідея твору –
А. Засудження індивідуалізму егоїстичних натур і норм народної моралі,
які спричиняють духовну роз’єднаність в родині, її занепад
Б. Висміювання приватновласницьких інтересів Кайдашів, які беруть верх
над духовним началом
В. Гнівний осуд соціальних умов, у яких трудяща людина втрачає людську
подобу, борючись за шматок хліба
Г. Засудження неповаги дітей до своїх батьків, що призводить до
духовного зубожіння
Завдання з кількома правильними відповідями
8. У творі автор порушує проблеми
А. Добра і зла; любові до природи
Б. Кохання; взаємин батьків і дітей
В. Сімейних стосунків; людської гідності та свободи
Г. Віри в Бога й моралі; миру і війни
9. Особливістю композиції «Кайдашевої сім’ї» є
А. Чіткий поділ твору на дві завершені частини
Б. Розгортання сюжету за принципом нагнітання епізодів і сцен
В. Наявність екскурсів у минуле
Г. Наявність розлогих описів
10. Дія у творі відбувається в
А. Пісках
В. Семигорах
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Б. Ніжині
Г. Києві
11. У змалюванні персонажів "Кайдашевої сім'ї" письменник використав
А. Сатиру
В. Іронію
Б. Гумор
Г. Сарказм
Завдання на встановлення відповідності
12. Установіть відповідність між сюжетними елементами та епізодами
твору «Кайдашева сім’я».
Елементи сюжету
Епізоди твору
А Б В Г Ґ
1. Експозиція
А. Усихання груші
1
2. Зав’язка
Б. Мелашка на прощі в Києві
2
3. Розвиток дії
В. Розмова братів Карпа й Лавріна
3
про майбутнє одруження
4
4. Кульмінація
Г. Одруження Карпа
5
5. Розв’язка
Д. Сварки через мотовило, курку,
кухоль, півня, кабана і грушу
13. Установіть відповідність між персонажами твору та їх описом.
Персонаж
Опис
А Б В Г Ґ Д
1. Омелько
А. "Веселі, сині, як небо, очі 1
Кайдаш
світились привітно й ласкаво. 2
Тонкі брови, русяві дрібні кучері 3
на голові, тонкий ніс, рум'яні губи 4
—
все
подихало
молодою 5
парубочою красою"
6
2. Маруся
Б. "Широке лице було сухорляве й
Кайдашиха
бліде, наче лице в ченця. На
сухому високому лобі набігали
густі дрібні зморшки. Кучеряве
посічене волосся стирчало на
голові, як пух, і блищало сивиною"
3. Карпо
В. "Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна,
гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза,
повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як
червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як
калина"
4. Лаврін
Г. "... широкий в плечах, з батьківськими карими
гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його
блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве.
Гострі темні очі були ніби сердиті"
5. Мотря
Ґ. "Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи
панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові й
повага до панів"
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6. Мелашка

Д "Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалось з
чорними тонкими бровами, з темними блискучими, як
терен, облитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите
щось гостре, палке, гаряче, було видно розум із завзяттям
і трохи зі злістю"

Тести такого змісту випливають із завдань ЗНО попередніх років, де
значна увага приділяється літературним стилям і напрямам, жанрам,
персонажам, місцю дії, композиції, засобам образності тощо, на що учні не
звертають належної уваги під час вивчення художніх творів на уроках літератури
і що швидко забувається.
Складання календарно-тематичних планів
При складанні календарно-тематичних планів радимо користуватися
листом МОН України № 1/9-630 від 05.12.14 року «Про неухильне дотримання
принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя», в якому,
зокрема, наголошується: "Календарне та поурочне планування здійснюється
вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи
електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення
календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою
вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста,
району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. Строки
їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак
вчитель самостійно приймає про це рішення".
Одночасно наголошуємо, що календарно-тематичний план учитель
розробляє на кожен клас відповідно до навчальної програми і подає на
погодження адміністратору закладу, який веде даний предмет.
У календарно-тематичному плані слід зазначити назву предмета, клас і
програму, за якою він складений. Зміст плану навчального курсу має відповідати
змісту програми, за якою організовано навчання.
Якщо вчитель користується друкованими планами, взятими, наприклад, із
мережі Інтернет, їх обов’язково слід узгодити з навчальною програмою,
особливо види усних та письмових робіт, кількість яких, як засвідчує практика,
не завжди в таких планах відповідає нормам.
Хибують навчально-тематичні плани і формулюваннями тем уроків.
Акцентуємо увагу, що темами уроків української мови є матеріал програми,
наприклад: «Написання складних прикметників». Щодо уроків української
літератури, такої відповідності немає, хіба що це стосується життєпису митця
(«Григір Тютюнник, коротко про письменника», «Євген Гуцало, основні
відомості про письменника», «Життя і творчість Григорія Сковороди»),
загальних тем («Еміграційна література (огляд)»). Програма містить анотації до
художніх творів, які аж ніяк не є темами уроків. Тому вчитель, формулюючи
тему уроку літератури, має керуватися наступними критеріями:
а) тема – це чітке, стисле і зрозуміле формулювання головної думки твору
(якщо на вивчення твору відводиться 1 год.), наприклад: «Викриття
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конформізму значної частини української еліти і заклик працювати задля
кращого майбутнього рідного народу в поемі Т.Шевченка «І мертвим, і
живим…»);
б) для творів, які вивчаються на кількох заняттях, теми уроків
формулюються залежно від обраного шляху аналізу – сюжетного («Соціальне та
психологічне вмотивування бунтарства» (за І частиною роману Панаса
Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»), пообразного («Образи Омелька та
Марусі Кайдашів») чи проблемно-тематичного («Проблема людського щастя у
драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»).
Недоцільним є формулювання, коли тема уроку літератури збігається з
назвою твору (В. Симоненко, «Лебеді материнства»). Тема уроку має
акцентувати увагу на головному, зацікавлювати, спонукати до роботи. Це
стосується й уроків позакласного читання та літератури рідного краю.
Принагідно зауважимо, що для класного журналу та календарно-тематичного
плану тема формулюється в офіційно-діловому стилі, оскільки це документи
(«Життя і творчість І. С. Нечуя-Левицького»), а в учнівський зошит і на дошку
може записуватися і в художньо-публіцистичному(«Всеобіймаюче око
України»).
При формулюванні тем уроків розвитку мовлення зазначаємо вид роботи
(усна чи письмова), тип мовлення, стиль, назву. Наприклад: «Усний твір-роздум
у публіцистичному стилі «Краса любові – найвища на землі краса»).
Календарно-тематичний план рекомендується розробити на весь
навчальний рік, а потім уточнити на кожен семестр. Як правило, перший семестр
триває 16 тижнів, а другий – 19. Тому програмові години плануємо рівномірно:
половина матеріалу вивчається у І семестрі, інша половина – в ІІ (за умови парної
кількості тем, блоків). Якщо ж така кількість непарна, більше матеріалу
відводимо на ІІ семестр. Пропорційно до визначених тем розподіляються години
для проведення уроків розвитку мовлення, позакласного читання, літератури
рідного краю.
Основною одиницею оцінювання є навчальна тема, обсяг якої
визначається залежно від кількості контрольних робіт мовної/літературної
змістової лінії в конкретному класі. При цьому теми, розраховані на значну
кількість навчальних годин (наприклад, «Іменник», «Нова українська
література»), при плануванні розподіляються на підтеми.
Контрольні роботи для перевірки мовних (літературних) знань та вмінь не
рекомендується планувати на останні уроки семестру.
Проведення екзаменаційного диктанту
Оскільки державна підсумкова атестація з української мови за курс базової
школи у дев’ятому класі традиційно проводиться у формі текстуального
диктанту, вчителі мають володіти методикою його проведення. Крім
рекомендацій, пропонованих Міністерством освіти і науки України та авторами
збірників диктантів, пропонуємо практичні поради, які допоможуть учителям у
проведенні диктанту як форми контролю.
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Диктант вимагає від учнів умінь зосередитися, посиленої уваги,
відповідного темпу письма, швидкого орієнтування у вивчених правилах і
точності відтворення почутого.
Певні вимоги ставляться і до вчителя, дотримання їх сприятиме чіткій
організації праці та позитивно позначиться на кінцевому результаті, а саме:
1. Виголошення тексту повинне бути якісним щодо дикції, інтонації і
темпу читання. Слід дотримуватися балансу між темпом письма всього класу і
темпом диктування. Ситуація, коли учень не встигає записати почутий текст, не
допускається.
2. Диктант розпочинається не з читання тексту, а з інструктажу.
Наголошується, що:
 текст буде читатися три рази: перший раз звучить увесь текст для
загального ознайомлення, другий раз – для написання, третій – для перевірки та
виправлення можливих помилок;
 кожне речення також читатиметься тричі: перший раз – для сприйняття,
другий раз – частинами для запису, третій – для перевірки написаного.
3. Під час виголошення диктанту в класі чути тільки текст; жодного
зайвого слова вчитель не промовляє, щоб не порушувати уваги дітей.
Попередження допустиме лише тоді, коли треба вказати на новий абзац або
речення. Тоді звучать фрази «Наступне речення», «Абзац».
4. Поділ речення на частини під час читання не може бути довільним, а
підпорядковується певним принципам:
 орієнтовна кількість слів у частині – два-чотири;
 частина читається, як правило, один раз;
 однорідні члени речення, по можливості, диктуються водночас та з
відповідною інтонацією;
 нижчим тоном і в прискореному темпі читаються порівняльні звороти,
звертання, вставні слова, відокремлені члени речення;
 окремою частиною може бути коротка підрядна або сурядна частина
складного речення.
5. Щоб віднайти правильний темп читання, вчителю слід орієнтуватися на
учня із середньою у порівнянні з іншими швидкістю запису. Як тільки він
завершить запис прочитаного, можна читати наступний фрагмент речення.
6. Слід ігнорувати намагання деяких учнів спонукати вчителя до
багаторазового читання одного й того ж. В окремих випадках дати більше часу
для запису складного фрагменту тексту.
7. Після запису фрагментів речення читається повністю.
8. Після написання всього тексту диктант читається повністю для
остаточної перевірки записаного. Текст читається, як правило, ще повільніше, із
паузами між реченнями, які використовуються учнями для
перевірки
написаного.
9. Час для самоперевірки не надається. Сумніви щодо правопису учні
повинні вирішувати в процесі написання.
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Проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»
Специфікою конкурсів "Учитель року" останніх років було намагання
відмовитися від шаблонних форм їх проведення, що дозволило більш повно
виявити творчі здобутки педагогів і популяризувати їх із метою підвищення
професійної майстерності. Це вимагає від його учасників, крім знання предмета,
належного володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, зокрема
створювати власні блоги, працювати з тестовими системами тощо.
Щодо конкурсу "Учитель року – 2015", то він, з одного боку, став більш
відкритим (всі охочі могли ознайомитися з матеріалами його учасників на їхніх
персональних блогах), творчим, цікавим, а з іншого, виявив слабкі сторони в
підготовці учасників та поданих ними матеріалів. Із метою уникнення
допущених недоліків у майбутньому радимо звернути увагу на такі моменти:
 Конкурс – це завжди пошук нових ідей, свіжих думок та креативних
поглядів. І цією новизною має бути пронизаний висновок методичного
об'єднання про педагогічну та методичну діяльність педагога. Результативність
роботи, зокрема переможців конкурсів, олімпіад, МАН, краще показати у формі
діаграми за роками чи подати узагальнено в іншій формі, ніж перераховувати
поіменно. Важливо продемонструвати досягнення учасника не лише на рівні
навчального закладу, а й району (міста), області, України.
 Найбільше турбот учасникам конкурсу завдав блог, оскільки потребував
багато часу, знань і вмінь. Щоб зробити його презентабельним і читабельним,
радимо продумати тематичні рубрики (обов'язкові рекомендувалися); постійно
оновлювати, наповнюючи цікавим і різноманітним за тематикою контентом; для
привабливості та інформативності розмістити окремі ґаджети. Члени журі, крім
цього, відстежували, як блог сприяв організації урочної та позакласної
навчальної діяльності учнів, як залучалися батьки до участі в навчальновиховному процесі, наскільки був комунікативним (запитання – відповіді), а
контент – авторизованим.
 Під час створення і захисту освітнього проекту радимо звернути увагу
вчителів на такі моменти:
а) вид і форму проекту, адже від цього залежатиме його структура
(пропонувався практико-орієнтований проект у формі розробки уроку);
б) мету створення (перевірялися знання типів та структури сучасного
уроку);
в) використання сучасних підходів до навчання (особистісно
орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного);
г) застосування інтерактивних форм і методів;
ґ) комунікативний аспект (уникати читання розробки під час захисту
проекту).
 При проведенні майстер-класу учасник конкурсу повинен не лише
презентувати свої досягнення, а й розкрити їх оригінальність, інноваційність.
Великого значення слід надавати формі проведення, яка б захопила аудиторію,
сприяла активізації діяльності, збудила інтерес і прагнення пізнати нове,
оволодіти ним. Небезпека "провалу" майстер-класу криється у використанні
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відомих широкому загалу методів і прийомів роботи, видавання їх за новації.
Результативність майстер-класу значною мірою залежить від уміння його автора
бути безпосереднім, створити атмосферу невимушеності, співтворчості,
зацікавлення. Часто спостерігається протилежне: скованість, прив'язаність до
конспекту, дистанціювання від учасників, невміння керувати діяльністю.
Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу
радимо враховувати наступні критерії:
Презентабельність – виразність інноваційної ідеї, вигідне вирізнення її
серед інших.
Ексклюзивність – яскраво виражена індивідуальність, неповторність у
представленні інноваційної ідеї.
Прогресивність – відповідність представлених ідей тенденціям сучасної
освіти та методики навчання предмета, здатність автора не тільки до
методичного, а й наукового узагальнення досвіду роботи.
Умотивованість – наявність прийомів і умов мотивації, залучення
кожного до активної творчої діяльності щодо опанування нової ідеї.
Оптимальність – достатність використаних форм, методів і засобів, їх
зв’язок із метою та результатом.
Ефективність – результативність пропонованих інновацій для кожного
учасника майстер-класу: що конкретно це дає учасникам.
Технологічність – чіткий алгоритм заняття, дотримання структурних
компонентів.
Артистизм – піднесений стиль, харизма, здатність до імпровізації, вміння
впливати на аудиторію.
Загальна культура – ерудиція, нестандартність мислення, стиль
спілкування, культура інтерпретації.
 Хвилювання в учасників завжди викликає конкурсне випробування з
фахової майстерності у формі тестів за завданнями організаторів проведення
відповідного туру. За результатами цьогорічного тестування радимо звернути
увагу майбутніх конкурсантів на знання основ сучасної освіти (головні
тенденції, підходи до навчання, функції вчителя), педагогіки (дидактика, процес
навчання, освітнє середовище, освітні технології, метод, прийом тощо),
психології (види темпераменту, індивідуальний підхід, типи сприйняття
інформації, психолого-педагогічні ситуації тощо). Завдання цьогорічного
конкурсу будуть розміщені на веб-порталі "Освіта Рівненщини".
 Вирішальним при визначенні переможця традиційно на конкурсі є урок.
Готуючи його, передбачливий учитель візьме до уваги також критерії, якими
керуватимуться члени журі в оцінюванні уроку. Пропонуємо конкретизовані
критерії, що значно допоможе в розробці та проведенні заняття.
Фахова компетентність: знання предмета, науковість.
Методична компетентність: а) мета і цілі уроку: повнота мети,
конкретизація її в цілях, рівень досягнення; б) тип і структура: чіткість,
змістовність і завершеність кожного з етапів; відповідність структури
обраному типу; в) форми роботи: фронтальна, індивідуальна, парна, групова;
г) види завдань: репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі,
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творчі; ґ) технології, методи і засоби навчання, їх доцільність та інноваційність;
д) організація самостійної діяльності учнів на уроці; е) формування предметних
компетенцій.
Психолого-педагогічна компетентність: а) мотивація та активізація
пізнавального інтересу учнів; б) рефлексія процесу та результатів навчання;
в) підведення підсумків, оцінювання діяльності учнів: правильність,
доцільність, види оцінювання; г) характер та обсяг домашнього завдання; ґ) роль
учителя: ментор, наставник, фасилітатор; д) раціональність використання
часу на уроці.
Особистісні якості: а) культура мовлення, комунікативність;
б) креативність; в) ерудиція; г) стриманість, емпатія.
Наголошуємо, що урок має бути суто авторським, інноваційним щодо
підходів, технологій, методів і прийомів навчання.
 Не варто недооцінювати самоаналіз уроку як конкурсний захід, у
процесі якого оцінюється здатність учасника конкурсу до рефлексії власної
діяльності. Помилковими є намагання окремих учасників переказати конспект
уроку, тому що це свідчить про нерозуміння мети самоаналізу.
Із метою ефективного проведення самоаналізу проведеного уроку
найперше слід пам'ятати, що від педагога очікують рефлексії його діяльності на
уроці, розуміння причин успіху чи невдач. У ході кількахвилинного виступу
вчитель аналізує досягнення поставлених цілей; мотивує доцільність обраних
методів і прийомів роботи; виділяє найбільш вдалі фрагменти, цікаві відповіді
учнів; коментує цікаві моменти, на які члени журі могли не звернути уваги;
з'ясовує причини невдач, помилок, якщо такі були. Не потрібно боятися вказати
на власні помилки: розуміння і визнання їх журі сприйме позитивно. Проте не
варто акцентувати увагу на тому, що окремі завдання не вдалося виконати за
браком часу. Некоректними вважаються посилання на непередбачений рівень
підготовки дітей та інші «недоліки» класу.
Самоаналіз передбачає запитання до вчителя для отримання додаткової
інформації про хід та результати діяльності його та учнів на уроці, про
оцінювання власної діяльності тощо. До цього слід бути готовим.

Наталія ПРОКОПЧУК,
методист кабінету-центру
практичної психології і соціальної роботи
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
ТА СІМ’ЯМ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
У житті кожної людини відбуваються зміни: вступ до школи та її
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закінчення, одруження, пошук, зміна роботи, іноді – переїзд до іншого міста чи
країни. Деякі з цих змін ми можемо спланувати заздалегідь і певним чином до
них підготуватися, а деякі відбуваються блискавично і потребують перебудови
всього звичного способу життя.
Проблема адаптації до умов оточуючого середовища, зокрема навчання, є
однією з актуальних у сучасній педагогіці та психології.
Адаптація (від. лат. асіаріо - пристосовую) – це пристосування органів
чуття та всього організму до нових, змінених умов існування.
Поняття адаптації є одним із ключових у дослідженні живого організму,
оскільки саме механізми адаптації, вироблені в результаті тривалої еволюції,
забезпечують можливість існування організму в мінливих умовах середовища.
Із метою підкреслення домінування тих чи інших компонентів у цілісній
системі адаптації передбачають такі її види: фізіологічна, психічна, соціальнопсихологічна, психофізіологічна та професійна.
Фізіологічна адаптація – стійкий рівень активності та взаємозв’язку
функціональних систем, органів і тканин, а також механізмів управління, що
забезпечує нормальну життєдіяльність організму і трудову активність людини в
різних (тому числі й соціальних) умовах існування, здатність до відтворення
здорового потомства.
Психічна адаптація – процес установлення оптимальної відповідності
особистості й навколишнього середовища у ході здійснення діяльності, яка
властива людині, адже дає їй змогу задовольняти актуальні потреби і
реалізовувати пов’язані з ними значущі цілі (при збереженні психічного й
фізичного здоров’я), забезпечуючи в той же час відповідність психічної
діяльності людини, її поведінки вимогам середовища.
Соціально-психологічна адаптація – аспект психічної адаптації, що
забезпечує організацію мікросоціальної взаємодії, формування адекватних
міжособистісних стосунків, урахування експектацій оточення і досягнення
соціально значущих цілей.
Психофізіологічна адаптація – процес, зумовлений зміною в
психофізіологічному стані людини під впливом дезадапційних факторів, що
потребує одночасної та узгодженої взаємоспівдії функціональних підсистем на
всіх рівнях цілісної системи «психофізіологічний стан» із метою ефективного
забезпечення діяльності в нових умовах.
Професійна адаптація – завдання, операції, що виконуються, єдність
адаптації
людини
до
фізичних
умов
професійного
середовища
(психофізіологічний аспект), адаптації до професійної інформації тощо
(професійний аспект), адаптації особистості до соціальних компонентів
професійного середовища (соціально-психологічний аспект).
У зв’язку зі складною політичною ситуацією в Україні велика кількість
людей змушені були терміново змінити своє місце проживання, залишити
домівки і тимчасово переміститися в інші регіони нашої держави. За даними
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч осіб стали вимушеними
переселенцями.
Рівненщина стала другою домівкою для багатьох родин, які були свідками
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військових дій. Деякі з них втратили рідних, знайомих, роботу, документи,
житло та матеріальні цінності, набуті протягом усього життя. У процесі такого
переїзду, який супроводжувався різноманітними труднощами, адаптацією на
новому місці, переселенці переживають безліч соціальних, економічних і
психологічних проблем. У результаті психотравмуючої ситуації у даної категорії
осіб адаптація може проходити із певними ускладненнями та виявлятися
деякими ознаками дезадаптації.
Дезадаптація – це порушення пристосування організму та психіки людини
до змін навколишнього середовища, що виявляється в неадекватних психічних і
фізіологічних реакціях.
Психологічні проблеми членів сімей переселенців носять комплексний
характер. Ядром цих проблем є тяжкий травматичний досвід, переживання якого
ускладнюється необхідністю адаптуватися у новому середовищі. Іншими
словами, спостерігається ефект ретравматизації, коли одна травма накладається
на іншу: загроза життю та благополуччю за місцем попереднього проживання
(первинна травма) поєднується із необхідністю контактувати із незнайомим
середовищем (вторинна травма).
Особливо стресовими і травматичними означені події стали для дітей, які
змушені були разом із батьками змінити місце проживання й отримали статус
«дітей-переселенців», оскільки дитяча категорія є більш уразливою та чутливою
до впливу несприятливих чинників оточуючого середовища, ніж доросла. Дітипереселенці стикаються з травматичними і стресовими чинниками значно
частіше. Ці фактори впливають на дитину в період її розвитку, тим самим
порушуючи нормальні процеси формування і становлення особистості.
Пережитий травматичний досвід позначається на когнітивних процесах,
особливостях поведінки, міжособистісних стосунках, самооцінці й у цілому на
світогляді.
Травмуючі обставини ставлять дитину в умови, коли вона залишається без
стабільного, безпечного та підтримуючого оточення, яке є необхідним для
нормального розвитку. Навіть якщо сім’я переїхала на нове місце у повному
складі, дорослі не можуть приділяти вихованню і проблемам дітей стільки ж
уваги, скільки приділяли раніше. Батьки, самі переживаючи важкий стрес та
кризу ідентичності, не завжди здатні виконувати звичні сімейні ролі. Вони часто
не мають сил, аби допомогти своїм дітям. Із втратою найближчого оточення
(близьких, родичів, сусідів) сім’я втрачає значну частину соціальної підтримки.
У листі Міністерства освіти і науки України «Про стан та особливості діяльності
працівників психологічної служби системи освіти у 2014/2015 навчальному
році» від 25 липня 2014 р. № 1/9-374 наголошується, що «працівникам
психологічної служби необхідно знати про такі сім’ї, своєчасно надати їм
необхідну психологічну та соціально-педагогічну допомогу». Крім того,
наголошується, що в роботі із вказаними родинами доречно користуватися
Порядком взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах,
затвердженим
наказом
№1983/388/452/221/556/596/106 від 14 червня 2006 р. (Мінсім’ямолодьспорту,
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань
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виконання покарань). До сімей, які класифікуються як такі, що опинились у
складних життєвих обставинах, належать зокрема і сім’ї з дітьми, які опинились
у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно у зв’язку з
вимушеною міграцією.
26 березня 2015 р. відбулася колегія Міністерства освіти і науки України,
на якій було заслухано та обговорено доповідну записку Національної академії
педагогічних наук України «Про стан та проблеми надання психологічної
допомоги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної операції на сході
країни». Рішенням колегії (протокол №3/3-3) передбачається вжиття системних
заходів керівниками відділів, управлінь освіти, навчальних закладів щодо
необхідного забезпечення практичними психологами, соціальними педагогами,
методистами із психологічної служби. Вказаною ухвалою також передбачається
забезпечення участі працівників психологічної служби системи освіти у наданні
допомоги постраждалим у госпіталях, військових частинах, пунктах
тимчасового перебування переселених за попереднім узгодженням із
керівниками закладів (п. 2.3).
Специфічна робота у конфліктний та постконфліктний період вимагає від
спеціалістів психологічної служби відповідального ставлення, високого
професіоналізму з питань профілактики наслідків стресів і дистресів, гострих
емоційних станів, переживання горя і втрат, попередження різних проявів
міжособистісних конфліктів, насильства в освітньому середовищі, а також
чуйності і поваги до кожної особистості.
12 вересня 2014 року з метою підвищення ефективності заходів,
спрямованих на психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, у
Державної служби України з надзвичайних ситуацій відбувся «круглий стіл» за
участі керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
психологів ДСНС України, представників Адміністрації Президента України,
центральних органів виконавчої влади, науковців і волонтерів, на якому
головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та
кризової психології, доктор психологічних наук, професор О. В. Тімченко
звернув увагу учасників на диференційований підхід у наданні психологічної
допомоги вимушеним переселенцям, залежно від розподілу на категорії
постраждалих за визначенням сутності перенесених ними втрат, рівня їхньої
психічної травматизації та запропонував наступну градацію:
 покинув зону АТО заздалегідь, із речами, документами тощо – потребує
тільки соціальної допомоги (розселення, відновлення документів,
працевлаштування);
 залишив зону АТО поспіхом, не все з речей вдалося забрати, потрапив
під обстріли – потребує матеріальної та психологічної допомоги (швидше
групова форма – дебрифінг);
 потрапив під обстріли, житло зруйноване частково або повністю;
 досить тривалий час перебував у зоні військових дій;
 є поранення або поранень зазнали члени родини;
 був факт загибелі близької людини в зоні проведення АТО;
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 хтось із членів родини залишився в зоні АТО.
Пункти 1-3 характеризують людей, в яких у майбутньому можна
прогнозувати успішне проходження процесу психологічної адаптації. Пункти 47 характеризують людей, які потребують особливої (посиленої) психологічної
уваги з боку психологів. Говорити про успішність проходження ними процесу
психологічної адаптації до нових умов життєдіяльності потрібно дуже обережно.
Таким чином, обов’язковим заходом у роботі працівників психологічної
служби повинна стати попередня диференціація переселенців на групи або
категорії постраждалих, критерієм для якої є характер перенесених особою
втрат.
Опираючись на отримані дані, у подальшому можливо прогностично
правильно вибудувати стратегію надання психологічної допомоги: в одному
випадку – допомагати успішному проходженню людиною процесу
психологічної адаптації до нових умов життєдіяльності, в іншому – необхідно
працювати з особистістю в межах реабілітаційного і лише після цього –
адаптаційного процесу.
Отже, вимушені переселенці, які відносяться до 1-ї групи постраждалих,
можуть мати мотивацію «жити далі», долати труднощі, на щось розраховувати,
а тому таким переселенцям буде достатньо проведення заходів у межах
соціально-психологічної стимуляції до активності, координації дій,
інформуванні тощо.
Переселенці, які відносяться до 2-ї групи постраждалих, утративши сенс
життя, відчувають розчарування, зникає бажання самостійно долати труднощі.
Таких людей відрізнятиме пасивна позиція, страх майбутнього, актуалізація
минулого, байдужість до усього, що з ними відбувається, а подекуди можуть
виникати і суїцидальні думки.
Вищезазначені моменти в поведінці вимушених переселенців можна
назвати своєрідними маркерами, на які практичним психологам украй необхідно
звертати увагу, особливо під час проведення корекційних заходів.
Крім диференціації вимушених переселенців за характером та рівнем
їхньої психічної травматизації, необхідно враховувати і категорію
постраждалих: дитина, людина похилого віку, жінка або чоловік. Вказані
фактори також слід брати до уваги при організації психологічної роботи.
До основних проблем, які можуть спостерігатися у дітей-переселенців,
належать:
 порушення когнітивних процесів (погіршення пам’яті, труднощі
концентрації уваги, розлади мислення);
 невротичні реакції (стресове виснаження, фобічні реакції, порушення
сну й апетиту;
 функціональні розлади (регрес поведінки та психосоматичні розлади);
 емоційні та поведінкові порушення (реакції протесту, підвищена
плаксивість, часті зміни настрою);
 проблеми пов’язані із спілкуванням (несформованість адекватних
соціально-комунікативних навичок, страх і недовіра або агресія і дратівливість
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стосовно оточення, можлива надмірна залежність від думок оточуючих);
 порушення взаємовідносин у сім’ї, коли зміна соціальної ситуації та
обов’язків у сім’ї часто змушує дітей і підлітків «включатися» в дорослі
проблеми (до яких вони можуть бути не готові).
Особливі труднощі переживають діти підліткового віку, який є
найважливішим етапом у формуванні і розвитку ідентичності. Переселенці
займають маргінальне становище у приймаючому середовищі. З одного боку,
якщо підлітки не входять у соціальну мережу земляків, то їм доволі важко
сформувати позитивне ставлення до себе, а з іншого – традиції та стиль життя,
які пропагують члени такої мереж, можуть суперечити нормам приймаючого
середовища. Як наслідок – підліток може відчувати відчуження та дезорієнтацію.
Майже всі діти-переселенці мають досвід життєвих потрясінь і потребують
допомоги щодо відновлення їх психологічного здоров’я. Основною метою
психологічної підтримки цієї категорії дітей має бути допомога в подоланні
проблем розвитку, викликаних пережитим досвідом вимушеної міграції.
Допомога дітям-переселенцям передбачає:
1. Забезпечення умов для оптимального розвитку (створення безпечної та
сприятливої ситуації для розвитку дитини завдяки роботі зі всією сім’єю,
забезпечення стимулюючих соціальних контактів і можливостей для розкриття
її здібностей):
 створення сприятливого соціально-психологічного клімату в
навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти
педагогічних працівників, батьків;
 застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного
підходу до вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися до закладів
і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій тощо з
пропозицією співробітництва та координації у справі надання психологічної
допомоги тим, хто її потребує);
 залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікованих
фахівців, практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів,
консультантів ПМПК.
2. Стимулювання розвитку через підтримку дитини:
 забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної
служби системи освіти всіх без винятку дітей, вихованців, учнів, студентів
зазначених категорій та надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і
соціально-педагогічної допомоги;
 залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних
навчальних закладів із метою створення умов для їхньої самореалізації;
проведення діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи;
 робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення у
таборах відпочинку, навчальних закладах, місцях тимчасового перебування;
 залучення вихованців, учнів, студентів зазначених категорій до активної
виховної та розвивальної діяльності в позаурочний час.
3. Усунення перешкод для розвитку дитини:
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соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у
налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами охорони здоров’я,
працевлаштування, соціальних служб, закладів і установ освіти, забезпеченні
дітей навчальними посібниками, підручниками, іншим навчальним приладдям;
 надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги абітурієнтам,
першокурсникам ВНЗ і ПТНЗ в адаптації до нових умов навчально-виховного
процесу та налагодження побутових умов їх проживання і встановлення нових
соціальних зв'язків у навчальному закладі та за його межами;
 недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації
учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби, перенаправлення
дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів.
Соціально-психологічний супровід дітей-переселенців має бути
спрямований на забезпечення їх спішної адаптації у закладі освіти.
Психологічний супровід учнів із посттравматичним стресовим
розладом повинен включати наступні напрями роботи:
1. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу способами
невербального спостереження за реакцією дитини під час спілкування з
практичним психологом, тілесними сигналами несвідомих процесів (приховані
емоції, витіснені, але актуальні переживання), аналіз висловлювань дитини
(особисте ставлення дитини до травми і її значення для неї), проективних
методик (виявляють актуальні процеси емоційно-вольової сфери, що дають
змогу зрозуміти наскільки травма спотворила сприйняття себе та навколишнього
світу, виявити особливості реакції на подію), опитувальника Басса-Дарки,
симптоматичного опитувальника Ю. Олександровича, батьківської анкети для
оцінки травматичних переживань дітей, тесту тривожності Спілбергера-Ханіна
та інших методик, які пройшли експертизу відповідно до Положення про
експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується
в навчальних закладах. Психологічна діагностика учнів здійснюється за згодою
батьків чи осіб, які їх замінюють.
2. Психологічне консультування учнів із посттравматичним стресовим
розладом передбачає індивідуальну та групову пситхоконсультаційну допомогу.
Для елімінації травматичного стресу використовують емпатійне слухання як
засіб, що знімає частину внутрішньої емоційної напруги. Якщо дитині необхідно
проговорити, емоційно відреагувати переживання, що накопичилися з приводу
травми, використання цього прийому допомагає їй відчути себе почутим,
легалізувати травмуючі переживання у відповідь на емоційну підтримку і
прийняття з боку практичного психолога.
3. Психолого-педагогічне
консультування
батьків
учнів
із
посттравматичним стресовим розладом. У цілому консультування має бути
спрямоване
на
розвиток
можливостей
сімейної
психокорекції
посттравматичного стресового розладу, підвищення адаптивних можливостей
самих батьків.
4. Психолого-педагогічне консультування і просвіта педагогічного
колективу школи з питань супроводу дітей із посттравматичним стресовим
розладом з метою створення безпечного та дружнього середовища у закладі.
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5. Психокорекція посттравматичного стресового розладу спрямована
на те, аби навчити дитину пристосовуватися до дійсності і долати
психотравмуючі впливи. В її основі – використання комплексу
психокорекційних методик: заняття в арт-студії, навчання прийомам релаксації
й зняття м'язової напруги, психокорекційні вправи, соціально-психологічні
тренінги, різноманітні прийоми групової та індивідуальної арт-терапевгичної
корекції (фіксація травмуючих переживань у формі малюнка, метафори,
придумані дитиною про себе історії дозволяють скерувати у потрібне русло
емоційну енергію, знизити її руйнівний потенціал, зробити керованою і
доступною для терапевтичного розуміння свідомості дитини).
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Вікторія САЛТИШЕВА,
завідувач кабінетудошкільної, початкової,
інклюзивної та корекційної освіти Рівненського ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 4 КЛАСІ
2015-2016 навчальний рік – четвертий рік упровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти, нових навчальних програм та
підручників.
У 2015-2016 навчальному році робочі навчальні плани розробляютьсядля
4-х класів на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №
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572. Організація навчання в 4-му класі в 2015-2016 навчальному році
здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою
наказом
МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для
1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»(Навчальні програми для
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4
класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013) тарозміщеною на сайті МОН
України(www.mon.gov.ua). Відповідно до вимог нового Державного стандарту
початкової загальної освіти та базових навчальних програм створено нові
підручники для 4-го класу, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України» відповідно до протоколу №1 конкурсної комісії з відбору
оригінал-макетів підручників для учнів 4 класу від 26.02.2015 року.
Звертаємо увагу на те, що з нового навчального року вчителі мають змогу
здійснювати вибір підручників, зареєструвавшись та переглянувши електронний
варіант усіх підручників на сайті репозитарію навчального контенту
ua.lokando.com/ (накази МОН України №1149 від 07.10.2014 р. та №1461 від
11.12.2014 р.).
Послідовність дій учителя для вибору підручника:
1. Зайдіть на сайт репозитарію ua.lokando.com, використовуючи логін і
пароль школи.
2. Клацніть «Конкурс підручників».
3. Оберіть клас (4).
4. Оберіть предмет.
5. Виберіть підручник, за яким будете навчатися (клацніть на підручник у
поданому вище списку).
6. На сторінці вашої школи в репозитарії директор здійснить замовлення
обраних учителями підручників.
Пропонуємо перелік підручників, що отримали гриф Міністерства освіти
і науки для 4 класу з предметів, які в основному викладають учителі початкових
класів:
Підручники
Автори
«Українська мова» : підручник для 4 1.Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.,
класу загальноосвітніх навчальних Мельничайко О.І.
закладів
2.Варзацька Л.О., Зроль Г.Є., Шильцова
Л.М.
3.Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.
«Літературне читання. Українська 1. Науменко В.О.
мова» : підручник для 4 класу 2. Савченко О.Я.
загальноосвітніх
навчальних 3. Чумарна М. І.
закладів
4. Богданець-Білоскаленко Н.І., Зоряна
М.І.
5. Коченгіна М.В., Коваль O.A.
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«Математика» : підручник для 4 1. Богданович М. В., Лишенко Г. П.
класу загальноосвітніх навчальних 2. Скворцова C. O.,Онопрієнко О. В.
закладів
3. Будна Н.О., Беденко М.В.
4. Листопад Н.П.
«Природознавство» : підручник для 1. Гільберг Т.Г., Сак Т.В.
4 класу загальноосвітніх навчальних 2. Жаркова І.І., Мечник Л.А.
закладів
3. Гладюк Т.В., Гладюк М.М.
4. Грущинська Л.B.
5. Тагліна О.В., Іванова Г.Ж.
«Я у світі» : підручник для 4 класу 1. Тагліна О.В., Іванова Г.Ж.
загальноосвітніх
навчальних 2. Беденко М.В., Заброцька С.Г., Дунець
закладів
Л.P.
3. БібікН.М.
«Інформатика» : підручник для 4 1.Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.,
класу загальноосвітніх навчальних Зарецька І.Т.
закладів
2.Морзе Н. В., Барна О. В.,
Большакова І.О., Вембер В.П.
3.Ломаковська Г.В., Проценко Г.О.,
Ривкінд Й.Я.
4.Коршунова О.В.
При виборі підручників слід зважати на те, що на сучасному етапі
оновленою парадигмою освіти особистісно орієнтоване навчання визначено
одним із пріоритетних освітніх напрямків, тому підручник нового покоління
повинен будуватися з урахуванням основних ознак означеної парадигми:
зосередження на потребах учня; діагностичній основі навчання; переважанні
навчального діалогу; співпраці, співтворчості між учнями та вчителями; ситуації
вибору і відповідальності; турботі про фізичне та емоційне благополуччя учнів;
пристосуванні методики до навчальних можливостей дитини; стимулюванні
розвитку й саморозвитку школяра.
13 травня 2015 року у Міністерстві освіти і науки України в режимі онлайнтрансляції були розкриті та оприлюднені результати конкурсу підручників для
4-х і 7-х класів, які вперше обирали школи.
Розкриття результатів конкурсу відбулося у присутності представників
МОН, Центру освітніх комунікацій, який адмініструє Репозитарій, Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, Української асоціації
видавців та книгорозповсюджувачів, а також представників ЗМІ та
громадськості.
Зокрема, серед підручників для 4-го класу, що отримали найбільше
голосів шкіл: «Математика» (авт. : Богданович М.В., Лишенко Г.П.) – 253 951;
«Літературне читання. Українська мова» (авт. Савченко О.Я.) – 216 931;
«Українська мова» (авт. Вашуленко С.Г та ін.) – 207 865; «Англійська мова» (авт.
Карпюк О.Д.) - 196 951; «Природознавство» (авт. Гільберт Т.Г., Сак Т. В.) –
194 710 та інші.
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Концепції авторів більшості підручників, що пропонуються, відомі
вчителям, оскільки вони користувалися підручниками цих авторів у
навчальному процесі 1-3 класів. Пропонуємо перед вибором підручників для 4
класу переглянути матеріал, що запропонований авторами за вказаними
адресами:
Авторські концепції підручників для початкової школи від авторів
«Видавничого дому «Освіта»
Савченко Олександра Яківна
https://youtu.be/4GZCN5xkvM8
https://youtu.be/MLv7_4ecQf8
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
Вашуленко Микола Самійлович
УКРАЇНСЬКА МОВА

https://youtu.be/TuqNwq0JiRU

Грущинська Ірина Василівна
ПРИРОДОЗНАВСТВО

http://youtu.be/SZ2huAYgQBc
http://youtu.be/YdficijtKKA

Окрім цього,пропонуємо Вашій увазі короткий методичний аналіз
підручників тих авторів, що з’явилися у новому переліку підручниківдля 4
класу.
Підручник «Літературне читання» (автор ЧумарнаМ.І.) створений за
авторською концепцією всебічного творчого розвитку дитини. Твори, подані в
ньому, не лише навчають працювати з художнім текстом, а й творять в уяві
дитини цілісний образ світу, в якому живе сучасна людина, розширюють коло
уявлень про походження нашої планети та всіх живих істот. Засобами міфу,
казки та інших видів народної творчості в учнів виховується почуття
відповідальності за власні дії і вчинки, за майбутнє нашої землі. Ненав’язливо
звучить і тема значущості слова, рідної мови в житті людини, глибокої та
усвідомленої любові до батьківщини. Розвиток зв’язного мовлення в підручнику
забезпечується значною кількістю різножанрових творів, які дають можливість
учням розрізняти різні види художнього мовлення, творчо працювати з текстами,
виділяти в них основну думку та ідею. Літературознавча пропедевтика
забезпечується творчими завданнями, що дозволяють учням всебічно
аналізувати характери літературних персонажів, їхні мотивації, оцінювати
поведінку героїв казок та оповідань. Словникова робота з текстами значно
поглиблена завдяки введенню у підручник електронної версії допоміжного
навчального матеріалу – електронної бібліотеки та відеотеки, картинної галереї,
електронного тлумачного словника української мови, інших засобів візуалізації
та аудіалізації художнього мовлення.
Пізнавальна функція підручника досить широка: в ньому охоплено
різноманітні аспекти знань про природу світу, культуру та міфологію різних
народів. Особливу увагу приділено творам сучасних українських та зарубіжних
письменників, які розширюють понятійне коло учнів засобами пригодницького
та фантастичного жанрів. Патріотично-виховна лінія читанки простежується в
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кожному розділі через послідовне поглиблення теми відповідальності кожного
літературного героя і юного читача за збереження природи й духовних скарбів
рідного краю.Дані про методичний комплект до вищеназваного підручника, як і
про підручники «Українська мова»(автори:Варзацька Л.О., Зроль Г.Є.,
Шильцова Л.М.), «Математика» (автори:Будна Н.О., Беденко М.В.) та інші
видавництва «Богдан» ви можете відшукати за адресою bohdan-books.com/.
Підручник «Літературне читання»(авториКоченгінаМ. В., Коваль О. А.)
відзначається своєрідністю літературного матеріалу, наявністю навчального
контенту для проведення різних типів уроків літературного читання, специфікою
подання завдань після творів, що забезпечує можливість використання всіх
методів літературного розвитку молодших школярів, систему наочного
матеріалу. У підручнику є цікаві блоки сторінок милування художнім словом,
значна увага приділяється розвитку мислення. Наявні коментарі та запитання до
літературних творів, що сприяє розвиткутворчої уяви та фантазії, передбачено
проведення уроків літературної творчості та уроку КВК.
Підручник з математики для 4 класу авторів Скворцової С. О. та
Онопрієнко О. В. є єдиним, що проходить експериментальну перевірку перед
масовим використанням. Його перевагами є те, що вперше матеріал розгорнуто
за логікою компетентнісного підходу, при цьому забезпечено принцип
доступності теоретичних відомостей, поетапне розкриття та сприйняття
математичних понять, тренувальні завдання з метою формування основних
навичок. Окрім цього, підручник моделює процес навчання на уроці, систему
завдань за кожною темою побудовано згідно з рівнями засвоєння матеріалу.
Поряд з певними темами стоїть знак інтернет-підтримки, де вчитель,
зареєструвавшись як користувач підручника, може отримати мультимедійні
презентації, підказки у вигляді пам’яток і правил для учнів та онлайн-тести для
використання
наприкінці вивчення теми. На базі підручника авторами
розроблено методичний комплект:робочий зошит, зошит для комплексного
контролю знань, розробки уроків, які надаються вчителю безкоштовно.
Перевагами підручника «Я у світі» авторів Тагліної О. В., Іванової Г. Ж. є
те, що він розрахований на будь-який рівень оснащення освітнього процесу – від
наявності лише дошки до комп’ютера на робочому місці (у підручнику
передбачені теми з комп’ютерною підтримкою у вигляді наочних матеріалів,
додаткових матеріалів, географічних карт). Він може використовуватися і без
жодних додаткових посібників, при цьому надаючи широкі можливості для
диференціації та індивідуалізації навчання. Завдання підручника дають
можливість учням творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу,
моделювати і розв’язувати життєві ситуації, збагачуючи власний пізнавальний
досвід, розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи. До
підручника буде створено навчально-методичний комплект:робочий зошит,
відривні картки, плакати, розробки уроків, програмне забезпечення комплекту
на СD-диску.
У четвертих класах 2015-2016 навчальний рік розпочинається з 1 вересня
Днем знань і закінчується 29 травня. Навчальні заняття організовуються за
семестровою системою: І семестр – з 1 вересня до 26 грудня, ІІ семестр – з 12
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січня до 29 травня. Канікули рекомендовано провести в такі терміни: осінні з 27
жовтня до 2 листопада, зимові – з 29 грудня до 11 січня, весняні – з 23 до 29
березня.
Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4
класах.
Звертаємо увагу на те, що оцінювання навчальних досягнень учнів
четвертого класу здійснюється відповідно до наказу МОН України від 28.01.2014
№ 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».
У 4 класі учні переобтяжені домашніми завданнями (лист МОНУ № 1/9-72
від 28.01.14 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів
надмірним обсягом домашніх завдань»), що впливає на погіршення стану їх
здоров’я. Тому нагадуємо, що згідно з листом Міністерства освітиінауки
України № 1/9-468 від 29.12.2001 у 4 класах обсяг навчального матеріалу для
домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці,
і бути таким, щоб витрати часу на його виконання не перевищували 1 год 30
хв.
Незважаючи на досить нелегкий для держави час, бажаємо вчителям
початкових класів духовного зростання, конденсації позитивної енергії з
метоюоб'єднання зусиль батьків та вчителів на благо навчання та виховання
дітей.

Оксана ТИМОЩУК,
методист кабінету інформатики,
інформаційно-комунікаційних технологій
і дистанційного навчання
Рівненського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»
ЗА ПРОГРАМОЮ«СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ»
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2015-2016 навчальному році відповідно до Державного стандарту
початкової загальної освіти учні 4 класів завершуватимуть вивчення
пропедевтичного курсу «Інформатика», метою якого є формування в учнів
початкової школи інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей
із метою реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації в суспільстві.
Навчальний предмет «Інформатика» у 4 класах викладатиметься за
програмою «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори: Н. В. Морзе,
Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, О.В.Коршунова, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Ривкінд).
Згідно з рекомендаціями МОН при плануванні своєї роботи вчителям
необхідно звертати увагу не лише на зміст навчального матеріалу, а й на
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державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, у яких чітко
визначено, що в результаті вивчення теоретичних питань курсу учні 4-го класу
повинні лише розуміти, мати уявлення, орієнтуватися в програмному матеріалі.
На першому уроці доцільно, перш за все, повторити правила безпечної
роботи з комп’ютером, а також правила поведінки в комп’ютерному класі. Варто
також на цьому уроці пригадати з учнями, що вони вивчали і чого навчилися в
курсі «Інформатика» в 2-му і 3-му класах, а також, де вони застосовували здобуті
знання і вміння.
Вивчення теми «Файл. Папка. Операції над папками і файлами» має
базуватися на відомих учням із попередніх класів поняттях «папка» і «файл». На
початку вивчення цієї теми рекомендується повторити з учнями, для чого
призначені файли і папки, а також, як переглянути вміст певної папки. У
результаті вивчення цієї теми учні повинні навчитися створювати, видаляти і
копіювати папки, а також копіювати і видаляти файли.
Оскільки при вивченні теми «Робота з презентаціями» в 3-му класі учні
створювали і опрацьовували текстові об’єкти на слайдах, то в них уже мають
бути сформовані початкові вміння зведення, редагування і форматування
текстів. Означені вміння повинні бути актуалізовані, закріплені і розширені в
середовищі текстового редактора при вивченні теми «Опрацювання тексту на
комп’ютері». Особливу увагу слід звернути на правила введення тексту та їх
виконання. Аналогічна ситуація із вставлянням і форматуванням графічних
об’єктів у текстовому документі.
Тема «Графічний редактор» є повторенням і закріпленням аналогічної
теми, що вивчалася в 2-му класі. Більш доцільно вивчати цю тему в 4-му класі на
основі іншого графічного редактора порівняно з вивченням цієї теми в 2-му
класі.
Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно передбачити
детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи в Інтернеті в
процесі пошуку інформації, а також при різноманітних інтернет-спілкуваннях.
При вивченні цієї теми доцільно проводити широке обговорення ситуацій, що
можуть виникнути під час роботи в Інтернеті, використовувати різноманітні
рольові ігри та ін. Тут також передбачено ознайомлення учнів з інтернетресурсами, які вони можуть використовувати в свої й навчальній діяльності у
процесі вивчення різних предметів, під час проведення невеликих досліджень
тощо.
Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням»
продовжує алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми потрібно
періодично звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати разом із ними і
аналізувати алгоритми, які вони використовувалися під час вивчення інших
предметів, у їх повсякденній діяльності, у діяльності їхніх батьків, друзів,
знайомих тощо.
У процесі вивчення теми «Робота із презентаціями» необхідно повторити і
закріпити знання та вміння, що учні отримали при вивченні аналогічної теми в
3-му класі. Важливо постійно звертати увагу учнів на необхідність дотримання
вимог до дизайну слайдів, а також на те, що комп’ютерна презентація є лише
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частиною презентації нових об’єктів і не може розглядатися у відриві від усього
процесу такої презентації. Важливо також, щоб учні отримали хоча б невеликий
практичний досвід проведення презентації з використанням комп’ютерних
технологій. Крім того, при вивченні цієї теми учні познайомляться з
можливостями використання анімаційних ефектів у презентації.
Під час повторення та узагальнення матеріалу, вивченого в 4-му класі,
доцільно, щоб учні виконали та захистили індивідуальні або групові проекти, які
потребуватимуть від них комплексного застосування тих знань і вмінь, які вони
набули при вивченні інформатики в початковій школі.
Звертаємо увагу на те, що в 2015-2016 навчальному році:
- кожен урок при вивченні «Інформатики» проводиться із використанням
комп’ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був
забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8
учнів у підгрупі, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 №128 «Про
затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів
(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517;
- при використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна
тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98
«Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних
закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах»;
- час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен
сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить
учнів із теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може
проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і
закріплення вивченого матеріалу;
- після роботи за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей,
яка виконується учнями на робочому місці;
- курс «Інформатики» передбачений на 35 годин із розрахунку 1 година
на тиждень.
Із концепціями авторів підручників курсу «Інформатика» для 4 класу
можна ознайомитися на сайтах видавництв підручників, які отримали гриф
Міністерства, а саме:
Таблиця 1
Підручники
Автори
Видавництво
«Інформатика»
: Корнієнко М.М., Крамаровська Ранок
підручник для 4 С.М., Зарецька І.Т.
класу
Морзе Н.В., Барна О. В., Освіта
загальноосвітніх
Большакова І. О., Вембер В. П.
навчальних закладів
Ломаковська Г.В., Проценко
Освіта
Г.О., Ривкінд Й.Я.
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Коршунова О.В.

Генеза

Нагадую, що із нового навчального року вчителі мають змогу здійснювати
вибір підручників, зареєструвавшись та переглянувши електронний варіант усіх
підручників на сайті репозитарію навчального контенту ua.lokando.com/ (накази
МОН України № 1149 від 07.10.2014 р. та № 1461 від 11.12.2014 р.).
При виборі підручників рекомендую переглянути методичні рекомендації
«Особливості організації навчально-виховного процесу у 4 класі»
Салтишевої В.М., завідувача кабінету дошкільної, початкової, інклюзивної та
корекційної освіти РОІППО.
Результати конкурсного відбору підручників з інформатики, які були
нотаріально завірені та оприлюднені на сайті Міністерства, ІІТЗО, Репозитарію,
представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Назва підручника, автор
Кількість
«Інформатика» : підручник для 4
класу загальноосвітніх навчальних
66149
закладів (авт. : Корнієнко М.М.,
Крамаровська С.М., Зарецька І.Т.)
«Інформатика» : підручник для 4
класу загальноосвітніх навчальних
29321
закладів (авт. : Морзе Н.В., Барна
О.В., Большакова І.О., Вембер В.П.)
«Інформатика» : підручник для 4
класу загальноосвітніх навчальних
150997
закладів (авт. :Ломаковська Г.В.,
Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я.)
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Оксана ТОМЕЦЬКА,
методист кабінету виховної роботи,
позашкільної освіти, захисту прав дитини,
дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»
(предмети художньо-естетичного циклу)
Основна школа (5-11 клас)
У 2015-2016 навчальному році з 1 вересня в основній школі продовжується
поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.
Нагадуємо що віднедавна предмети художньо-естетичного циклу об’єднані в
освітню галузь “Мистецтво”. Основною метою освітньої галузі “Мистецтво” є
формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними
творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових,
міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як
цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої
самореалізації і культурного самовираження.
Мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент
загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал
пов'язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні
найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.
Освітня галузь “Мистецтво” включає такі предмети «Образотворче
мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво». Нагадуємо, що заклад має
право самостійно обирати предмети галузі для затвердження у навчальних
планах шкіл, однак необхідно пам’ятати, що незалежно від того, як називаються
предмети у 5-7 класах, відповідно до нових навчальних програм має
вичитуватися впродовж року 72 години навчального часу (36 год. – образотворча
домінантна складова лінія + 36 год. – музична домінантна складова лінія ).
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Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних планів для
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та поглибленим
вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, спеціалізованих шкіл,
гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів
(додатки № 3, 4, 5, 8 до наказу МОНмолодьспорту від 03.04.2012 р. № 409 «Про
затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
ІІ ступеня») на вивчення предметів художньо-естетичного циклу передбачено 1
навчальна година з інваріантної складової.
Із метою повної реалізації вимог освітньої галузі «Мистецтво»
державного стандарту рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за
рахунок варіативної складової навчального плану.
Основними освітніми завданнями освітньої галузі є:
 оволодіння системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, формування
світогляду, креативних і комунікативних якостей;
 формування вмінь і навичок аналізувати, інтерпретувати та оцінювати
твори мистецтва, виявляти їх національну своєрідність;
 збагачення духовного світу учнів у результаті вивчення творів мистецтва;
 формування ціннісного ставлення до дійсності і творів мистецтва,
розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів;
 виховання здатності до художньої самореалізації, культурного
самовираження, задоволення потреби в мистецькій самоосвіті.
Таким чином, новий зміст освітньої галузі передбачає цілісний художньоестетичний розвиток особистості учня шляхом опанування різних видів
мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне для
формування у свідомості учнів полікультурного і поліхудожнього образу світу.
Зміст освітньої галузі спрямований на розширення у процесі опанування
творів мистецтва і художньо-практичної діяльності набутих ключових,
міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей. Сучасне
мистецьке навчання ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і
компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах
освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах.
У 2015-2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть зміст
загальної мистецької освіти за програмою «Мистецтво» (авт. Л. Масол,
О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова,
Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова), яка включає три блоки
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс
«Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає єдиний тематизм за
роками навчання (однаковий як для автономного викладання музичного та
образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу). Якщо у попередніх
класах основної школи учні засвоювали особливості мови різних видів
мистецтва (5 кл.), палітру мистецьких жанрів (6 кл.), то у 7 класі вони мають
ознайомитися з новітніми явищами в мистецтві в єдності традицій і новаторства
(тема навчального року «Мистецтво: діалог традицій і новаторства»).
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Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, адже
змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків
програми: предметів «Музичне мистецтва» і «Образотворче мистецтво» чи
інтегрованого курсу «Мистецтво».
Основними видами діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін
залишаються: художньо-творче самовираження дитини (спів, музично-творча та
художньо-творча діяльність); сприймання, інтерпретація та оцінювання
художніх творів; пізнання явищ мистецтва й засвоєння відповідної мистецької
термінології.
Вивчаючи музичне мистецтво (36 год.), учні 7 класу ознайомляться з
різними видами аранжувань народної та академічної музики, особливостями
відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці (Тема 1 «Музичне
мистецтво у нашому житті») та особливостями сучасних музичних явищ – джаз,
рок, поп, шансон, авторська пісня (Тема 2 «Новаторство в музичному
мистецтві»).
Значну увагу на уроках слід приділяти формуванню вокально-хорових
навичок. Зважаючи на вік учнів (початок мутаційного періоду голосу), вчителю
слід добирати яскраві сучасні твори, зокрема мовою оригіналу, цікаві для
виконання дітям із відповідною вокальною теситурою. Крім того, доцільно
спонукати учнів до створення елементарного музичного супроводу до
виконуваних вокальних творів за допомогою комп’ютерних програм,
електронних музичних інструментів (за наявності), мотивувати проявляти
самостійність у процесі пізнання музичних явищ сучасності, використовувати
інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуководослідній і соціокультурній діяльності.
Вивчаючи образотворче мистецтво (36 год.), учні 7 класу
опановуватимуть особливості мистецтва архітектури, зокрема пам'ятки рідного
краю, України; види декоративно-прикладного мистецтва – розпис, вишивку,
писанкарство, витинанку, народну іграшку тощо (Тема 1 «Мистецтво в нашому
житті»), а також різні види дизайну – графічний, промисловий, ландшафтний,
арт-дизайн (Тема 2 «Дизайн»).
Основними видами діяльності на уроках залишаються сприймання й аналіз
творів мистецтва та художньо-творча діяльність, що передбачає застосування
різних художніх технік і матеріалів. На уроках доцільно використовувати
інноваційні технології, комп’ютерні програми, інтернет-ресурси.
На уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» (72 год.) учні мають
ознайомитися з різними видами аранжування народної та академічної музики,
особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;
особливостями мистецтва архітектури, зокрема на прикладі архітектурних
пам'яток рідного краю, України; видами декоративно-прикладного мистецтва
(Тема 1 «Мистецтво у нашому житті»); особливостями сучасних музичних явищ
– джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та різними видами дизайну (Тема 2
«Новітні мистецькі явища, дизайн»).
Провідними видами діяльності на інтегрованих уроках у 7 класі
залишаються сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та художньо147

творча діяльність (хорова, художньо-практична). Важливого значення слід
приділяти застосуванню на уроках інтегративних художньо-педагогічних
технологій, методів і прийомів стимулювання асоціативно-образного мислення
(міжвидових мистецьких паралелей, аналогій, порівнянь тощо), що зумовлено
спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних видів
мистецтва, насамперед музичного й образотворчого. Також на уроках доцільно
застосовувати інтерактивні, проблемно-евристичні, комп’ютерні технології;
стимулювати пошук учнями в мистецтві особистісно значущих смислів,
співзвучних власному досвіду.
Особливістю навчальної програми є варіативність художнього наповнення
змісту: кожен учитель може обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації
завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями ключових і
предметних компетентностей, визначених програмою. Спрямовуємо увагу на те,
що відбір художньо-дидактичного матеріалу для використання на уроках
мистецьких дисциплін має базуватися з опорою на шедеври українських і
зарубіжних митців, творчість народних майстрів, що активно сприятиме
розвитку спеціальних художніх здібностей, формуванню естетичного смаку та
художніх цінностей учнів. На допомогу вчителям образотворчого мистецтва
розроблено педагогічні кейси «Образотворче мистецтво» для 5 і 6 класів, які
містять методичні матеріали, що допоможуть педагогу оптимізувати навчальний
процес та сприятимуть розвитку творчих компетентностей учнів. Особливістю
вищезгаданих педагогічних кейсів є те, що означені матеріали містять не лише
рекомендації до уроків та календарно тематичне планування, а ще й поширені
конспекти, цікаву сучасну інформацію, кілька презентаційних матеріалів на
вибір учителя, а також відеозапис виконання рекомендованої творчої практичної
роботи. Для 7 класу розроблено нове детальне календарно тематичне
планування.
Необхідно пам’ятати, що важливою є також виховна функція мистецтва,
на реалізацію якої слід звертати на уроках безпосередню і систематичну увагу.
Вона закладена у самому змісті творів мистецтва. Упровадження даної функції
передбачено програмою та чітко сформульовано у завданнях програми –
формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у
соціокультурному житті. Це завдання Державної програми повинно забезпечити
виховання гуманістичних цінностей і пріоритетів, важливих моральних якостей
особистості – доброти, дружби, любові, поваги до родини не лише на уроках, а
й у позаурочний час. Місія мистецтва є дуже важливою у справі виховання, тому
саме з цієї позиції вчителеві потрібно розкривати зміст творів українського
мистецтва. Такий підхід сприятиме розвитку патріотизму, гордості за землю,
країну, в якій ми живемо, адже українцям є чим пишатися: мистецькі шедеври
з’являлися не фрагментарно, а впродовж усього історичного і культурного
розвитку.
Учні 8 класів продовжать своє навчання за навчальною програмою
«Музичне мистецтво. 8 клас» (авт. Б. Фільц та ін..; видавництво «Перун»,
2005 р.).
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У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є художня
культура, яка вивчається за програмою «Художня культура» (авт. Л. Масол,
Н. Миропольська; видавництво «Перун», 2005 р.). Її зміст є логічним
узагальненням вивченого учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1-8 класах
та пропедевтикою подальшого вивчення художньої культури в старшій
профільній школі.
Звертаємо увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства (лист МОН
України від 27.01.2009 р. № 1/9-55), зважаючи на мистецьке наповнення змісту
предмета, місцевим керівним органам освіти рекомендовано під час
комплектації педагогічних працівників передбачити годинне навантаження з
художньої культури насамперед учителів музичного чи образотворчого
мистецтва.
Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва, а
тому найдоцільніше більшість із них будувати за методом художньопедагогічної драматургії, який спрямований на активізацію емоційного
ставлення школярів до мистецтва. Він сприяє створенню атмосфери
зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна функція полягає
насамперед у тому, щоб допомогти учням зрозуміти, пережити емоційноестетичний досвід, утілений в образній структурі твору мистецтва. Окрім того,
цей метод покликаний перетворити процес пізнання мистецтва на цікаву і
захоплюючу гру.
Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає здійснення
особистісно орієнтованого спілкування з учнями. а отже, вимагає перебудови
навчального процесу від научіння до фасилітації. Зважаючи на це, головна
функція сучасного вчителя трансформується від надання певного обсягу знань
до зацікавлення предметом навчання, пошуку завдань, які відповідатимуть
здібностям і можливостям кожного школяра. Сповідування ідеї особистісно
зорієнтованої педагогіки зумовлює беззастережно визнати пріоритет діалогової
стратегії педагогічної взаємодії як основи сучасних інноваційних технологій
навчання і виховання школярів засобами мистецтва. Художні твори, з одного
боку, здатні моделювати людські стосунки, а з іншого,  мистецтво у своїй
сутності само є спілкуванням, діалогічним за своєю природою. Комунікативна
функція мистецтва виявляється в різних видах спілкування: діалог з митцем,
діалог з образом твору, діалог культур, діалог особистісних смислів тощо.
Розуміння мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що
носить активно діалогічний характер. Доцільною, ефективно і важливо під час
організації навчання, зокрема для організації аналізу-інтерпретації творів
мистецтва використовувати таку форму роботи, як фасилітована дискусія.
Фасилітована дискусія  одна з форм педагогічного спілкування, що має
на меті колективне обговорення певної проблеми. Вона допомагає колегіально
наближатися до результату обговорення за допомогою певних стратегій
(спрямовуючих запитань ведучого, прийомів роботи, нюансів поведінкових
реакцій). Це різновид «спрямованого обговорення», елементом якого є
колегіальне взаємонавчання (peer training).
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Основними й обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже
зазначалося, має бути сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та
мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо-практична, творча).
Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з предметів художньоестетичного циклу в 1-8 класах може проводитись у різних формах окрім
письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки,
контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють
додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів,
виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для
організації творчої мистецької діяльності. Звертаємо увагу на те, що письмові
тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва,
образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» не проводяться.
Навчання художньої культури має базуватися на положенні: «Головне - не
кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного художньоестетичного досвіду».
Саме тому рекомендуємо вчителям художньої культури перейти із
площини монологічного викладу навчального матеріалу у площину
конструювання діалогу з учнями. Цьому сприятиме використання різноманітних
форм роботи на уроці, зокрема інноваційних художньо-педагогічних технологій
– інтегративних, проблемних, інтерактивних (дискусії, диспути), проектних
(індивідуальні, групові та колективні проектні завдання), замінюючи
монологічну форму подачі матеріалу на діалогічну. Звертаємо увагу, що
проектна діяльність має організовуватися на добровільних засадах: це
стосується як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і форм презентації.
Проектну діяльність учнів треба ретельно планувати, поетапно відстежувати й
оцінювати результати. Вчителеві доцільно стежити за виконанням проектів,
допомагати учням організовувати свою роботу, вчасно коректувати її,
консультувати в разі виникнення труднощів.
Крім того, в старшій профільній школі важливим є завдання професійної
орієнтації учнів. Для цього у профільних класах слід посилити практичну
спрямованість курсу через систему спеціальних творчих завдань з урахуванням
інтересів учнів, які водночас виконують функцію «професійних випробувань» з
метою реалізувати й перевірити здібності учнів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними
видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних Вимог оцінювання
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої
освіти (наказ МОН України від 21.08.2013 р. № 1222).
Тематична атестація проводиться один або два рази на семестр та
виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми програм з
музичного мистецтва розраховані на вивчення впродовж семестру. У цих
випадках з метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне
оцінювання навчальних досягнень учнів. Тематичні оцінки з художньої культури
у 10 – 11 класах виставляються після вивчення відповідного розділу програми.
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної
діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми розділу.
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Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання
здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають ураховуватися
динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом
семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
Важливим видом домашніх завдань в основній школі з предмета «Музичне
мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в
навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування
(наприклад, відтворити прослухану музику за допомогою елементарних
музичних інструментів, рухів, голосу; придумати назву до музичного твору;
продумати інструментарій для музичного супроводу твору, прослуханого на
уроці, виконавський план пісні; проаналізувати звуки, створити імпровізацію
(вокальну інструментальну, ритмічну, мелодичну) тощо).
З предмета «Образотворче мистецтво» домашні завдання повинні носити
випереджувальний характер та зорієнтовуватися на спостереження, аналіз,
інтерпретацію, рідше – на замальовки ескізного характеру з натури та з пам’яті
предметів, краєвидів тощо.
Домашні завдання з художньої культури можуть бути практично-творчого
чи дослідницько-пошукового характеру (виконання проектів, створення
композицій у різних мистецьких стилях тощо).

Анатолій ТРОФІМЧУК,
завідувач кабінету природничо-математичних
предметів, технологій Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки РОДА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕНННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Важливою особливістю вивчення фізики в 2015-2016 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 класі загальноосвітніх навчальних закладів
здійснюватиметься за новою програмою, яка підготовлена робочою групою
науковців НАПН України та відомих методистів під керівництвом Олександра
Ляшенка, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України (див.
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сайт кабінету фізики РОІППО (www.kabfiz-roippo.at.ua); розділ "Навчальні
програми").
Особливістю цієї програми є те, що:
- на вивчення фізики у 7 класі відводиться 2 год на тиждень (замість 1 год
у попередній);
- повернуто класичну послідовність вивчення фізики (механічні → теплові
→ електричні → магнітні → світлові явища → основи атомної фізики), яка
ґрунтується на знаннях і пізнавальному досвіді, здобутих учнями в процесі
вивчення природознавства в початковій школі та 5 класі;
- із метою розвантаження шкільного курсу фізики з програми вилучено
другорядний матеріал, що не відповідає віковим пізнавальним можливостям
учнів;
- зменшено кількість лабораторних робіт з урахуванням недостатнього
забезпечення навчально-матеріальної бази шкільних фізичних кабінетів;
- звертається особлива увага на реалізацію українознавчого аспекту
викладання фізики, зокрема розкриття здобутків вітчизняної фізичної науки та
висвітлення внеску українських учених у розвиток природничих наук, що має
особливе значення в національному вихованні учнів, формуванні в них почуття
гордості за свою Батьківщину й український народ;
- у більшості розділів запроваджено навчальні проекти, що спонукає учнів
до самостійної пошукової роботи.
Структура фізичної освіти для учнів 8-11 класів не зазнала ніяких змін, а
тому викладання фізики у 2015-2016 навчальному році для них відбуватиметься
за навчальними програмами, які використовувались у минулому році (див. сайт
кабінету фізики РОІППО (www.kabfiz-roippo.at.ua); розділ "Навчальні
програми").
Згідно з наказом МОН № 297 від 17.05.2005 р. (див. сайт кабінету фізики
РОІППО (www.kabfiz-roippo.at.ua); 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" №12 наведено
планування навчального матеріалу для 7-9 та 10-11 класів за рівнем стандарту,
академічним та профільним рівнем. Оскільки календарне планування, наведене
у даному спецвипуску, повністю відповідає тексту навчальної програми, то
вчителям немає потреби його передруковувати чи переписувати.
За рахунок варіативної складової навчального плану кількість годин на
вивчення предмета може бути збільшена та використовуватись як на подовження
часу опанування змістом обраної програми, так і на вивчення певних спецкурсів
та факультативів відповідно до обраного профілю. У першому випадку вчитель
має право самостійно змінювати послідовність вивчення окремих питань
посеред теми, перерозподіляти години на вивчення окремих тем у межах річної
кількості годин (лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-303 від 11.06.14
р.). У другому випадку вчитель повинен орієнтуватися на "Збірник програм
курсів за вибором і факультативів із фізики та астрономії" (Харків : Основа,
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2009). Тематика запропонованих у збірнику програм наведена у журналі "Фізика
для фізиків" №3 за 2010 р., а із самими програмами можна ознайомитися у
методистів
районних,
міських
методичних
кабінетів.
Мінімальна
наповнюваність груп для факультативних занять і курсів за вибором у міських
загальноосвітніх навчальних закладах становить 8, у сільських – 4 учні (наказ
Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002 р.).
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 чи 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 № 1/9-303 від
11.06.14 р.).
Згідно з додатком 13 до наказу Міністерства освіти і науки України № 834
від 27.08.2010 р. "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 свідчить, що така форма роботи себе не
виправдовує. 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) і окремо в групі фізикоматематичного напрямку (4-6 год, залежно від допустимого фінансування). У
залежності від кількості годин планування навчального матеріалу 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 18.02.2008 р.
"Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів із
поглибленим вивченням окремих предметів" класи (групи) з поглибленим
вивченням окремих предметів створюються в загальноосвітніх навчальних
закладах за наявності відповідного навчально-методичного забезпечення, з
урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їхніх батьків або осіб,
що їх заміняють. 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. Для таких класів у 2008 році створено навчальну програму з фізики, що
передбачає вивчення предмета у 8-9 класах по 4 години на тиждень. Із
програмою можна ознайомитися на сайті кабінету фізики РОІППО у розділі
"Навчальні програми".
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 834 від
27.08.2010 р. "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. У всіх інших профілях природничого
напрямку (фізико-математичний, біолого-фізичний тощо) відводиться 0,5
тижневих годин. Календарне планування з астрономії наводиться у спецвипуску
"Фізика для фізиків" № 9. 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 із
трьох, запропонованих програмою. Разом із тим, практика свідчить, 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.
У минулому році розроблені конспекти з астрономії, які повинні
допомогти учням опанувати основні поняття, теорії, моделі, гіпотези, що
передбачені для вивчення навчальною програмою.
Після кожної теми наведені запитання, які взяті зі «Збірника завдань для
державної підсумкової атестації з астрономії» (автори А. М. Казанцев,
І. П. Крячко). Всередині посібника є рухома карта зоряного неба з інструкцією
щодо її виготовлення. Також всередині розміщена практична робота. У
спецвипуску «Фізика для фізиків» № 11 наведено відповіді до запитань із даних
конспектів.
Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008
р. "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 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) та
навчальної активності школярів.
Під час тематичного оцінювання з фізики мають бути враховані результати
навчальних досягнень учнів із трьох напрямів: зі знання теорії, вмінь
розв'язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. При цьому проведення
окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не
передбачається, хоча логічним буде проведення контрольної роботи,
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короткочасної самостійної роботи, усного заліку тощо по закінченні вивчення
теми чи її частини. Виконуючи означені види робіт, доцільно використовувати
«Завдання для тематичного контролю» (авторів Я. Ф. Левшенюка та ін.),
схваленого для використання у навчально-виховному процесі.
Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити
учнів із: тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою
обов'язкових робіт та термінами їх проведення; умовами оцінювання. До
обов'язкових видів робіт можуть належати: лабораторні роботи, роботи з
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 р. (див. сайт кабінету фізики РОІППО,
розділ "Нормативні документи" "Інструкції"), тематична оцінка виставляється
до класного журналу в колонку з написом "Тематична" без зазначення дати.
Орієнтовна мінімальна кількість тематичних оцінювань наведена в
календарному плануванні (див. спецвипуск "Фізика для фізиків", № 9).
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 із предмета,
важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення
матеріалу тощо). Учні мають право на підвищення лише 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 коригуванню не підлягає і виставляється до журналу в
колонку з надписом "Річна" без зазначення дати не раніше, ніж через три дні
після виставлення оцінки за ІІ семестр, на основі семестрових або скоригованих
семестрових оцінок. Наприклад:
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Підсумковий урок
(контрольна робота)

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 інші 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.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у
колонку з надписом "ДПА" після колонки з написом "Річна" без зазначення дати.
До додатка до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата
про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та результати
державної підсумкової атестації.
Державна підсумкова атестація з фізики для учнів основної та старшої
школи у 2014-2015 навчальному році проводилася у письмовій формі за вибором
учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими
загальноосвітніми навчальними закладами (наказ Міністерства освіти і науки
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України № 192 від 20.02.2015 р.). Про особливості проведення державної
підсумкової атестації у 2015-2016 навчальному році буде повідомлено в листі
Міністерства освіти і науки України.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних
екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.
Демонстраційний експеримент, наведений у програмі, є обов'язковим для
виконання вчителем. Опис дослідів, які вчитель повинен демонструвати у 8-9
класах у І семестрі, наведено в журналі "Фізика для фізиків" № 2 за 2010 р., в ІІ
семестрі – у журналі "Фізика для фізиків" № 4 за 2010 р. Опис дослідів, які
вчитель повинен демонструвати в 10-11 класах, наведено у спецвипуску "Фізика
для фізиків" № 8.
У програмі особлива увага приділяється формуванню 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.
З огляду на те, що деякі лабораторні роботи з навчальної програми з
фізики спрямовані на спостереження фізичних явищ і процесів, ознайомлення
учнів із будовою пристроїв і певною мірою мають репродуктивний характер, то
за вибором учителя вони можуть не оцінюватися. Наприклад, залежно від
постановки роботи можуть не оцінюватися такі лабораторні роботи:
7 клас: "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни
поділки шкали приладу", "Дослідження коливань нитяного маятника",
"Вимірювання маси тіл методом зважування ", "Дослідження пружних
властивостей тіл".
8 клас: "Вимірювання частоти обертання тіл","Вивчення характеристик
звуку", "Конструювання динамометра", "Вимірювання сил за допомогою
динамометра. Вимірювання ваги тіл", "Вимірювання температури за допомогою
різних термометрів", "Визначення ККД нагрівника".
9 клас: "Дослідження взаємодії заряджених тіл", "Складання
найпростішого електромагніту і випробування його дії ", "Вивчення будови
дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань".
Рівень стандарту.
10 клас: "Вимірювання сил"
11 клас: "Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом",
"Спостереження інтерференції та дифракції світла".
У програмі 10-11 класів академічного та профільного рівнів у дужки взяті
питання, які вчитель може винести на оглядове або самостійне опрацювання.
Також сюди належать і окремі лабораторні роботи. Означені роботи
рекомендуємо винести на самостійне виконання або виконати учителем
демонстраційно, а учням описати спостережувані явища чи зробити відповідні
розрахунки. Ці роботи можна не оцінювати.
Академічний рівень.
10 клас: "Дослідження руху тіла по колу", "Вимірювання сил",
"Вимірювання коефіцієнта тертя", "Дослідження пружного удару двох тіл" (у
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зошитах для лабораторних робіт вона замінена на роботу "Вивчення закону
збереження механічної енергії").
11 клас: "Дослідження взаємодії електризованих тіл", "Дослідження
електричного кола з напівпровідниковим діодом", "Дослідження магнітних
властивостей речовини" (у зошитах для лабораторних робіт вона замінена на
роботу "Спостереження дії магнітного поля на струм").
Можна також не оцінювати роботи: "Спостереження інтерференції світла",
"Спостереження дифракції світла".
Профільний рівень.
Роботи, які вказані для академічного рівня, а також:
10 клас: "Вимірювання середньої швидкості руху тіла", "Оцінювання
розмірів молекул", "Калориметричний метод вимірювання".
11 клас. "Дослідження термісторів", "Вивчення транзисторів та
інтегрованих напівпровідникових приладів (схем)", "Вивчення будови
електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи", "Вивчення
будови електродвигуна постійного струму".
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.
Під час проведення лабораторних робіт та робіт фізпрактикуму в 10-11
класах особливу увагу слід звернути на обчислення похибок вимірювань (див.
журнал "Фізика для фізиків" № 3 за 2010 р.)
У класах фізико-математичного профілю лабораторні роботи можуть
виконуватися у вигляді практикуму, а роботи практикуму фронтально. Поділ
лабораторних робіт на фронтальні та лабораторні має умовний характер.
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 р. (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 двох зошитів (для класних і
домашніх робіт; лабораторних робіт ( практикуму));
 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 у випадку 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".
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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 № 1/9-607 від 07.03.14 р.).
Кабінет фізики навчального закладу повинен відповідати вимогам
Положення про навчальні кабінети (наказ МОН України №601 від 20.07.2004 р.)
та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНмолодьспорту № 1423 від
14.12.2012 р.) (див. спецвипуск "Фізика для фізиків № 4, сайт кабінету фізики
РОІППО, розділ "Нормативні документи" "Положення"). Нагадуємо, що у
перелік основних документів кабінету входять: акт-дозвіл на проведення занять
у кабінеті фізики; паспорт кабінету фізики; інвентарна книга; матеріальна
книга; журнал проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності; інструкція
з безпеки для кабінету фізики.
Звертаємо увагу, на обов'язкове виконання вимог наказу Міністерства
освіти і науки України № 304 від 18.04.2006 р. "Про затвердження Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці в
закладах,
установах,
організаціях,
підприємствах,
підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України", який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 7 липня 2006 року за № 806/12680, інструктивно-методичних матеріалів
"Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
загальноосвітніх навчальних закладів" (Лист МОНмолодьспорту України № 1/972 від 01.02.2012 р.), 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 р. та «Методичних матеріалів щодо організації навчання і
перевірки знань, проведення інструктажів із питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності» (Лист МОН № 1/9-319 від 16.06.2014 р.).
Згідно з наказами та матеріалами 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 (питання, з якими вчитель
повинен ознайомити учнів, рекомендуємо взяти з курсу БЖД, який викладається
у школі, і погодити з учителем, який веде даний предмет);
- 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 в
спецвипуску № 1 "Фізика для фізиків", а також у зошитах для лабораторних
робіт. Учитель під час проведення 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
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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 оновлюватися не рідше як один раз на 5 років.
Більш детально з організацією навчання і перевірки знань з безпеки
життєдіяльності можна ознайомитися у спецвипуску "Фізика для фізиків" (№ 4
за 2013 р.) та на сайті кабінету фізики РОІППО.

Віра ФУРМАН,
завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
Олена ПИШКО,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
Історія
У 2015-2016 навчальному році основна школа продовжує перехід на
оновлені Державні стандарти базової і повної загальної середньої освіти.
Відповідно до цього учні 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
вивчатимуть історію за новою навчальною програмою (наказ МОН України
№ 664 від 06.06.2012 р.), де передбачено навчання курсу «Історія України. Вступ
до історії» у 5-му класі в обсязі 35 годин, інтегрованого курсу зі стародавньої
історії України та світу в 6 класі в обсязі 70 годин, курсів «Всесвітня історія» (35
годин) та «Історія України» (37 годин).
Текст програми оприлюднено на сайті МОН України та опубліковано у
фаховій періодиці. Пояснювальні записки до даних програм рекомендовано
ретельно опрацювати.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про
розвантаження навчальних програм для учнів 5-9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів» № 100 від 06.02.2015 р. обумовлений термін обговорення
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завершено. Детальні роз’яснення будуть надіслані додатково до початку
навчального року.
Звертаємо увагу, що в 5-х класах і надалі можна користуватися однією із
двох рекомендованих програм: «Вступ до історії. Пропедевтичний курс»
(К.: Перун, 2005 р.) та «Історія України (Вступ до історії) (К.: Освіта, 2013).
Відповідно вчителі, які працюватимуть за програмою 2005 р. можуть
користуватись підручниками, що вийшли друком у 2010 році: «Вступ до історії
України» (автори Власов В., Данилевська О.) та «Вступ до історії України»
(автор Мисан В.). Учителі, які оберуть програму 2013 р., зможуть користуються
підручниками, що вийшли друком у 2013 році: «Історія України (Вступ до
історії) автора Власова В. (видавництво «Генеза») та авторів Пометун О., Костюк
І., Малієнко Ю. (видавництво «Освіта»).
У 5-му класі не варто захоплюватися письмовими видами контролю,
необхідно розвивати усне мовлення, пам’ятати, що уроки узагальнення не
повинні бути уроками контролю.
У 6-му класі історія України і всесвітня історія вивчатимуться як єдиний
інтегрований курс, тому в класному журналі для записів відводиться одна
сторінка. Запис робиться таким чином: Історія України. Всесвітня історія
(інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з
історії України та всесвітньої історії недоцільно.
Зміст практичних занять у 6-му класі уможливлює розвиток предметних
умінь, сприяє формуванню ключових елементів та історичної компетентності
відповідно до вікових особливостей учнів.
Програмою передбачено проведення уроків узагальнення та тематичного
оцінювання наприкінці вивчення більшості тем.
Підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України (наказ
МОН України від 07.02.2014 № 123):
– «Всесвітня історія. Історія України»: підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бандровський О. Г., Власов В. С.);
– «Всесвітня історія. Історія України»: підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пометун О. І., Мороз П. В., Малієнко
Ю. Б.).
Курс історії для 7-го класу є логічним продовженням історії стародавнього
світу, новим етапом розвитку ключових та предметних компетентностей учнів
відповідно до їх вікових можливостей, першим систематичним курсом
вітчизняної історії.
До семикласників висуваються складніші, порівняно із 6-им класом,
вимоги щодо навчальних досягнень. Особливого значення набуває робота з
історичними картами, засвоєння і використання понять і термінів, усвідомлення
різниці між такими елементами змісту, як подія, явище, процес.
У курсах 7-го класу продовжено практику роботи над новим типом уроку
історії – практичними заняттями, а також передбачено комбіновані уроки
узагальнення і тематичного оцінювання, на яких учитель може поєднувати
обидва дидактичні завдання.
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Курси історії України і всесвітньої історії 8-9-х класів вивчаються
хронологічно-послідовно за тематичним підходом. Після кожної теми
передбачено урок узагальнення і резервний урок.
Чинна навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія.
5-9
класи» (К.: Перун, 2005) не передбачає проведення на уроках у 8-9 класах
практичних занять. Однак при збереженні існуючих нині підходів до навчання
історії вони матимуть місце у наступні роки.
Учитель при організації навчального процесу повинен дотримуватися
синхронності у навчанні курсів історії України, всесвітньої історії, враховуючи
взаємовплив історичних подій, фактів і явищ.
Курси історії України та всесвітньої історії перевантажені фактичним
матеріалом, тому резервний час рекомендуємо використовувати на вивчення
нового матеріалу.
Для 10-11-х класів рівня стандарту та академічного рівня чинними є
програми «Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О. І., Гупана Н. М.,
Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного
профілю чинними є програми «Історія України.10-11 класи» авторів
Кульчицького С. В., Лебедєвої Ю. Г. (140 годин на рік, 4 години на тиждень).
Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія.
10–11 класи (рівень стандарту / академічний рівень)» колективу авторів під
керівництвом Ладиченко Т. В. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година
на тиждень).
Для класів історичного профілю чинною є програма із всесвітньої історії
(автори Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М.), що розрахована на 3
години на тиждень (по 105 годин на рік у 10 та 11 класах). У разі потреби ЗНЗ
вносить до навчального плану спецкурси історичного або суспільствознавчого
напряму, які фіксуються окремими записами в журналі (або окремому журналі),
а навчальні досягнення учнів оцінюються за відповідними критеріями. Рішення
щодо оцінювання навчальних досягнень учнів приймається загальноосвітнім
навчальним закладом (рішенням педагогічної ради).
Сучасна дидактика дає чітке визначення особливостей кожного типу
уроку, визначаючи навчальні й розвивальні цілі, місце і форму контролю,
особливості узагальнення та його види тощо. Сьогодення вимагає від педагога
постійного оновлення знань із дидактики.
Правознавство
Стосовно вивчення правознавства, то нормативно-правова база і
навчально-методичне забезпечення навчання цього курсу, рекомендовані МОН
України, змін не зазнало.
У 2015–2016 навчальному році учні 9-х класів навчатимуться за
програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О. І.,
Ремех Т. О.
Практичний курс правознавства відіграє важливу роль як пропедевтика
вивчення правознавства та інших суспільствознавчих предметів старшої школи
та є складником допрофільної підготовки учнів у межах суспільно162

гуманітарного напряму навчання в старшій школі. Курс має значний потенціал у
розвитку правової предметної компетентності учнів 9-х класів, оскільки
побудований на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань і
соціального досвіду школярів, практичних дій щодо розв’язання конкретних
життєвих проблем.
Особливістю курсу є чітка практична спрямованість навчання
правознавства, насамперед запровадження для старших підлітків спеціального
практичного курсу, основним результатом якого має стати перетворення права
на важливий регулятор життя й поведінки учня в умовах його швидкої
соціалізації. На уроках цього курсу школярі ознайомлюються з
багатофункціональністю права, адже воно виконує роль механізму унормування
суспільних відносин; розв’язання конфліктних ситуацій, регулятора
міжособистісних стосунків, відносин між людиною й об’єднанням осіб, а також
між об’єднаннями; регулює людську поведінку; є важливим інструментом
досягнення людиною своїх цілей; виступає засобом захисту прав і законних
інтересів людини. Такий зміст курсу дозволяє учням вийти за межі виключно
урочної діяльності й розв’язувати життєві ситуації, використовуючи набуті
знання.
Для 10-х класів рівня стандарту/академічного на вивчення правознавства
відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів
Котюка І. І. та Палійчук Н. Й.
Для класів правового профілю чинною є програма «Правознавство. 10-11
класи (профільний рівень)» авторів Ремех Т. О., Ратушняка С. С., яка
розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 години на тиждень) та
охоплює 10-11-ті класи.
Останні події в країні засвідчують, що без свідомих, ініціативних і
відповідальних громадян із міцною суспільно спрямованою мотивацією, здатних
до об’єднання в різноманітні організації для реалізації своїх прав, відстоювання
демократичних свобод, контролю за органами влади, суверенітет України
перебуватиме під постійною загрозою. Тому навчання учнів питань права та
законності слід розглядати як один із найвагоміших пріоритетів розвитку
національної освіти.
Сучасне життя вимагає від школи підготовки особистості з відповідними
знаннями, практичними вміннями й навичками розв’язання конкретних
життєвих проблем із позицій права, свідомого ставлення й поваги до закону,
неухильного його дотримання, тобто правової компетентності людини.
Із позицій компетентнісного підходу мета шкільної правової освіти –
формування предметної компетентності учнів як здатності цілісно реалізувати
на практиці в різних контекстах життя та діяльності правові знання, вміння й
навички, цінності, ставлення, досвід відповідної діяльності. Правова предметна
компетентність є необхідною для особи настільки, наскільки сприятиме її участі
в житті демократичного суспільства, свідомому дотриманні прав і свобод
людини, реалізації обов’язків громадян.
Водночас у масовій практиці навчання компетентнісний і діяльнісний
підходи поступаються традиційному навчанню, орієнтованому на знаннєву
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парадигму освіти. Одним зі шляхів ефективного розв’язання цієї проблеми може
стати надання компетентнісної спрямованості методиці шкільного правознавства,
що перетворюватиме його на дієвий інструмент правової освіти і виховання
школярів.
Людина і світ
У новому навчальному році продовжується вивчення предмета «Людина і
світ». Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення означеного предмета
відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), а профільного рівня – 35
годин на рік (1 година на тиждень). Чинними є програми: «Людина і світ. 11 клас
(рівень стандарту, академічний рівень)» та «Людина і світ. 11 клас (профільний
рівень)» авторів Ладиченко Т. В., Бакки Т. В., Марголіної Л. В.
Усі програми курсів інваріантної складової освітньої галузі
«Суспільствознавство» розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і
науки України. Вони також видрукувані окремими брошурами й опубліковані у
фахових виданнях.
Етика та курси духовно-морального спрямування
Звертаємося до керівників загальноосвітніх навчальних закладів із
проханням урахувати методичні рекомендації МОН України щодо викладання
предмета «Етика». Актуальність вивчення етики обумовлена як істотними
змінами в ціннісних орієнтирах українського суспільства, що спостерігається
нині, так і загальним зростанням ролі моралі в житті людства в інформаційному
суспільстві. Повернутий в школу навчальний предмет «Етика» викладатиметься
у загальноосвітніх навчальних закладах як предмет інваріантної частини
навчальних планів, які працюють за додатком 13 до наказу МОН України
№ 661від 29.05.2014 р., решті шкіл рекомендовано викладати етику за рахунок
варіативної частини з перспективою повернення предмета в усі загальноосвітні
навчальні заклади в навчальному році. Діючою програмою з даного предмета є
«Етика. 5-6 класи» (Київ: Перун, 2005 р.) і відповідно видані в попередні роки
підручники:
– «Етика»: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. Данилевська О. М., Пометун О. І.);
– «Етика»: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. Фесенко В. І.);
– «Етика»: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. Данилевська О. М., Пометун О. І.);
– «Етика»: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. Мовчун А. І., Хоружа Л. Л.).
У листі МОН України № 1/9-324 від 16.05.2013 р. наведено перелік
програм курсів духовно-морального спрямування, які можуть викладатися у
загальноосвітніх навчальних закладах: «Розмаїття релігій і культур світу»,
«Історія релігій», «Історія релігій світу і духовна культура», «Історія світових
релігій», «Християнська етика в українській культурі», «Основи православної
культури», «Основи християнської моралі та етики» та ін.
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Викладання основ християнської етики та інших предметів
духовноморального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише
за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.
Наголошуємо, що курси з християнської етики є міжконфесійними і носять
світський характер.
Вимоги до календарно-тематичного планування із суспільних предметів
окреслені у додатку 3 до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-343
від 01.07.2014 р.

Раїса ШАГІЄВА,
методист кабінету природничо-математичних предметів, технологій
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ,
ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я
В 2015 – 2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2015-2016 навчальному році вивчення біології, екології,
природознавства та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюватиметься згідно з листами Міністерства освіти і науки:

у 5 класах – «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х
класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в
основній школі» № 1/9-368 від 24.05.2013 р.;

у 6 класах – «Про організацію навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній
школі» № 1/9-343 від 01.07.2014 р.;

у 8 – 11 класах – «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із
базових дисциплін» № 1/9-426 від 01.06.2012 р.
Із повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна
ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(www.iitzo.gov.ua ), а також на освітянському порталі «Освіта Рівненщини»
(rivneosvita.org.ua).
У 2015-2016 навчальному році вивчення
- біології в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за
такими програмами:
 6-7 клас – Нова редакція програми «Біологія. Навчальна програма для
6 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06 2012 р. № 664
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних
закладів ІІ ступеня»; http:// www.mon.gov.ua);
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 8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія.
 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;
 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень,
профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011;
 8-9 класи – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням біології
(Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з
поглибленим
вивченням
предметів
природничо-математичного
та
технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).
- екології:
 10-11 класи – Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів. Профільний рівень;
 11 клас – Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних
закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.
- природознавства:
 5 клас – Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів:
Природознавство; Біологія. 5 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
- основ здоров'я:
- 5 – 7 класи – Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних
закладів: Основи здоров'я. 5 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;
- 8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи
здоров’я. 5 – 9 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.
Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів,
є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути
використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального
матеріалу, коригування знань, контролю навчальних досягнень учнів. Навчальні
програми передбачають проведення шкільних екскурсій. Учитель має право
самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього резервні
години або години навчальної практики.
Для забезпечення реалізації варіативної складової навчальних планів
дозволено використовувати Програми факультативів і курсів за вибором із
біології та екології, природознавства, основ здоров'я, рекомендовані
Міністерством освіти і науки, для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах.
Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що
передбачена у програмах, є орієнтовними. Учитель може творчо підходити до
реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби
регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.
Необхідно зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна
використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки,
програми факультативів можна використовувати для впровадження курсів за
вибором.
Із метою навчання учнів здоровому способу життя рекомендуємо
впроваджувати у 9 - 11 класах навчальний курс «Формування здорового способу
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життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. Т. В. Воронцова, В. М. Оржеховська,
В. С. Пономаренко).
Оцінювання навчальних досягнень учнів із природознавства, біології (6-7
класи), основ здоров'я (5-7 класи) необхідно здійснювати відповідно до
Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін у системі загальної середньої освіти (затверджено
наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222), з біології (8 -11
класи), основ здоров'я (8-9 класи), екології – Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджено
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р.
№ 329).
Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне,
семестрове, річне та державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми.
Однією з форм поточного оцінювання є оцінювання виконання практичних та
лабораторних робіт. Оцінювання практичних (лабораторних) робіт із
природознавства та біології (8 – 11 класи), екології здійснюється на розсуд
учителя та залежно від способу виконання (демонстраційне, фронтальне,
групове, індивідуальне) або у всіх учнів класу чи вибірково в окремих учнів.
Практичні роботи з біології у 6-7 класах обов’язково оцінюються.
Оцінюючи практичну (лабораторну) роботу, вчителю 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 вміння підбивати
висновки практичної роботи на підставі теми, мети й результатів її проведеної.
Практичні та лабораторні роботи виконуються в робочих зошитах.
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 2015 – 2016 навчальному році, можна ознайомитися на веб-сайті
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua ).
Оцінювання фенологічних спостережень рекомендуємо проводити за
порами року як різновид поточного оцінювання.
Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування
учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Проведення
окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не
передбачається. Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен
ознайомити учнів з 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,
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самостійних, контрольних, творчих робіт тощо) та навчальної активності
школярів.
Обов'язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. 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.
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
від 09.12. 2009 р. № 1114);
- Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних
предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12. 2012 р. № 1423);
- Інструктивно-методичні матеріали з питань розроблення інструкцій із
безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничоматематичного напряму (лист Міністерства освіти і науки від 17.07.2013 р.
№ 1/9-498 );
- Методичні матеріали щодо організації навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (лист
Міністерства освіти і науки від 16.06.2014 р. № 1/9-319).
Облік інструктажів з основ здоров'я
1. На початку навчального року перед початком занять у кожному класі
проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.
2. Реєстрація такого інструктажу проводиться в журналі реєстрації
інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті
(учителя) в навчальному закладі.
3. Про проведення первинного інструктажу в журналі обліку навчальних
занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис:
«Інструктаж з БЖД».
4. На початку уроку проводиться інструктаж з безпеки життєдіяльності,
якщо на уроці виконуються завдання, пов’язані з використанням різних
матеріалів, інструментів, приладів, моделювання ситуацій. У журналі обліку
навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку робиться запис:
«Інструктаж з БЖД». (Наприклад: 5-7 класи – Інструктаж з БЖД. Моделювання
ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних
травмах); 8–9 класи – Інструктаж з БЖД. Практична робота. Моделювання
ситуації евакуації з класу, школи).
5. Реєстрація проведення цільового та позапланового інструктажів
здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.
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