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Оксана ГОРНИЦЬКА,
методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
ЩОДО РОЗГОРТАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
СИСТЕМОЮ СЕРВІСІВ G SUITE FOR EDUCATION
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Школа ХХІ століття потребує створення освітньо-цифрового навчального
середовища, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості,
яка вміє управляти своєю увагою, усвідомлювати спрямування власної
пізнавальної діяльності, самостійно здобувати знання та використовувати їх для
досягнення поставлених цілей, презентувати креативні ідеї, співпрацювати й
комунікувати в різноманітних соціальних групах, дотримуючись етикету
співробітництва, нести відповідальність за доручену ділянку колективної
роботи, демонструвати системне й творче мислення.
Сучасних школярів можна з упевненістю назвати «digital natives» –
«цифровими аборигенами», адже вони народилися та живуть у час, коли
комп’ютери та Інтернет стали невід’ємною складовою життя країни, а їх «рідною
мовою» є цифрова мова комп’ютерів, відеоігор та мережі Інтернет. Це покоління,
яке вже звикло отримувати інформацію із сучасних смартфонів та гаджетів.
Учителі та батьки, які усвідомлюють виклики цифрового світу щодо
майбутньої успішності й способів ефективної самореалізації сучасних учнів,
можуть разом із ними створювати освітньо-цифрове навчальне середовище, що
врахує ідеї Нової української школи та змінить форми взаємодії учасників
освітнього процесу згідно з новим Законом про освіту.
Сучасний навчальний простір можна створювати не лише в стінах закладу
освіти, а всюди, де перебуває учень.
Транснаціональна корпорація Google для підтримки сучасної освіти та
формування інформаційно-цифрового навчального середовища освітнього
закладу пропонує власні продукти, серед яких один із затребуваних – G Suite for
Education.
G Suite for Education – це система сервісів Google та користувацьких
акаунтів, що дає змогу розширювати та формувати інформаційно-цифрове
середовище закладу освіти.
Система сервісів G Suite for Education є дієвим засобом формування
цифорової компетентності учнів і вчителів як основних суб’єктів освітнього
процесу, що є ключовим завданням системи освіти Нової української школи.
У додатку до Рекомендацій 2018/0008 (NLS) Європейського Парламенту
та Ради (ЄС) наведено визначення та загальний опис компетентностей, зокрема
й цифрової.
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Цифрова компетентність (digital competence) передбачає впевнене,
критичне і відповідальне використання та взаємодію із цифровими технологіями
для навчання, роботи та діяльності в суспільстві. Це включає в себе
інформаційну грамотність та грамотність даних, комунікацію та співпрацю,
створення цифрового контенту (зокрема й програмування), безпеку (цифрове
благополуччя та компетентності, пов’язані з кібербезпекою) та вирішення
проблем.
Термінологія, яка використовувалася для визначення «IST» (технології
інформаційного суспільства) та «ICT» (інформаційно-комунікаційні технології)
у 2006 році, потребувала оновлення. На сьогодні цифрові технології
вважаються найбільш характерним терміном для називання всього набору
пристроїв, програмного забезпечення та інфраструктури. Із поширенням,
різноманітністю та інтегрованістю використання різноманітних мобільних
пристроїв і програм посилання на комп’ютери та Інтернет стали майже
відсутніми.
G Suite for Education об’єднує в собі значну кількість сервісів, зокрема:
- Google Chrome – https://www.google.com/intl/uk/chrome/browser/desktop/
- Gmail – https://mail.google.com/
- Google + – https://plus.google.com/
- Google Диск – https://drive.google.com
- Google Classroom – https://classroom.google.com/
- Google Документи – https://docs.google.com/
- Google Презентації – https://slides.google.com/
- Google Таблиці – https://sheets.google.com/
- Google Малюнки – https://drawings.google.com
- Google Сайти – https://sites.google.com/
- Google Maps – https://www.google.com.ua/maps/
- Google My Maps – https://www.google.com/maps/d/u/0/
- Google Планета Земля – https://earth.google.com/web/
- Google Перегляд вулиць – https://goo.gl/xcdzoX
- Google Cardboard – https://vr.google.com/cardboard/
- Google Arts & Culture – https://www.google.com/culturalinstitute
- Календар Google – https://calendar.google.com/
- Google Фото – https://photos.google.com/
- Google Allo – https://allo.google.com/
- Google Keep – https://keep.google.com/u/0/ Google Snapseed —
https://goo.gl/g3SLtQ
- Google Cardboard Camera – https://goo.gl/Z4mvtt
- Google Експедиції – https://edu.google.com/expeditions/
- Google Сповіщення – https://www.google.com.ua/alerts
- Google Моя активність – https://myactivity.google.com/myactivity
- Google Smart Lock – https://get.google.com/smartlock/
- Google Знайти пристрій – https://www.google.com/android/find?hl=uk
- Google Trends – https://trends.google.com/trends/
- Зображення Google – https://www.google.com.ua/imghp?hl=uk
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Сервіси, подані в наведеному вище переліку, працюють не лише окремо, а
й у комплексі, доповнюючи при цьому один одного.
Прикладом комплексного сервісу є Google Classroom. Google Classroom –
сервіс із вбудованою системою управління навчанням. Означений сервіс поєднує
в собі можливості Google Docs, Google Drive і Gmail.
Системне й педагогічно доцільне використання Classroom на уроках є
запорукою формування вміння учасників освітнього процесу навчатися
впродовж життя, самостійно знаходити, засвоювати та використовувати нові
знання шляхом ефективного й результативного управління інформаційними
потоками – не лише вибудовувати свою навчальну траєкторію, а й оцінювати
власні навчальні результати. Методика організації навчання за допомогою
Classroom дасть змогу на практиці реалізувати концепцію педагогіки
партнерства в межах освітньо-цифрового навчального середовища. У зв’язку з
цим рекомендуємо закладам освіти посилити роботу в напрямі розгортання та
формування платформи G Suite for Education.
Для реєстрації в системі G Suite for Education необхідно в пошуковому
рядку браузера (рис. 1) ввести назву G Suite for Education. Увійшовши на головну
сторінку, натиснути на кнопку реєстрації GET G SUITE FOR EDUCATION.

Рис. 1
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Продовжуючи реєстрацію, слід заповнити всі поля реєстраційної анкети
(рис. 2).

Рис. 2
Після внесення необхідних даних, необхідно натиснути кнопку Прийняти
та зареєструватися.
Основні вимоги до реєстрації: наявність власного сайту освітньої
структури з оплаченим доменом та необхідного переліку документів, що
підтверджують статус освітньої установи.
Звертаємо увагу, що перелік необхідних документів та відеоінструкція

реєстрації в системі G Suite for Education, розроблена М. В. Парфенюком,
учителем інформатики НВК №2 «Школа-ліцей» м. Рівного, учасником
творчої обласної групи «Упровадження технологій дистанційного навчання
в практику діяльності закладів загальної середньої освіти», знаходяться за
посиланням: https://goo.gl/d3ytMY.
Після підтвердження статусу освітнього закладу отримуємо доступ до
сервісу Консоль адміністратора. Вводимо в рядку браузера адресу
admin.google.com. Головна сторінка – Google Admin.
У Консолі адміністратора налаштовуємо та підтверджуємо:
- рівень навчального закладу (рис. 3);

7

Рис. 3
- засоби керування мобільними пристроями (рис. 4);

Рис. 4
- право власності на домен (рис. 5);

Рис. 5
Після підтвердження права власності на домен у користувача є 14 днів для
ознайомлення з даною системою сервісів Google.
Після цього звертаємося в підтримку G Suite for Education для отримання
безкоштовного доступу до сервісу конкретного закладу освіти (рис. 6).
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Рис. 6
У вікні Способи зв’язку (рис. 7) обираємо кнопку Електронна пошта.
Після написання електронного листа та заповнення всіх обов’язкових полів
натискаємо на кнопку Надіслати електронного листа. Через деякий час із вами
та керівником вашого закладу освіти за допомогою електронної пошти
зв’яжуться працівники служби підтримки G Suite for Education і запропонують
надіслати перелік необхідних документів для підтвердження безкоштовного
користування G Suite for Education.

Рис. 7
Після підтвердження статусу закладу освіти в Google Admin за допомогою
кнопки
у базу для формування класів додаємо одного або кількох
користувачів (рис. 8).
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Рис. 8
Під час реєстрації система видає початковий пароль для входу користувача
(учня, вчителя) в систему. При першому вході в систему користувач може
змінити пароль.
Процес адміністрування надзвичайно простий. Так, якщо учень не
пам’ятає пароль, він «скидається» адміністратором, відновлюючи можливість
входу в систему.
Після реєстрації кожен учень (учитель) має корпоративний обліковий
запис Google для навчання (роботи) з адресою типу: < ім’я>@< домен
навчального закладу>.
При реєстрації користувача в системі G Suite for Education він отримує
доступ до Google Диска з необмеженою кількістю використаної пам’яті.
Пропонуємо місцевим органам управління освітою, районним, міським
методичним кабінетам, методичним службам об’єднаних територіальних
громад при плануванні та організації методичної роботи системно
організовувати семінари-практикуми для керівників, заступників керівників
ЗЗСО з питання використання в освітній діяльності системи сервісів G Suite for
Education за участі працівників кабінету інформаційно-комунікаційних
технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Закладам загальної середньої освіти пропонуємо:
- отримати доступ до системи G Suite for Education. Підтвердити право
власності на домен, статус некомерційної освітньої організації. Зареєструвати
користувачів у системі G Suite for Education;
- долучитися до: педагогічної спільноти Рівненщини «Сервіси Google в
освіті» в середовищі Google+, що знаходиться за посиланням
https://goo.gl/G1muBG, для професійного спілкування та взаємодопомоги щодо
використання сервісів Google; спільноти «Навчаємося з Google» (посилання –
https://goo.gl/q6ggSF) для професійного спілкування педагогів та взаємодопомоги
з питань ІТ, педагогіки; спільноти «Вивчаємо Classroom» (посилання –
https://goo.gl/3zLh4t);
- акцентувати увагу методичних структур та педагогічних працівників на
формуванні цифрової компетентності як складника проектування сучасного
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освітнього середовища;
- організувати творчі групи з питань розвитку інфраструктури єдиного
освітнього інформаційно-цифрового простору школи на основі сервісів G Suite for
Education;
- доводити інформацію щодо впровадження системи сервісів G Suite for
Education до відома всіх учасників освітнього процесу.
Чому саме G Suite for Education?
- Безкоштовність;
- Простота у використанні;
- Відсутність реклами та надійне блокування спаму;
- Електронна пошта корпоративного рівня на базі домену освітнього
закладу із вбудованим чатом та відеозв’язком Hangouts. Необмежений простір
поштової скриньки;
- Можливість роботи без Інтернету;
- Безпека та зберігання даних вашого освітнього закладу. Двофакторна
аутентифікація – додатковий захист облікових записів користувачів;
- Відповідність стандартам SSAE 16/ ISAE 3402 Type II SOC 2-audited, ISO
27001, а також закону FERPA і умовам угоди Safe Harbor;
- Доступ до файлів різних типів у будь-який час та з будь-якого пристрою:
комп’ютера, ноутбука, планшета чи смартфона;
- Безлімітний дисковий простір на Google Drive;
- Можливість спільної роботи з документом адміністрації освітнього
закладу, педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків, що дає змогу
розвивати навички навчання та співпраці в освітньо-цифровому середовищі
закладу освіти. Кожна зміна документа зберігається автоматично, при цьому вся
історія змін документа зберігається необмежений час;
- Можливість зниження затрат часу на організацію та управління освітнім
процесом, що скорочує обсяг рутинних операцій, вивільняючи значну частину
часу для більш важливих справ;
- Класна кімната (Google Classroom) – це віртуальна система управління
навчанням, яка надає нові можливості для використання й критичного осмислення
різноманітних джерел інформації; гнучкого планування уроку з урахуванням як
бажаного часу і темпу, так і доцільного місця навчання; надання значної автономії
для вибору стратегії та індивідуальної траєкторії учіння; використання різних
форм і методів отримання знань за допомогою цифрових інструментів;
- Розширена статистика та звіти про використання G Suite for Education в
освітньому закладі;
- Керування комп’ютерними пристроями освітнього закладу;
- Блокування або дистанційне видалення даних із втрачених комп’ютерів
Chrome OS або мобільних пристроїв Android та IOS.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Букач А. Google Apps for Education перші кроки впровадження :
презентація [Електронний ресурс] / А. Букач. – Режим доступу :
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https://docs.google.com/presentation/d/1UuX_3WcamYhp7VWWip72cwukYd29vX
1HfK7iwXHmy7M/edit#slide=id.p4, вільний.
2. Гарасюк Ю. Google for Education: відкриті технології для якісного та
доступного навчання: зосередьтеся на своїй місії, а не на ІТ : презентація
[Електронний
ресурс]
/
Ю.
Гарасюк.
–
Режим
доступу
:
https://docs.google.com/presentation/d/1pDMUUsj0jrte0dHxa7sWoIzsq5PJ6POtvEO
cnUE_Vmo/htmlpresent, вільний.
3. Додаток до Рекомендацій 2018/0008 (NLS) Європейського Парламенту
та
Ради
(ЄС)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-keycompetences-lifelong-learning.pdf.
4. Саражинська Н. Google Apps for Education. Інструменти організації
єдиного інформаційного середовища у навчальному закладі : презентація
[Електронний ресурс] / Н.
Саражинська. – Режим доступу :
https://docs.google.com/presentation/d/1a6d0aWKCSuhtfVXT4unF10arVxuNhHKb
X5B3RyW5y-Q/present?ueb=true&slide=id.gfe87ead_0_877, вільний.
5. Google Apps for Education – перші кроки впровадження : [про тренінг із
використання сервісів Google Apps for Education][Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://imzo.gov.ua/2015/12/01/google-apps-for-education-pershi-krokivprovadzhennya/, вільний.
6. Google Apps for Education : відкриті технології для якісного та
доступного навчання : пояснювальна записка. Корпоративні рішення Google для
освіти. Пропозиції щодо застосування в освітніх закладах та освітніх установах
України
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://docs.google.com/document/d/1XglQ7GYWhtNUsTZLKzdzdzhee6EhRRPcN
N27Jf6lkU/edit, вільний.
7. Google Classroom [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom, вільний.

Наталія ГУЗЬ,
завідувач кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти Рівненського ОІППО
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
Із 1 вересня 2018 року в закладах загальної середньої освіти, зокрема й
інтернатних, стартує нова українська школа відповідно до Закону України «Про
освіту», Концепції «Нова українська школа», розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
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школа» на період до 2029 року», від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження
плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа», постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 87
«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших
нормативно-правових актів і розпорядчих документів.
Із матеріалами щодо питань упровадження положень нової української
школи на етапі підготовки та початку нового 2018/2019 навчального року можна
ознайомитися на порталах МОН України, «Нова українська школа», «Освіта
Рівненщини», сайтах Державної наукової установи «Інституту модернізації
змісту освіти», Рівненського ОІППО тощо. Наприклад, на сайті РОІППО в
розділі «Нова українська школа» розміщено актуальні для педагогів матеріали в
рубриках «Концептуальні засади реформування середньої школи», «Матеріали
для педагогічних працівників», «Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників», «Батькам – першим учителям своїх дітей» тощо.
Зміни в нормативних документах, методичних та інформаційних
матеріалах із питань упровадження положень нової української школи можна
об’єднати в такі блоки:
І. Зарахування, відрахування та переведення учнів.
Зарахування, відрахування та переведення учнів в освітньому закладі
повинно здійснюватися відповідно до Наказу МОН України від 16.04.2018 № 367
«Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти» та листів МОН України від 08.05.2018 № 1/9-292 «Листроз’яснення щодо застосування окремих положень нового порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти
для здобуття повної загальної середньої освіти» та від 18.05.18 № 1/9-320
«Роз’яснення щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів)
з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів),
колегіумів (колегіумів-інтернатів) державної та комунальної власності».
ІІ. Типові освітні та навчальні програми.
У 2018/2019 навчальному році в закладах освіти будуть використовуватися
освітні та навчальні програми, затверджені такими наказами МОН України:
- від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних
програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;
- від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти І ступеня»;
- від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
- від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 10-х класів, Державний
стандарт 2011 року);
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- від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів, Державний
стандарт 2004 року).
Для організації освітнього процесу в спеціальних закладах загальної
середньої освіти в цьому навчальному році слід керуватися Наказом МОН
України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми
спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з
особливими освітніми потребами».
Особливу увагу в означеному документі необхідно звернути на таблицю
очікуваних результатів здобувачів освіти. Відповідно до мети і загальних цілей,
окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти,
там визначено завдання, які має реалізовувати вчитель в рамках кожної освітньої
галузі. Важливо пам’ятати, результати навчання повинні ґрунтуватися на
формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти.
У цьому ж документі дається перелік програм із корекційно-розвиткової
роботи для здобувачів базової середньої освіти спеціальних закладів загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
Закладам середньої освіти, де функціонують дошкільні групи, слід
керуватися Листом МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості
організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році».
У документі, зокрема, йдеться про те, що за потреби заклад може
розробляти та затверджувати локальну спеціальну програму для груп
компенсуючого типу, діяльність яких організовують з урахуванням відповідної
нозології та специфіки освітнього процесу з дітьми. Такі програми розробляють
на основі грифованих програм загальноукраїнського рівня впровадження. Вибір
програми на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада закладу (до
початку навчального року).
ІІІ. Нетипові освітні програми.
У листі МОН України від 25.05.2018 № 1/9-344 «Про завершення
експертизи освітніх програм» дається перелік нетипових освітніх програм, які
можна використовувати в роботі:
1. «Освітня програма для 1 – 2 класу за системою розвивального навчання
Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова та ін.» (автори: І. П. Старагіна, Г. М. Захарова, Г.
В. Жемчужкіна, К. І. Пінсон, О. А. Перепелиця, Н. П. Сосницька);
2. «Освітня програма для 1 – 2 класів закладів загальної середньої освіти
«Інтелект України»» (автор І. В. Гавриш);
3. «Освітня програма для 1 – 2 класів початкової школи за педагогічною
технологією «Росток»» (автор Т. О. Пушкарьова);
4. «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» (авторський
колектив Київського університету ім. Б. Грінченка, науковий керівник
В. О. Огнев’юк);
5. «Освітня програма «На крилах успіху» для учнів 1 – 2 класів закладів
загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки Національної академії
педагогічних наук, науковий керівник А. Д. Цимбалару);
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6. «Освітня програма першого циклу початкової освіти за вальдорфською
педагогікою» (Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні, автори
Д. Ю. Косенко та О. І. Мезенцева);
7. «Освітня програма для 1 – 2 класів закладів загальної середньої освіти за
системою розвивального навчання» (Центр психології і методики розвивального
навчання, автори: С. В. Ломакович, Л. І. Тимченко, С. О. Жукова, О. М.
Кондратюк);
8. «Освітня програма для 1 – 2 класів «Світ, в якому я живу»» (видавництво
«Навчальна книга-Богдан», керівник – професор С. І. Якименко).
ІV. Нове освітнє середовище.
Нова школа потребує оновленого освітнього середовища. Слід звернути
увагу на накази МОН України від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження
Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального
призначення для навчальних кабінетів початкової школи», від 22.03.2018 № 271
«Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та
реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти», від 23.03.2018 №
283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього
простору НУШ», в якому даються поради щодо планування і дизайну освітнього
простору школи. У класі має бути облаштовано 8 навчальних осередків для:
- навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами);
- гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор);
- художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд
для змінної виставки дитячих робіт);
- відпочинку (з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами,
подушками з м’яким покриттям);
- змінних тематичних осередків (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм із
ключовими ідеями);
- куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна,
спостереження та догляд за рослинами, акваріум);
- дитяча класна бібліотечка;
- осередок учителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для
зберігання дидактичного матеріалу тощо).
Працюючи над вирішенням цього питання в спеціальних закладах освіти,
є ще одна можливість звернутися до спадщини М. Монтессорі та обговорити її
ідеї «виховного простору». Виховуючи дітей з особливими потребами,
Монтессорі звертала увагу насамперед на оточуюче середовище, в якому
знаходилися діти. Педагог стверджувала, що воно має сприяти розвитку дитини,
відповідати потребам її діяльності, стати засобом самовиховання. М. Монтессорі
вважала, що при підготовці приміщення, де навчаються діти, потрібно
дотримуватися основних спеціальних принципів: гігієни психіки та фізичного
виховання. Ці принципи передбачають збільшення розмірів класів для вільного
пересування дітей, що необхідно для гармонійного розвитку дитини. Дитина, на
думку педагога, розвивається у русі та діяльності, тому робота з дітьми повинна
будуватися таким чином, щоб вони навчилися координувати свої рухи. Для цього
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потрібно підготувати «виховний простір», який би сприяв активності дитини,
спонукав до діяльності, збуджував інтерес до пізнання нового, невідомого,
забезпечував індивідуальний розвиток дитини. М. Монтессорі зазначала, що
простір, в якому виховується дитина, повинен пропонувати їй великий вибір
мотивацій, які підштовхують її до діяльності і провокують набуття власного
досвіду.
Спеціально створене середовище та дидактичні матеріали збагачують
загальний розвиток дітей із порушеннями психофізичного розвитку, сприяють
корекції та компенсації їх психічних функцій, виховують самостійність,
зацікавленість у навчанні, дають можливість отримати соціальний досвід, який
відповідає їх розвитку. За допомогою них дитина засвоює культуру країни, в якій
живе, і правила цивілізації, на власному досвіді вчиться розуміти природу і
орієнтуватися в ній.
V. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу нової
української школи.
На сайті РОІППО в «Інформаційно-методичному збірнику на 2018 – 2019
навчальний рік» будуть опубліковані методичні рекомендації з питань
упровадження положень нової української школи в кожній освітній галузі.
У роботі з дітьми з особливими потребами важливе значення відіграє
колективна робота різних спеціалістів. У зв’язку з цим у спеціальних школахінтернатах необхідно ґрунтовно розглянути Примірне положення про команду
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами
(Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного
положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з
особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної
освіти») та використовувати його при організації освітнього процесу.
У 2018 – 2019 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року –
2019» буде проводитися в номінаціях «Учитель інклюзивного класу»,
«Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» у три
тури: перший – листопад 2018 року; другий – грудень 2018 року – лютий 2019
року; третій – квітень 2019 року.
VІ. Формувальне оцінювання.
Ураховуючи важливу роль початкової школи не лише в освітній
діяльності, а й в особистісному розвитку, вчителю слід використовувати
формувальне оцінювання. МОН України у листах від 18.05.2018 № 2.2-1250 та
від 21.05.2018 № 2.2-1255 подає методичні рекомендації щодо формувального
(поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання учнів 1 класу.
Формувальне оцінювання передбачає відстеження особистісного розвитку учнів
та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. Формувальне
оцінювання є інтерактивним оцінюванням прогресу учнів, що дає змогу вчителю
відповідним чином адаптувати освітній процес. Використання формувального
оцінювання дозволяє відстежувати особистісний поступ дитини, хід
опановування нею навчального матеріалу та вибудовувати індивідуальну
освітню траєкторію особистості. В означених рекомендаціях подається алгоритм
діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання.
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VІІ. Виховна робота.
Слід звернути увагу на зміни, які обумовлює Концепція «Нова українська
школа» в організації виховної роботи.
1. Масові та групові форми роботи мають відповідати потребам, інтересам
і можливостям учнів (вихованців), бути для них значущими й цікавими,
спонукати їх до розвитку та вдосконалення природних задатків, здібностей.
2. Групова форма роботи «Політична інформація» має відповідати засадам
української державності та оперувати символами України. Вона може стати
частиною освітнього процесу, наприклад, як повідомлення вихованцями на 2 – 3
хвилини перед початком уроків для реалізації завдання щодо формування
української ідентичності.
3. Години класного керівника (виховні години) не повинні мати змісту
уроків-інструктажів та аналізу результатів навчальної діяльності. Їх мають
замінити інтерактивні та інші форми групової виховної роботи.
4. Із метою запобігання дискримінації, насильству та знущанню в стінах
школи потрібно використовувати психологічні хвилинки як вид групової роботи.
5. Необхідно розробити та впровадити в групові форми виховної роботи
короткотривалі інформаційні проекти, які спрямовуватимуться на реалізацію
завдань економічного, екологічного, громадянського, профорієнтаційного
характеру.
6. Упроваджувати в зміст і форми виховної роботи принцип
полікультурності, що в подальшому стане основою розвитку демократії та
формування толерантної позиції учня (вихованця).
У 2018 – 2019 навчальному році актуальним залишається питання
створення іміджу школи-інтернату як закладу, який повинен відповідати
сучасним освітнім стандартам, вимогам держави, суспільства, забезпечити
розвиток особистості учня, здатної до адаптації в самостійному житті.
Позитивний досвід роботи в цьому напрямі сприятиме підвищенню довіри
батьків зокрема та соціуму загалом до інтернатних закладів.

Наталія ДАВИДЮК,
кандидат педагогічних наук,
методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(методистам із позашкільної освіти районних,
міських методичних кабінетів, ОТГ, працівникам закладів позашкільної освіти)
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І. Новації Закону України «Про освіту» для закладів позашкільної
освіти
28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту»
(далі – Закон) від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ. Відповідно до статті 10
позашкільна освіта є невід’ємною складовою системи освіти України. Закон
вносить суттєві зміни до Закону України «Про позашкільну освіту». Зокрема,
відбулися термінологічні зміни: термін «позашкільний навчальний заклад»
замінено на термін «заклад позашкільної освіти», «навчально-виховний процес»
– на «освітній процес», «надання освітніх послуг» – на «провадження освітньої
діяльності». Таким чином, варто звернути увагу на необхідність використання в
усіх офіційних документах (наказах, положеннях, статутах, листах тощо) нової
термінології.
Уведено термін «заклад спеціалізованої позашкільної освіти» – заклад
позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного,
військового або наукового спрямування. Відтепер заклади позашкільної освіти
можуть бути комплексними, профільними та спеціалізованими. У Законі
використовується термін «освітня програма» – це єдиний комплекс освітніх
компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для
досягнення учнями, вихованцями, слухачами результатів навчання (набуття
компетентностей). Передбачено, що освітня програма схвалюється педагогічною
радою закладу позашкільної освіти та затверджується керівником.
У Законі визначена можливість здобуття в закладах позашкільної освіти
часткових кваліфікацій, які можуть відповідати нульовому – третьому рівням
Національної рамки кваліфікацій (розділ ІІ, ст.10, п.3). Кваліфікація вважається
частковою в разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня
Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом (розділ
ІV, ст. 34, п.3). Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти,
можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.
Унормовано місце закладів позашкільної освіти у складі освітнього округу.
При цьому зазначається, що «освітній округ – сукупність закладів освіти (їх
філій), зокрема закладів позашкільної освіти, культури, фізичної культури і
спорту, які забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на
відповідній території».
У закладах позашкільної освіти передбачена можливість навчання та
виховання дітей з особливими освітніми потребами, яке здійснюється за рахунок
коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не
заборонених законодавством (розділ ІІ, ст. 19, п. 6).
Розширено вікові межі вихованців закладів позашкільної освіти. Відтепер
діти можуть відвідувати позашкільний заклад із 3-х років.
Скасовано атестацію закладів освіти, зокрема закладів позашкільної
освіти. Крім того, законодавством не вимагається ліцензування закладів
позашкільної освіти. Рекомендуємо детальніше ознайомитися із ключовими
новаціями Закону України «Про освіту», який розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.
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ІІ. Виховні орієнтири для закладів позашкільної освіти
Виховання – невід’ємна складова всього освітнього процесу, що
здійснюється через формування в дітей ціннісних ставлень і суджень,
соціального досвіду.
Педагоги області керуються у своїй діяльності Основними орієнтирами
виховання учнів 1 – 11 класів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України «Про Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» № 1243 від 31 жовтня 2011 року),
Обласною програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини
на 2008 – 2020 роки, яка затверджена розпорядженням голови Рівненської
облдержадміністрації «Про обласну програму національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 рр.» № 42 від 9 лютого 2008 року,
схвалена рішенням Рівненської обласної ради від 29 лютого 2008 року, та
заходами, які розроблені на її виконання (наказ управління світи і науки
Рівненської облдержадміністрації «Про затвердження заходів щодо виконання
обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на
2008 – 2020 рр.» № 166 від 25 березня 2008).
При здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні
орієнтири: виховання не зводиться до окремих виховних занять; до створення
виховного середовища залучається увесь колектив закладу; педагог є взірцем
вихованої людини, своїм прикладом він надихає та зацікавлює дитину;
враховуються здібності кожної дитини; до виховного процесу залучаються
психологи та соціальні педагоги; здійснюється постійний діалог із батьківською
громадськістю [4].
Формування патріотизму в українському суспільстві залишається
головним як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим
національно-патріотичне виховання є важливим напрямом освітнього процесу в
закладі позашкільної освіти. Виклики сучасного суспільства ставлять перед
системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації
(ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи
своєї держави, готова відстоювати її інтереси). Основним документом щодо
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом
Президента України від 13.10.2015 № 580/2015. Відповідно до положень
означеної Стратегії основними складовими національно-патріотичного
виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й
духовно-моральне виховання.
Популярними нині формами національно-патріотичного виховання є:
творчі проекти, колективні ігри зі створення панно «Україна – моя країна!»;
стрит-арт крейдою на асфальті (малюнок і назва); гра-репортаж «Видатні імена
сучасної України»; звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»;
патріотичний флеш-моб; презентація ролика (мультфільму) на патріотичну
тематику, виготовленого дітьми; зустрічі із цікавими земляками-патріотами;
реконструкція історичних подій; виготовлення плакатів чи постерів; портфоліо
родинних реліквій і/чи традицій; написання книги пам’яті (родини, школи,
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району, міста); станційні ігри (квест «Знайди Декларацію – врятуй
незалежність»); створення інфографіки (шевронів, подій), коміксів; «живий
музей»; реальні або віртуальні подорожі історичними музеями України чи
місцями історичних подій; конкурси-есе, біографічні розвідки; тренінги (міні-,
презентаційні,
інформаційно-просвітницькі);
флеш-моби
(візуалізація
державних чи національних символів, контурів кордонів України); лото
«Меморі» (створення карток на запам’ятовування дат, назв місць, діячів та їхніх
висловлювань, пов’язаних зі здобуттям Україною незалежності, Днем
Конституції); кастинг і розучування патріотичних пісень тощо [5].
Заклад позашкільної освіти має підтримувати демократичну культуру для
захисту прав дитини, бути місцем, безпечним для вихованців, де панує
атмосфера довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації за будьякими ознаками.
Насильство в закладах освіти має різну природу і характер, проявляється
як у формі одноразових насильницьких дій, так і у вигляді постійних знущань,
принижень і систематичного цькування (булінг). Особливою ознакою булінгу є
довготривале «відторгнення» дитини її соціальним оточенням. Найчастіше
булінг відбувається там, де контроль із боку дорослих слабкий або його взагалі
немає, наприклад, подвір’я, сходи, коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні
майданчики. У деяких випадках дитина може піддаватися знущанням і поза
територією закладу освіти, кривдники можуть перестріти її на шляху до дому.
Навіть удома жертву булінгу можуть продовжувати цькувати, надсилаючи
образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі. Зазвичай
об’єктом знущань (жертвою) булінгу обирають тих, у кого є будь-яка відмінність
від однолітків: особливості зовнішності; манера спілкування, поведінки;
незвичайне захоплення; соціальний статус, національність, релігійні погляди.
Найпоширенішими формами булінгу є: словесні образи, глузування, обзивання,
погрози; образливі жести або дії; залякування за допомогою слів, загрозливих
інтонацій; ігнорування, відмова від спілкування, виключення з гри, бойкот;
вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна жертви;
фізичне насильство (удари, щипання, штовхання, підставляння підніжки,
викручування рук, будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні
ушкодження); приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету
(СМС-повідомлення, електронні листи, образливі репліки і коментарі в чатах
тощо), поширення чуток і пліток (кібербулінг).
Як реагувати на цькування? Діти молодшого шкільного віку і
старшокласники мають неодмінно звертатися за допомогою до дорослих –
педагогів, психолога, батьків. Допомога дорослих дуже необхідна, особливо,
якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному
здоров’ю.
Що можуть зробити педагогічні працівники? У закладі освіти
вирішальна роль у боротьбі з булінгом належить педагогічним працівникам. Для
успішної боротьби з насильством у закладі освіти:
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- усі члени шкільної спільноти мають дійти єдиної думки, що насильство,
цькування, дискримінація за будь-якою ознакою, сексуальні домагання і
нетерпимість у закладі освіти є неприйнятними;
- кожен має знати про те, в яких формах може проявлятися насильство й
цькування і як від нього страждають люди;
- спільно з дітьми мають бути вироблені правила поведінки, складені в
позитивному ключі «як треба», а не як «не треба» поводитися. Правила повинні
бути зрозумілими, точними і короткими;
- дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер.
Осуд, зауваження, догана мають спрямовуватися на вчинок учня і його можливі
наслідки, а не на особистість порушника правил;
- жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна
залишати без уваги. Дітям важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії або
образливі слова є недопустимими. Реакція має бути негайною (зупинити бійку,
припинити знущання) та більш суворою в разі повторних випадків агресії;
- аналізуючи ситуацію, необхідно з’ясувати, що трапилося, вислухати
обидві сторони, підтримати потерпілого й обов’язково поговорити з кривдником,
щоб зрозуміти, чому він або вона так вчинили, що можна зробити, щоб таке не
повторилося знову. До розмови варто залучити психолога;
- залежно від тяжкості вчинку можна запропонувати вибачитися,
написати записку або викликати батьків, позбавити дитину можливості брати
участь у заході;
- дітям необхідно пояснити, що навіть пасивне спостереження за
знущанням і бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події
повинні захистити жертву насильства і, якщо треба, покликати на допомогу
дорослих;
- потрібно запровадити механізми повідомлення про випадки насильства.
Ці механізми мають забезпечувати дітям підтримку і конфіденційність, бути
тактовними;
- для успішного запобігання та протидії насильству треба проводити
заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання
конфліктів [2].
ІІІ. Упровадження STEM-освіти в системі позашкілля
Актуальним освітнім напрямом є STEM-освіта, яка має свої перспективи
впровадження в закладах освіти різних типів. Однак позашкільна освіта має
найбільш сприятливі для цього умови, які пов’язані з більшою гнучкістю і
варіативністю освітнього процесу в цих закладах.
Цього року в нашій області відбувся Всеукраїнський фестиваль «STEMвесна – 2018», який засвідчив зростаючий інтерес педагогічної громадськості до
проблем упровадження STEM-освіти.
Упродовж року для педагогів проведені семінари-практикуми: «Розбудова
STEM-освіти на Рівненщині: виявлення проблем, прогнозування розвитку,
адвокація» в ОКПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»
Рівненської обласної ради (18 жовтня); «Базові засади використання елементів
STEM-освіти при поглибленому вивченні природничо-математичних
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дисциплін» у Рівненському природничо-математичному ліцеї «Елітар» (13
березня); «3Д – моделювання на основі паперопластики» в Рівненській
спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів № 15 Рівненської міської ради (3 травня).
У закладах презентовані найбільш успішні STEM-практики області.
Директорам та заступникам директорів закладів позашкільної освіти,
визначаючи перспективи розвитку закладу, необхідно звернути увагу на
важливість функціонування гуртків із робототехніки, інженерії, сучасних
наукових напрямів, новітніх технологій тощо. Окрім гурткової роботи, вихованці
повинні мати змогу долучатися до STEM під час конкурсів, фестивалів,
хакатонів,
веб-квестів
природничо-наукового,
інженерно-технічного
спрямування. Перспективним є створення STEM-центрів, лабораторій. Із
методичними рекомендаціями щодо впровадження STEM у закладах освіти
можна ознайомитися в блозі steamroippo.blogspot.com.
ІV. Конкурси професійної майстерності працівників закладів
позашкільної освіти
Із метою підвищення якості та вдосконалення змісту позашкільної освіти,
підтримки талановитих педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх
самореалізації в січні – лютому 2018 року проведено ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів «Джерело творчості» в номінації «Методист – 2018». Результати
конкурсу узагальнені в додатку до наказу управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року № 62 «Про підсумки
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації
«Методист – 2018»». У конкурсі взяло участь 7 методистів із Зарічненського,
Корецького, Рівненського районів, м. Рівного, а також із обласного
комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія
наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради та комунального закладу
«Рівненська обласна станція юних туристів» Рівненської обласної ради.
Учасники презентували власний досвід роботи у вигляді електронного
портфоліо за такими напрямами позашкільної освіти: науково-технічний,
художньо-естетичний,
дослідницько-експериментальний,
військовопатріотичний, туристсько-краєзнавчий.
Переможцями обласного етапу конкурсу журі визнало: Романюк
Валентину Федорівну, методиста Рівненського міського центру творчості
учнівської молоді (науково-технічний напрям); Сульжика Олександра
Васильовича, методиста Обласного комунального позашкільного навчального
закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської
обласної ради (дослідницько-експериментальний напрям); Тарасюк Ганну
Ростиславівну, методиста Корецького районного будинку школярів (художньоестетичний напрям).
За підсумками першого (заочного) туру 3-го етапу конкурсу (наказ
Міністерства освіти і науки України № 526 від 24.05.2018) переможцями визнані
такі педагоги Рівненщини, як В. Ф. Романюк та О. В. Сульжик.
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Із метою підвищення якості та вдосконалення змісту позашкільної освіти,
забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань закладів
позашкільної освіти якісною навчальною літературою за напрямами
позашкільної освіти в травні 2018 року проведений І етап Всеукраїнського
конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти за
військово-патріотичним,
дослідницько-експериментальним,
екологонатуралістичним, науково-технічним, соціально-реабілітаційним, туристськокраєзнавчим та художньо-естетичним напрямами позашкільної освіти.
Матеріали конкурсу оцінювали 4 експертні комісії. Згідно з експертними
висновками переможцями конкурсу в категорії «Навчальні програми за
напрямами позашкільної освіти» визнано: Л. М. Семенюк, керівника гуртка
Рівненського районного центру дитячої та юнацької творчості Рівненської
районної ради; І. В. Горбатюк, художнього керівника КЗ «Школа-інтернат ІІ – ІІІ
ступенів «Рівненський обласний ліцей»» Рівненської обласної ради;
Н. П. Антоніч, керівника гуртка КЗ «Сарненський районний будинок дітей та
молоді» Сарненської районної ради; В. В. Музичука, керівника гуртка КЗ
«Гощанський районний центр дітей, юнацтва та молоді» Гощанської районної
ради; І. М. Годлєвського, методиста Рівненського міського центру творчості
учнівської молоді; Т. П. Пашинську, керівника гуртка КЗ «Рівненський обласний
центр науково-технічної творчості» Рівненської обласної ради; Н. М. Рябкову,
керівника гуртка Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської
районної ради; О. Я. Романів, керівника гуртка ОКПНЗ «Рівненська Мала
академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради; О. В. Яроменко,
керівника гуртка ОКПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»
Рівненської обласної ради; А. С. Пожарського, керівника гуртка Будинку дітей
та молоді Дубенської міської ради; Н. В. Якимчук, учителя історії Дубенської
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 Дубенської міської ради.
У категорії «Навчальна література з позашкільної освіти» переможцями
визнані: Н. В. Германюк, керівник гуртка Здолбунівської районної станції юних
техніків; Л. І. Прокопчук, керівник гуртка КЗ «Соснівський центр дитячої та
юнацької творчості» Березнівської районної ради; І. В. Кут, керівник гуртка
Дубенської міської станції юних техніків; О. Ф. Сосновчик, керівник гуртка КЗ
«Соснівський центр дитячої та юнацької творчості» Березнівської районної ради;
Г. В. Ковальчук, методист Дубенської районної станції юних туристів;
В. Є. Гупалюк, заступник директора
з навчально-виховної
роботи
КЗ «Гощанський районний центр дітей, юнацтва та молоді» Гощанської
районної ради.
Ураховуючи результати конкурсів, пропонуємо методистам із
позашкільної освіти районних, міських методичних кабінетів, методистам
закладів позашкільної освіти вивчати та поширювати досвід роботи педагогів,
які брали участь у конкурсах професійної майстерності та мають вагомі
професійні здобутки завдяки організації шкіл педагогічного досвіду, майстеркласів, семінарів-практикумів, методичних видань тощо, активніше залучати
авторів програм, навчальної літератури до методичних заходів районного,
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міського рівнів, сприяти присвоєнню їм звання «керівник гуртка-методист»
тощо.
V. Методичний супровід професійного розвитку педагогів закладів
позашкільної освіти
Ознайомитися з інноваціями, які впроваджуються в системі позашкілля,
працівники закладів позашкільної освіти області мали змогу під час презентації
енциклопедії позашкільної освіти за редакцією Г. П. Пустовіта; проекту
«Позашкільна освіта: науково-методичне забезпечення екологічної освіти і
морально-духовного виховання дітей, учнівської та студентської молоді», який
представив В. В. Климчук, директор Хмельницького обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (20 лютого); Всеукраїнського
семінару «Профільна освіта в нових реаліях: крізь проблеми – до вирішення»;
«25 років – Рівненський досвід», де презентувалася система роботи Рівненського
Палацу дітей та молоді (21-22 березня). Під час заходу учасники долучилися до
експертного оцінювання соціально-виховної системи закладу.
Для керівних та педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
організовує роботу школа новаторства. Зокрема, цього року в межах
«Педагогічного стартапу – 2018» презентували свої напрацювання переможці
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»:
- Ковальчук
Віктор
Васильович,
керівник
гуртка
КПНЗ
«Володимирецький районний будинок школярів та юнацтва» Володимирецької
районної ради з теми «Організація самодіяльного театру іграшок та ляльокпетрушок».
Переглянути
матеріали
можна
за
посиланням:
https://lalkaihraszka.blogspot.com/;
- Марисюк Лариса Антонівна, керівник гуртка Рівненського міського
центру творчості учнівської молоді Рівненської міської ради з теми
«Формування навчально-пізнавальної
компетентності
вихованців
в
умовах математичного
гуртка».
Детальніше
–
за
посиланням:
https://larisamarusyik.blogspot.com.
Водночас важливим напрямом роботи залишається підготовка педагогів до
участі в конкурсах професійної майстерності. Зокрема, 15 грудня для методистів
закладів позашкільної освіти відбувся навчальний семінар «До вершин
майстерності», мета якого – підготувати методичних працівників до участі у
Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості».
Здійснюючи методичний супровід професійного розвитку педагогів
закладів позашкільної освіти, рекомендуємо методистам із позашкільної освіти
районних, міських методичних кабінетів, ОТГ передбачити такі напрями роботи:
вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи педагогів та
педагогічних колективів, ознайомлення їх з інноваціями в системі позашкілля,
підготовка до участі у професійних конкурсах, укладання методичних
рекомендацій тощо.
VІ. Експертне оцінювання матеріалів працівників закладів
позашкільної освіти
Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрований у
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Мінюсті України 14.10.2010 року № 1255/18550) експертними комісіями
інституту в цьому навчальному році було розглянуто 15 матеріалів педагогів, які
претендували на присвоєння звання «керівник гуртка-методист», із яких: 3
керівників гуртків закладів загальної середньої освіти, 12 – керівників гуртків
закладів позашкільної освіти. У матеріалах розкрито зміст та методику
організації гурткової роботи за різними напрямами позашкільної освіти. При
підготовці методичної розробки керівникам гуртків, які атестуються на
присвоєння звання «керівник гуртка-методист», необхідно керуватися вимогами,
що подані в рекомендаціях Н. Мельник «Рекомендації щодо підготовки
методичної розробки у процесі атестації педагогічних працівників та присвоєння
звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист»,
«практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник
гуртка-методист»» [3].
Експертною комісією розглянуто 60 програм закладів позашкільної освіти:
ОКПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської
обласної ради (41 програма), КЗ «Рівненська обласна станція юних туристів»
Рівненської обласної ради (4 програми), КЗ «Рівненський обласний центр
науково-технічної творчості» Рівненської обласної ради (3 програми), КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (12 програм). Програми
затверджені наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації «Про затвердження освітніх програм гуртків» № 266 від 01.06.2018.
Програми будуть розміщені на офіційному сайті управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації та порталі «Освіта Рівненщини».
Рекомендуємо при укладанні освітніх програм із позашкільної освіти
користуватися методичними рекомендаціями, які подані в листі ДНУ «Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685.
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5. Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році : лист ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» № 2.1/10-1828 від 25.07.2016.
6. Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та
фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних
закладах у 2016/2017 навчальному році : лист ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» № 2.1/10-1855 від 29.07.2016.
7. Щодо нагальних питань упровадження Закону України «Про
освіту» : лист Міністерства освіти і науки № 1/9-554 від 13 жовтня 2017.

Наталія ДАВИДЮК,
кандидат педагогічних наук,
методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИТУАЦІЙ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ
(методистам із виховної роботи, позашкільної освіти районних,
міських методичних кабінетів, ОТГ, педагогічним працівникам закладів освіти)
У методичних рекомендаціях використано матеріали, подані в листі
Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо
запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5480, а також у
навчально-методичних посібниках, які зазначені в списку використаної
літератури.
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14.12.2016 № 988-р, заклад освіти має впроваджувати демократичну культуру
через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і формування
демократичних цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для
дитини – йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і
взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації.
Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є
надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням, вирішення
якого носить міждисциплінарний характер. Проблема ускладнюється тим, що
значна частина постраждалих від насильства – вихідці з неблагополучних сімей.
Іноді діти «розраховуються» власним стражданням і навіть життям за
батьківську потребу в самоствердженні, прагненні дорослих влаштувати
особисте життя, стають заручниками п’яних батьків і постійно роздратованих
матерів.
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Вирішити проблему насильства щодо неповнолітніх можна лише за умови
спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні до
виховання дітей.
Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє
насильство. 07.01.2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про
запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає
організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству,
основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які
постраждали від нього. Законодавство України у сфері протидії домашньому
насильству виділяє чотири форми такого насильства: фізичне, сексуальне,
психологічне, економічне.
Діти є найнезахищенішою і найуразливішою частиною суспільства,
повністю залежною від дорослих. Насильство над дітьми – це широке поняття,
яке включає різні види поведінки батьків та опікунів, інших родичів, учителів,
вихователів, будь-яких осіб, які старші або сильніші.
Діти, що зазнали різного виду насильства, самі стають агресивними, що
найчастіше відображається на більш слабких – молодших за віком дітей або ж
тваринах. Часто їхня агресивність проявляється під час гри, а спалахи гніву не
мають видимої причини. Деякі з таких дітей, навпаки, надмірно пасивні та не
можуть себе захистити. І в тому, і в іншому випадку порушується контакт та
спілкування з однолітками. У занедбаних, емоційно депривованих дітей
прагнення будь-яким чином привернути до себе увагу іноді проявляється у
вигляді зухвалої, ексцентричної поведінки.
Педагогам важливо знати особливості поведінки батьків або осіб, що їх
замінюють, які могли бути жорстокими щодо дитини:
- суперечливі, сплутані пояснення причин травм у дитини і небажання
внести ясність в подію;
- небажання, пізнє звернення за медичною допомогою або ініціатива
такого звернення від сторонньої особи;
- звинувачення в травмах самої дитини;
- неадекватність реакції батьків на тяжкість ушкодження, прагнення до її
перебільшення або зменшення;
- відсутність стурбованості за долю дитини;
- неувага, відсутність ласки та емоційної підтримки дитини;
- стурбованість власними проблемами, що не стосуються здоров’я дитини;
- розповідь про те, як їх карали в дитинстві;
- ознаки психічних розладів у поведінці або прояв патологічних рис
(агресивність, збудження, неадекватність тощо).
Пропонуємо послідовність дій педагога щодо надання допомоги дитині,
яка ймовірно постраждала від домашнього насильства: намагайтеся розговорити
дитину, встановити контакт, довірливі стосунки з нею, надати емоційну
підтримку. За таких умов дитина відчує, що ви дійсно розумієте її почуття,
хочете допомогти. Огляньте ушкодження та за необхідності зверніться до лікаря.
Не відправляйте дитину додому, якщо вона боїться туди повертатися. Якщо
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немає можливості влаштувати її на тимчасове перебування до родичів або в інше
безпечне місце, необхідно звернутися до поліції або прокуратури.
Насильство в закладах освіти має різне походження та особливості,
проявляється як у формі одноразових насильницьких дій, так і у вигляді
постійних знущань, принижень і систематичного цькування (булінг).
Особливу небезпеку становить систематичне насильство – цькування або
булінг. Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян; to bully – задиратися,
знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної
поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити
негативне середовище для людини.
Особливою ознакою булінгу є довготривале «відторгнення» дитини її
соціальним оточенням.
Часто саме в сім’ї діти отримують перший досвід насильства і згодом
переносять його на однолітків. Щодо притаманних їм особистісних рис, то
дослідники називають такі, як домінантність, агресивність, низький рівень
емпатії, гіперактивність та імпульсивність. Завдяки поєднанню означених рис
вони іноді стають лідерами агресивних угруповань, мають високий соціальний
статус серед однолітків та схильні проявляти агресію не лише до обраних у
закладі освіти жертв, а й у спілкуванні з іншими дітьми і навіть дорослими
(батьками, учителями та ін.). Хлопці-агресори більше схильні до проявів агресії
фізичного типу, а дівчата – вербальної та соціальної.
Зазвичай об’єктом знущань (жертвою) булінгу обирають тих, у кого є будьяка відмінність від однолітків: особливості зовнішності, манера спілкування,
поведінки, незвичайне захоплення, соціальний статус, національність, релігійні
погляди тощо.
Людину, яку обрали жертвою і яка не може відстояти себе, намагаються
принизити,
залякати,
ізолювати
від
інших
різними
способами.
Найпоширенішими формами булінгу є: словесні образи, глузування, обзивання,
погрози; образливі жести або дії; залякування за допомогою слів, загрозливих
інтонацій; ігнорування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот;
вимагання грошей, їжі, речей, умисне пошкодження особистого майна жертви;
фізичне насильство (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук,
будь-які інші дії, які завдають болю і навіть тілесних ушкоджень); приниження
за допомогою мобільних телефонів та інтернету. Словесно відбувається близько
70 % знущань: принизливі обзивання, глузування, жорстока критика,
висміювання та ін.
У зв’язку з різноманітними причинами значна кількість дітей не
повідомляє про пережите насильство або булінг, саме тому важливу роль у
виявленні фактів насильства відіграє спостережливість педагогів та інших
працівників закладу освіти, їх уважне ставлення до учнів і здатність вчасно
помітити симптоми неблагополуччя в їх поведінці і настрої.
Нижче наведемо характерні ознаки того, що дитина знаходиться в стані
стресу, можливо, викликаного конфліктами і насильством:
- пропуски занять, запізнення, відмова від участі в позаурочних заходах
без об’єктивних причин або з надуманих причин;
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- часті скарги на погане самопочуття;
- замкнутість, уникнення друзів, однокласників, самоізоляція або ізоляція
з боку інших учнів;
- зниження успішності, втрата інтересу до навчання та іншої діяльності;
- недовіра до однолітків і дорослих, низька самооцінка, невпевненість у
собі;
- неуважність, забудькуватість, нездатність сконцентруватися;
- постійний або частий стан тривожності, напруженості, лякливість,
боязнь гучних звуків і різких рухів;
- постійний або частий поганий настрій, стан пригніченості або, навпаки,
гіперактивність, дратівливість, агресивність, різкі й безпричинні перепади
настрою;
- втрата або псування особистих речей (мобільного телефону, рюкзака,
підручників та ін.), синці, розірваний або зім’ятий одяг;
- відмова пояснити причини вищеописаних станів і поведінки або
неправдоподібні пояснення.
Вищенаведений список не є вичерпним, але багато з наведених ознак є
специфічними для насильства. Однак, якщо ці ознаки наявні, вчителю разом із
психологом закладу освіти необхідно з’ясувати їх причини – довірливо і
конфіденційно поспілкуватися з учнем, його батьками, друзями, зробити це слід
максимально тактовно, щоб своїми діями не погіршити стан дитини та не
нанести додаткову травму.
Як молодші школярі, так і старшокласники, якщо наявне цькування,
неодмінно мають звертатися за допомогою до дорослих – учителів і батьків.
Допомога дорослих надзвичайно необхідна, особливо, якщо дії кривдників
можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров’ю.
У закладі освіти головну роль у боротьбі з булінгом виконують педагогічні
працівники. Проте впоратися з цією проблемою вони зможуть лише за підтримки
керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та
громадських організацій. Для успішної боротьби з насильством у закладі освіти:
- усі члени шкільної спільноти мають дійти висновку, що насильство,
цькування, дискримінація за будь-якою ознакою, сексуальні домагання і
нетерпимість у закладі освіти є неприйнятними;
- кожен повинен знати про те, в яких формах може виявлятися насильство
й цькування і як від нього страждають люди;
- спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки в класі, а
потім – загальношкільні правила, складені в позитивному ключі «як треба», а не
як «не треба» поводитися. Правила повинні бути зрозумілими, точними і
лаконічними;
- дисциплінарні заходи повинні носити виховний, а не каральний
характер. Осуд, зауваження, догана мають спрямовуватися на вчинок учня і його
можливі наслідки, а не на особистість порушника правил;
- жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна
залишати без уваги. Учням важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії та
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образливі слова є недопустимими. Реакція повинна бути негайною (зупинити
бійку, припинити знущання) та більш суворою в разі повторних випадків агресії;
- аналізуючи ситуацію, слід з’ясувати, що трапилося, вислухати обидві
сторони, підтримати потерпілого й обов’язково поговорити із кривдником, щоб
зрозуміти, чому він або вона так учинили, що можна зробити, щоб це не
повторилося знову. До такої розмови варто залучити шкільного психолога;
- залежно від тяжкості вчинку можна пересадити учнів, запропонувати
вибачитися, написати записку батькам або викликати їх, позбавити учня
можливості брати участь у позакласному заході тощо;
- учням потрібно пояснити, що навіть пасивне спостереження за
знущанням і бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події
повинні захистити жертву насильства і, якщо треба, покликати на допомогу
дорослих;
- для успішного запобігання та протидії насильству необхідно проводити
заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання
конфліктів.
Як дитині впоратися із ситуацією самостійно:
- ігноруйте кривдника, якщо є можливість, намагайтеся уникнути
сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть;
- якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи спокій, використайте
гумор, цим ви зможете спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його/їх
від наміру дошкулити вам;
- стримуйте гнів і злість, адже це саме те, чого домагається кривдник.
Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу;
- не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, щоб
застосувати силу. Чим агресивніше ви реагуєте, тим більше шансів опинитися в
загрозливій для вашої безпеки і здоров’я ситуації;
- не соромтеся обговорювати означені загрозливі ситуації з людьми,
яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильний алгоритм поведінки і
припинити насилля.
Однією з важливих складових профілактики насильства в освітньому
середовищі є формування у здобувачів освіти вмінь і навичок розвитку та
підтримки здорових міжособистісних відносин. Для цього необхідно
передбачити реалізацію заходів, які навчають дітей навичкам керування своєю
поведінкою, шанобливого ставлення до однолітків і дорослих, конструктивного
вирішення конфліктів, самостійного прийняття рішень.
Для проведення планомірної та систематичної роботи щодо профілактики
насильства в дитячому та молодіжному середовищі, сім’ї рекомендуємо
використовувати такі форми і методи роботи: тренінги, «мозковий штурм»,
робота в групах, аналіз ситуацій, дискусії, дискусійні платформи, рольові ігри,
відеолекторії, виставки плакатів, фоторобіт, конкурси малюнків, соціальних
роликів, арт-інсталяції, марафони, листи дітей до батьків, флешмоби, квести,
соціальні диктанти тощо. Теми, які можуть зацікавити дітей та батьків: «Насилля
в сім’ї – актуальна проблема сучасного суспільства», «Обережно! Небезпека в
соціальних мережах», «Насильство та його види», «Гендерна політика. Рівні
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права, рівні можливості», «Скажемо «ні» насильству у шкільному колективі»,
«Вчимося протидіяти насиллю», «Світ без насильства», «Як не стати жертвою
насильства», «Батьківське щастя: виховання без насильства», «Життя без
загроз», «Вчимося володіти емоціями», «Не будь байдужим» тощо.
На думку фахівців, роботу з дітьми щодо проявів агресивної поведінки
потрібно спрямовувати на:
- розвиток соціальної компетенції, емоційного інтелекту;
- подолання егоцентризму (характерної риси агресорів);
- розвиток стійкого і виразного інтересу до якого-небудь виду діяльності;
- виховання вольових рис характеру (уміння доводити справу до кінця,
досягати поставленої мети, уміння стримувати себе, зокрема в конфліктній
ситуації);
- перенаправлення енергії на соціальну роботу і культурну творчість
(сублімація): конструювання, моделювання, випалювання, різьба по дереву,
витинання, вишивання, спорт тощо.
Молоді із вираженою агресивністю не слід доручати керівництво
однолітками чи молодшими дітьми – це може спровокувати прояви жорстокості.
Так званих агресорів необхідно вчити аналізувати свої почуття і почуття інших
людей, із розумінням ставитися до індивідуальних відмінностей у різних людей,
долати міжособистісні проблеми цивілізованим шляхом.
Проблема попередження торгівлі людьми є складовою превентивного
виховання молоді. Ризик та небезпека використання дітей у торгівлі людьми
залишаються актуальними впродовж тривалого часу. Як засвідчує аналіз
статистичних даних громадських організацій, злочинці користуються
необізнаністю дітей, пасивністю дорослих у вихованні дітей, яка виникла
внаслідок надмірної зайнятості батьків (опікунів), пріоритету матеріальних благ.
Торгівля людьми розуміється як здійснення незаконної угоди, об’єктом
якої є людина, а також вербування, переміщення, переховування, передача або
утримування людини з метою експлуатації, зокрема сексуальної, із
використанням обману, шахрайства, шантажу, вразливого стану людини або із
застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням
службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що
відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.
Найбільш вразливі категорії: особи підліткового віку, діти із невеликих
міст та сіл, діти-сироти, діти з особливими потребами, діти трудових мігрантів.
Основні шляхи потрапляння українських громадян до тенет торгівлі
людьми: працевлаштування, через знайомих, отримання статусу біженця,
туризм, шлюб, мережа Інтернет, навчання, програми «au pair».
На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації «Про затвердження заходів із реалізації Державної
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» від
23.05.2016 № 300 у сфері освіти області реалізується система заходів,
спрямована на підвищення обізнаності педагогів, учнів та їхніх батьків із
проблемою торгівлі людьми.
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Педагогічні працівники повинні бути обізнані з ознаками, які вказують на
торгівлю людьми. Здійснення дій: вербування, переміщування, приховування,
передача іншій особі, яка отримала людину у свою власність; застосування будьяких способів впливу: погрози, фізичне, психологічне насильство, обман,
шахрайство, використання вразливого стану, зловживання владою, залучення в
боргову кабалу, маніпулювання, обмеження свободи пересування, вилучення
документів тощо; експлуатація: трудова експлуатація, сексуальна, вилучення
органів, використання в дослідах, використання в озброєних конфліктах,
злочинній діяльності, порнобізнесі, жебрацтво, примусове сурогатне
материнство, примусовий шлюб, незаконне всиновлення з метою наживи.
Крім того, можуть бути наявні суб’єктивні (непрямі) ознаки, пов’язані із
загальним описом жертви торгівлі людьми, які визначають її вік, стать, наявність
або відсутність документів, зовнішній вигляд, психічний та фізичний стани,
поведінкові реакції тощо.
Напрями роботи працівників закладів освіти в галузі протидії торгівлі
людьми:
- інформування учнівської молоді, батьків, педагогічних працівників про
явище торгівлі людьми, причини його виникнення і поширення, тенденції
розвитку цього явища, ризики, шляхи потрапляння до ситуацій торгівлі людьми,
наслідки для подальшого життя людини; інформування про законодавство у
сфері протидії торгівлі людьми, можливості реабілітації осіб, постраждалих від
торгівлі людьми; про правила безпечної поведінки з метою уникнення ситуацій
торгівлі людьми; про ознаки, за якими можна розпізнавати ситуації торгівлі
людьми тощо;
- розпізнавання та виявлення осіб, ймовірно постраждалих від торгівлі
людьми, їх інформування про статус постраждалих від торгівлі людьми, за
згодою особи перенаправлення для проходження процедури встановлення
статусу постраждалих від торгівлі людьми. У випадку виявлення дитини,
постраждалої від торгівлі людьми, працівники закладів освіти зобов’язані
негайно та із забезпеченням конфіденційності повідомити про це службу у
справах дітей при місцевій адміністрації, органи місцевого самоврядування,
органи внутрішніх справ або прокуратури. Особливу увагу слід приділити тому,
чи причетні батьки дитини або особи, які їх замінюють, до торгівлі дитиною.
Якщо є така підозра, то необхідно негайно інформувати про це органи
внутрішніх справ або прокуратури;
- залучення учнів, які постраждали від торгівлі людьми, до громадської та
гурткової роботи в закладах загальної середньої, позашкільної освіти для
налагодження позитивних соціальних контактів, профорієнтації тощо.
Форми і методи, які можуть використовуватися у закладі освіти з
профілактичною метою:
- диспути, які можна організовувати на матеріалах відео- та кінофільмів.
Початком диспуту може бути літературний твір, газетна стаття щодо проблем
порушення прав людини, торгівлі людьми;
- усний журнал, присвячений одній проблемі або комплексу
різноманітних питань. Наприклад, усний журнал «Рабство та його сучасні
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прояви» може складатися з кількох сторінок, кожна з яких має на меті
обговорення окремої проблеми в межах заданої теми;
- тематичні вечори та вечори запитань і відповідей – популярні форми
пропагування знань щодо проблем прав людини, запобігання торгівлі людьми.
Тематика таких вечорів може бути різноманітною. Заходи можуть
присвячуватися Європейському дню боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня),
Міжнародному дню прав людини (10 грудня). Важливо інформувати дітей про
відзначення міжнародною спільнотою Всесвітнього дня боротьби з торгівлею
людьми (30 липня);
- ігри – активні методи профілактичної роботи з учнями («Звернення за
оголошенням», «Гаряча лінія», «Юридичний хокей» тощо);
- аналіз конкретних ситуацій – це метод роботи з реальними життєвими
ситуаціями, спрямований на визначення певних проблем та пошук шляхів їх
вирішення;
- конкурси творчих робіт: малюнків, плакатів, кросвордів, рефератів, казок,
сценаріїв, мультимедійних презентацій, відеороликів та інше;
- метод «рівний-рівному» дає змогу реалізувати навчання через навчання
інших. Відомо, що найкраще (до 90 %) людина засвоює знання у процесі
навчання інших. Прикладом застосування цього методу можуть слугувати
ситуації, коли учасники виконують роль експертів, радників, консультантів
тощо.
Використання наочності є однією з основних умов ефективності
сприйняття та засвоєння інформації. Візуалізація посилює і зосереджує увагу
учнів, стимулює їхній інтерес. Тому в роботі з дітьми варто використовувати
інформаційні плакати, буклети, брошури, закладки. Значний емоційний вплив на
глядача мають художні, документальні фільми, зокрема «Запобігання торгівлі
людьми та експлуатації дітей», який складається з дванадцяти десятихвилинних
серій. До кожної серії розроблені методичні рекомендації щодо їх використання.
Крім того, можна використовувати документальні фільми «Замки на піску»,
«Куплені та продані», «У пошуках втраченого щастя», «Український експорт»,
«Жертви мовчання», художньо-публіцистичний фільм «Жертва», художні
фільми «Якщо я не повернусь», «Ліля назавжди» тощо.
Доцільно запрошувати на уроки фахівців, що працюють у сфері захисту
прав дитини та протидії торгівлі людьми. Для цього варто мати базу даних
організацій та установ, які працюють у цьому напрямі в Україні, регіоні, на
місцевому рівні.
Подаємо корисні матеріали щодо запобігання та протидії насильству.
Програми гуртків та факультативів «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція» для учнів 7 – 10 класів, розроблені відповідно до
комплексної програми і спрямовані на формування таких життєвих навичок, як
спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями,
стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей та набуття
відповідних компетентностей. Матеріали можна знайти за посиланнями:
- https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahistprav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi;
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- https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahistprav-ditini/osobista-gidnist-bezpeka-zhittya-gromadyanska-poziciya;
- https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/protydia-torgivliluydmy//7.pdf.
Матеріали щодо навчання дітей і підлітків життєвим навичкам,
запобігання їх залученню до небезпечних квестів, підвищенню рівня
педагогічної майстерності та компетентності в роботі з дітьми та батьками в
розмовах на такі непрості теми, як цінність людського життя і суїцидальна
поведінка, повага до себе та до інших, розуміння та вміння говорити про власні
проблеми при проведенні просвітницької роботи з питань запобігання торгівлі
людьми можна знайти у вільному доступі на сайті ГО «Ла Страда-Україна»
www.la-strada.org.ua
або
на
сторінці
у
Фейсбук:
https://www.facebook.com/lastradaukrainе.
Ha допомогу педагогічним працівникам, які працюють із дітьми «групи
ризику», корисними будуть матеріали, розміщені на інформаційній онлайнплатформі «Центр знань», що створена в рамках проекту Українського інституту
соціальних досліджень ім. О. Яременка спільно із МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід»
за
технічної
підтримки
Дитячого
Фонду
ООН
(ЮНІСЕФ)
(http://knowledge.org.ua/).
Про те, як учителям і батькам цікаво й зрозуміло донести підліткам
інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну поведінку можна знайти на
порталі профілактичної освіти (www.autta.org.ua).
Рекомендації для батьків та дітей щодо безпечної поведінки, сценарії
інтерактивних занять для просвітницької роботи з дітьми щодо попередження
сексуального насильства та сексуальної експлуатації можна знайти на сайті
Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя
дітей»» (https://childfund.org.ua/publikatsii).
Фахівцям важливо знати та надавати інформацію, куди і яким чином
звертатися за допомогою у випадку проявів насильства:
- поліція (за номером 102);
- центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- управління сім’ї та молоді районної, міської чи обласної
держадміністрацій;
- громадські організації, які надають допомогу постраждалим від
насильства;
- психолог, соціальний педагог, класний керівник тощо;
- близька людина;
- телефон «Гарячих ліній».
Безкоштовні «гарячі» телефонні лінії:
- Національна дитяча «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» Центру «ЛА СТРАДАУКРАЇНА»: 0-800-500-333 (для дзвінків із мобільного). Вона з’явилася в Україні
на початку 2013 року. Консультують компетентні в дитячих питаннях психологи,
юристи та соціальні працівники. Тут маленькі українці знайдуть підтримку та
пораду стосовно своїх проблем. Батьки, вчителі та вихователі матимуть змогу
оперативно отримати індивідуальну консультацію стосовно порушень прав
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дітей. Дзвінки на лінію – безкоштовні як зі стаціонарних телефонів по всій
території України, так і з мобільних усіх операторів;
- Національна «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» з питань запобігання насильству
(консультації юриста, психолога, соціального педагога):
0-800-500-335 та 116-123 (безкоштовно з міських телефонів), 386 – для
абонентів Київстар, Водафон, 0-800-500-225 та 116-111.
На Національній «гарячій лінії» з попередження домашнього насильства
можна отримати:
- інформаційні консультації (інформація про організації та установи, до
яких можна звернутися в конкретній ситуації, перелік документів, які необхідно
підготувати для звернення та інше);
- психологічні консультації (поради та підтримку психолога анонімно в
телефонному режимі);
- правову допомогу (консультації та рекомендації юристів щодо
конкретної ситуації, поради стосовно правильного складання необхідних
документів тощо).
Омбудсмен із прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба: (044)
255-64-50.
Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової
допомоги –0 800 213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).
Зателефонувавши за цим номером, можна отримати такі послуги:
- безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних
життєвих обставинах;
- правові консультації;
- роз’яснення з питань отримання безоплатної правової допомоги;
- інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних
послуг і захисту прав людини та установи, які опікуються відповідними
питаннями;
- зв’язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги; отримати інформацію про їх місцезнаходження, контактні номери
телефонів, інші засоби зв’язку.
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Лариса КЛИМКО,
методист кабінету управління навчальними закладами
Рівненського ОІППО
МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РІВНІ
Одним із напрямів управління закладом загальної середньої освіти (далі –
заклад освіти) в умовах ринкової економіки є освітній маркетинг, який
забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певний рівень освіченості
понад державні стандарти, формування позитивного іміджу закладу освіти,
розроблення та впровадження концепції надання якісних освітніх послуг, вплив
на розвиток освітніх потреб громадян.
Мета освітнього маркетингу – створення адаптованого до сучасних потреб
конкурентоздатного закладу освіти.
Завданням освітнього маркетингу є постійна корекція якості освіти,
підвищення іміджу закладу освіти та збільшення його конкурентного
потенціалу.
Діяльність керівника закладу освіти з позицій освітнього маркетингу:
вивчати ринок, динаміку споживчого попиту; враховувати вимоги ринку в
організації освітнього процесу; впливати на ринок за допомогою педагогічних і
управлінських засобів; заохочувати педагогічних працівників до творчого
розв’язання проблеми підвищення якості освіти; урізноманітнювати форми та
види освітніх послуг; сприяти підвищенню професіоналізму педагогів;
забезпечувати своєчасне надання нових освітніх послуг та переваги свого
закладу освіти в умовах конкуренції шляхом надання освітніх послуг у більшому
обсязі та кращої якості; орієнтувати стратегію маркетингу на перспективу.
Маркетинг як функція управління включає аналіз, планування, реалізацію,
контроль заходів тощо.
Маркетингове планування – це процес розробки стратегічних планів
розвитку закладу освіти на підставі результатів вивчення потреб населення в
освітніх послугах із урахуванням державних стандартів.
Процес маркетингового планування розпочинають із визначення місії
закладу освіти та формулювання основної ідеї стратегічного розвитку. Кожен
заклад освіти не лише визначає власну стратегію розвитку, але й час від часу
змінює місію, що пов’язана зі змінами в освітній галузі.
Місія повинна відображати специфіку конкретного закладу освіти; її
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формулювання має бути зрозумілим як педагогам, так і батькам та учням;
асоціюватися із конкретним пріоритетом у діяльності закладу освіти; бути
реалістичною; враховувати педагогічний потенціал школи, матеріально-технічні
умови, можливості зовнішнього середовища; відображати потреби та запити
учнів, батьків і педагогів.
Під час визначення місії важливо залучити механізми державногромадського управління закладом освіти.
Проведення маркетингових досліджень у зовнішньому та внутрішньому
середовищі дає змогу виокремити актуальні проблеми закладу освіти та бачення
його майбутнього. Уміння керівника поєднати актуальну проблематику зі
стратегічними напрямами забезпечить вибір дієвої місії, яка при цьому зумовлює
розробку системи маркетингових планів, що забезпечують діяльність закладу
освіти в напрямі реалізації місії.
Місія в загальному вигляді відображає стратегію розвитку закладу освіти.
Під стратегією розуміють систему пріоритетних напрямів розвитку закладу
освіти, визначених із урахуванням прогнозів, які ґрунтуються на результатах
маркетингових досліджень. Стратегія передбачає визначення образу
майбутнього закладу освіти і має відповідати на такі запитання: яким є
актуальний стан закладу освіти; що має змінитися; якими є основні напрями
змін; яким має стати заклад освіти через певний період часу?
Зазвичай стратегію подають у вигляді Концепції розвитку закладу освіти.
Концепція розвитку – документ, який містить теоретичне обґрунтування
обраного шляху розвитку, місію, мету, завдання, принципи, основні напрями
вдосконалення діяльності, очікувані результати, тобто майбутню модель закладу
освіти. Це цілісна сукупність, система підходів, принципів, уявлень, ідей,
загальних напрямів його діяльності. В управлінській практиці сформувалася певна
структура концепції розвитку закладу освіти.
Насамперед у концепції розвитку коротко формулюються основні
результати маркетингових досліджень, які зумовлюють конкретний напрям,
ідею, стратегію розвитку закладу освіти, наголошується на актуальності обраної
ідеї. Обов’язковим елементом є теоретичне обґрунтування цієї ідеї чи освітньої
парадигми, яке доцільно розпочинати з нормативно-правового забезпечення
діяльності щодо визначеної ідеї. Після визначення рівня нормативно-правового
забезпечення обраної освітньої парадигми необхідно проаналізувати ступінь
розробки ідеї в працях видатних педагогів, психологів, управлінців та інших
науковців. Окремої уваги потребує аналіз ефективного педагогічного й
управлінського досвіду в обраній сфері діяльності.
Після теоретичного обґрунтування ідеї розвитку формулюють місію, цілі
й основні завдання щодо реалізації визначеної мети. Мета, на відміну від місії,
має відображати конкретні результати, яких заплановано досягнути в результаті
реалізації концепції. Кінцевим результатом діяльності закладу освіти є певний
рівень якісної освіти учнів. Рівень освітніх послуг, умови функціонування
закладу освіти, рівень професійної компетентності педагогів тощо – фактори, які
впливають на рівень якості освіти і можуть бути проміжними результатами,
чинниками впливу на результат, а не кінцевою метою діяльності закладу освіти.
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Під час формулювання цілей концепції розвитку потрібно орієнтуватися на
якісні показники: рівні досягнень учнів, розвитку особистості, вихованості,
сформованості компетентностей тощо.
У процесі декомпозиції мети визначають завдання. Під кожне завдання
створюється відповідна цільова чи комплексно-цільова програма, міні-проект,
план дій, розділ плану роботи тощо. Під час формулювання завдань важливо
дотримуватися чіткості щодо визначення аспекту діяльності, структури,
оцінювання результатів виконання.
Іноді мету визначають із наближенням до моделі учня, педагога, закладу
освіти. У такому разі в концепції потрібно подати узагальнену модель як образ
бажаного результату, суб’єктивного бачення майбутнього, а не науково
обґрунтованого продукту. Доцільніше демонструвати моделі не як цілі, а як
освітні орієнтири, що є складовими перспективного розвитку закладу освіти.
Важливим є опис принципів, основних пріоритетів діяльності не як опис
усіх аспектів діяльності закладу освіти, а як документ, в якому зазначено саме
зміни, нові підходи, які сприятимуть його розвитку. Тому під час визначення
принципів необхідно зосередити увагу на тих позиціях, які безпосередньо
впливають на розвиток закладу освіти та свідчать про зміну принципових
підходів до організації освітнього процесу й управління.
Далі здійснюється опис організаційної структури закладу освіти й
оновленої системи управління. Модернізація, реформування, розвиток
потребують
утворення
нових
структурних
підрозділів, оновлення
функціональних обов’язків, уведення нових посад тощо. Важливо зазначити, які
нові напрями, види діяльності потребують організаційного забезпечення, якими
будуть місії новоутворених структурних підрозділів. Розвиток закладу освіти
завжди пов’язаний із додатковими зусиллями колективу, новими діями,
обов’язками та найчастіше – з удосконаленням системи інформаційного
забезпечення, посиленням інноваційної діяльності, розширенням системи
методичного та психологічного супроводу змін. На сучасному етапі розвитку
освіти в Україні набувають додаткового значення структури, які забезпечують
державно-громадське управління закладами освіти. Усе це потребує модернізації
організаційної структури закладу освіти, зокрема її управлінської підсистеми.
Залежно від обраної стратегії розвитку можливе оновлення й інших
складових закладу освіти. Із позицій маркетингу суттєвим є формування
позитивного ставлення до оновлення профілів навчання з боку батьків та учнів,
адже новий профіль мають визначати з урахуванням потреб населення,
максимально враховуючи при цьому бажання потенційних споживачів освітніх
послуг. У концепції мають відображатися основні підходи до модифікації змісту
освіти, порядок унесення змін у межах державних стандартів. Упровадження
змін до організації освітнього процесу вимагає і розвиток інклюзивної освіти.
У концепції розвитку закладу освіти можуть відображатися зміни в
організації освітнього процесу, якщо цього вимагають особливості, специфіка
стратегії розвитку. У будь-якому разі концепція розвитку має демонструвати
можливі зміни в системі виховної роботи, які можуть вплинути на кінцеву мету.
Доцільно також зосередити увагу на характеристиці нових методик,
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технологій управління, навчання та виховання. Зазвичай ідеться про
інформаційні й актуальні сучасні освітні технології та їх використання в
освітньому процесі.
Стратегія розвитку потребує психологічного супроводу процесу змін,
зокрема визначення психологічної готовності персоналу, відбору виконавців,
психологічного супроводу цільових напрямів тощо. У зв’язку з цим необхідно
сформувати нові або пріоритетні напрями діяльності психологічної служби
закладу освіти.
Реалізація будь-якої ідеї, зокрема стратегії розвитку, потребує внесення
змін до системи науково-методичної роботи, адже батьків та учнів насамперед
цікавить кінцевий результат – якість освітньої послуги, а не засоби, якими його
досягають. Тому до методичної роботи закладу освіти потрібно вносити лише ті
зміни, які безпосередньо впливатимуть на досягнення цілі.
У концепції визначають також очікувані результати, критерії та механізм
їх оцінювання, показники моніторингового супроводу. У процесі формулювання
очікуваних результатів необхідно дотримуватися таких правил: результат має
відображати досягнення цілі розвитку; результат повинен бути реальним;
загальний результат краще розподілити за етапами реалізації концепції, щоб
мати можливість отримувати поточну інформацію та приймати рішення щодо
корекції цільових напрямів.
Якщо досягнення цілі передбачає отримання певних результатів у різних
сферах діяльності, то їх можна сформулювати як систему показників.
Рекомендовано описати основний інструментарій оцінювання результатів
реалізації концепції розвитку. Окрім очікуваного результату, концепція зазвичай
містить опис умов, необхідних для її реалізації. Серед типів умов виокремлюють
кадрові,
організаційно-педагогічні,
інформаційні,
науково-методичні,
психолого-педагогічні,
матеріально-технічні,
фінансово-економічні,
управлінські.
Найчастіше визначають такі етапи реалізації концепції: аналітичний, на
якому проводять вивчення та моніторинг проблеми, маркетингові дослідження;
прогностичний – визначають місію, цілі, завдання та основні напрями діяльності;
організаційний – створюють цільові програми, структурні підрозділи,
визначають виконавців, ресурси, терміни тощо; практичний – реалізують цільові
програми; узагальнювальний – здійснюють моніторинг результатів, їх аналіз і
корекцію, змінюють стратегію розвитку.
Завершують концепцію визначенням основних напрямів її реалізації, за
якими надалі розроблятимуть цільові програми в межах програми розвитку або
перспективного плану роботи закладу освіти.
Система маркетингового планування передбачає створення стратегічних,
тактичних та оперативних планів освітньої діяльності. Такими документами є
концепція, перспективний та річний плани роботи закладу освіти. Окремі
заклади освіти практикують створення програми розвитку.
Будь-яке планування розпочинають із аналізу стану чи результатів
реалізації проблеми, яка наслідує стратегічну ідею. У зв’язку з цим основою
управлінського циклу є аналіз результатів за попередній період діяльності.
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Маркетинговий аналіз передбачає вивчення ринку освітніх послуг, потреб
і запитів потенційних споживачів із метою їх задоволення. За ідеальних умов
пріоритетними напрямами розвитку є такі, які спрямовані на реалізацію потреб
споживачів освітніх послуг.
На сучасному етапі розвитку закладу освіти для самоаналізу доцільно
використовувати модель CAF (Common Assessment Framework) та SWOT-аналіз,
що сприяють усебічній характеристиці досягнутих результатів. Модель CAF –
загальна схема оцінювання, що сприяє визначенню цілісної картини закладу
освіти та формує комплексний підхід до аналізу його діяльності. До оцінки
ключових результатів відносяться: визначення ступеня досягнення головної
мети, оцінка впливів на зовнішнє оточення, ефективність використання всіх
ресурсів, задоволення інтересів та потреб учасників освітнього процесу в закладі
освіти. Модель CAF включає можливості (лідерство: персонал, стратегія та
планування, партнерство та ресурси), процеси, результати для учасників
освітнього процесу, звітні результати діяльності. Основним призначенням
запровадження зазначеної моделі є механізм самооцінювання закладу освіти з
метою діагностування та покращення його діяльності. Інструменти SWOTаналізу дають змогу детально вивчити вплив зовнішнього й внутрішнього
середовища на діяльність закладу освіти та покликані забезпечити його
прискорене просування до досягнення стратегічних цілей. Його побудова
базується на методології системно-цільового підходу, де основна увага
акцентується на вимірі параметрів зовнішнього й внутрішнього середовища в
просторі, часі з урахуванням інформаційного потенціалу.
Важливим аспектом управлінської діяльності в закладі освіти є
оцінювання планово-прогностичної діяльності керівника за допомогою
тестування, яке доречно провести в закладі освіти на етапі підведення підсумків
за попередній період. До оцінювання варто залучити не лише педагогів, але й
батьків, учнів, членів дорадчих органів закладу освіти та інших зацікавлених осіб
щодо покращення планування. Оцінювання можна провести за шкалою від
одного до п’яти балів. Для узагальнення отриманих результатів варто створити
творчу групу, попередньо визначивши потенційні можливості кожного з її
членів.
Мета планування полягає у визначенні перспектив, прогнозуванні
кінцевих результатів, шляхів їх досягнення. Для забезпечення процедури
планування, найважливішого управлінського аспекту, раціонально використати
результати тестового опитувальника та технологію «дерева цілей».
Значні можливості щодо планування роботи закладу освіти має технологія
побудови «дерева цілей», запропонована Е. Квейдом, що становить собою
декомпозицію цілей вищого рівня в цілі нижчого рівня. «Дерево цілей» –
структурована, побудована за рівнями сукупність цілей системи, програми,
плану, в якій виділяють: головну мету − це «верхівка дерева» та підпорядковані
їй підцілі першого, другого і т. д. рівнів − «гілки дерева». Її сутність полягає в
побудові чотирирівневої моделі. Перший рівень – формулюють мету управління
на певний управлінський цикл; другий рівень – ставлять завдання, які є
складовими мети управління; третій рівень – визначають напрями реалізації
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кожного із завдань; четвертий – розробляють конкретні заходи, які дають
можливість реалізувати кожний із напрямів роботи. «Дерево цілей» будують на
основі вертикальної (між рівнями управління) та горизонтальної (між
підрозділами, напрямами діяльності) інтеграції, що дає змогу узгоджувати і
координувати всі частини та підсистеми закладу освіти. Побудова «дерева цілей»
допомагає зосередити діяльність усіх підсистем на досягненні цілей вищого
рівня. Якщо структура цілей побудована правильно, кожна підсистема при
досягненні власних цілей робить внесок у досягнення цілей закладу освіти в
цілому. Стає можливим упорядкувати напрями діяльності закладу освіти, уявити
її в наочній формі, проаналізувати, виявити зони конфліктності цілей, визначити
можливі шляхи їх усунення. Отже, основою «дерева цілей» є розподіл на
дрібніші підцілі, фундамент якого становлять завдання, які є формулюванням
робіт, що можуть бути виконані певним чином і у визначені терміни.
На сьогодні освітній маркетинг стає невід’ємною складовою планування
діяльності закладу середньої загальної освіти. Саме використання
маркетингового підходу в управлінні діяльністю закладом загальної середньої
освіти забезпечить його конкурентоспроможність й успішне позиціонування на
ринку освітніх послуг та ринку праці.

Ольга КУКЛА,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
Руслана КУШНЕРУК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
Надія ЧУМАК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Сучасний процес входження України у європейське освітнє середовище
відзначається активним упровадженням європейських освітніх стандартів.
Одним із сучасних підходів у галузі іншомовної освіти є раннє вивчення
іноземної мови та проблема двомовності. Орієнтиром при цьому виступають
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, які стали підґрунттям для
концептуально нового підходу до процесу реформування іншомовної освіти в
Україні та знайшли своє відображення у нових програмах з іноземних мов для
закладів загальної середньої освіти.
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Зміна ставлення до вивчення іноземної мови закладена в типових освітніх
програмах: сьогодні це вже не просто навчальний предмет, а життєве вміння.
Згідно з програмою володіння іноземною мовою – це не знання сукупності
правил і граматичних конструкцій, а вміння використовувати мову в
повсякденному житті. Таке зміщення акценту збігається із сучасною тенденцією
– компетентнісним підходом до навчального процесу, за яким спілкування
іноземною мовою є однією з десяти ключових компетентностей людини XXI
століття.
За Концепцією Нової української школи найбільш успішними на ринку
праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж
життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними
вміннями.
Концепція Нової української школи ґрунтується на «Рекомендаціях Ради
Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя».
Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації,
розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та
працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий
успіх протягом усього життя.
У документі Ради Європи «Компетентності для культури демократії –
живемо разом як рівноправні громадяни в культурно багатоманітному
демократичному суспільстві» поняття «компетентність» пояснюється як
здатність мобілізувати й застосувати відповідні цінності, ставлення, навички,
знання та/або розуміння, щоб ефективно та належним чином відповідати на
запити, виклики й виявляти можливості, які з'являються в демократичних і
міжкультурних ситуаціях.
Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність необхідні для
ефективної та належної комунікації з іншими людьми. Вони включають:
- здатність чітко висловлюватися у різних ситуаціях (висловлювати власні
переконання, думки, пояснювати й розтлумачувати ідеї, інтереси та потреби,
обстоювати позицію, заохочувати, обґрунтовувати, дискутувати, дебатувати,
переконувати та вести переговори);
- здатність відповідати комунікаційним вимогам, що виникають у
міжкультурних ситуаціях, користуючись не однією, а кількома мовами або
спільною мовою (linguafranca);
- здатність визначати різні форми висловлювання думок і різні
комунікаційні умовності (вербальні та невербальні) під час спілкування в різних
соціальних групах та з представниками різних культур, налаштовувати та
змінювати свого комунікативну поведінку, тобто використовувати
комунікаційні прийоми (вербальні та невербальні), які співрозмовник може
зрозуміти відповідно до культурних обставин, які превалюють;
- здатність коректно ставити запитання, коли висловлювання іншої
людини є незрозумілим або коли спостерігається невідповідність між
вербальними та невербальними повідомленнями;
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- здатність долати непорозуміння в спілкуванні, наприклад, через
прохання повторити чи переформулювати, переглянути або спростити сказане,
що було незрозумілим;
- здатність діяти як мовний посередник під час міжкультурного обміну, як
міжкультурний посередник, допомагаючи людям зрозуміти та оцінити, володіти
навичками перекладу, інтерпретування та пояснення;
- особливості тих, хто має іншу культурну приналежність.
Оцінювання навчальних досягнень
учнів 1-го класу з іноземних мов
Оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов учнів 1-х класів
здійснюється відповідно до загальних орієнтовних вимог до контролю та
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Воно є словесним і
не допускає заміни оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зокрема зірочками,
смайликами тощо), оскільки вони лише підміняють бальну форму.
У ході іншомовного навчання у 1-му класі вчитель повинен розуміти, що,
на відміну від більш дорослої аудиторії, молодші школярі потребують оцінки не
стільки результату, скільки процесу навчання. Кожен учень має власний стиль і
темп навчання. Тому важливо усвідомлювати, що навіть вербальне оцінювання
учня вчителем не повинне стати причиною заниженої самооцінки молодшого
школяра, що неминуче позначається на його навчальній мотивації й успішності.
У 1-му класі важливо створювати для учнів ситуації успіху адже навіть
незначне досягнення надихає дітей. А вчитель при цьому завжди знайде
можливість запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб навіть
найслабший учень міг вирізнитися з кращого боку.
Ураховуючи вікові особливості, а також важливу роль початкової школи
як «стартового майданчика» для того, щоб задати правильну «траєкторію
польоту» не тільки у навчальній діяльності, а й в особистісному розвитку,
вчителеві бажано використовувати систему змістовної оцінки, яка у 1-му класі
має включати два обов'язкових компоненти:
1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості;
2) позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв'язання
поставленого завдання (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).
Досвід показує, що в роботі з молодшими школярами виправдовує себе
система, за якою вони одержують тільки позитивну оцінку. Це дає можливість
підтримати слабких учнів, запропонувавши їм легше завдання, тобто
оцінюються зусилля кожного, враховуючи індивідуальні здібності.
Інші компоненти змістовної оцінки, як-от: конкретний аналіз допущених
учнем помилок і труднощів, що постали перед ним, конкретні вказівки про те, як
покращити досягнутий результат, не є предметом розгляду в 1-му класі, але
стають актуальними на подальших навчальних етапах у початковій школі.
У процесі засвоєння знань для першокласника важливе значення має
становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій та дій
однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх
відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як
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особистісного новоутворення в повному обсязі мають сформуватися лише
наприкінці молодшого шкільного віку.
Слід зазначити, що здатність до персональної (автономної) рефлексії у
дітей 6-7 років є достатньо обмеженою, але можливості для її розвитку
актуалізуються в груповій формі. Умовою розвитку рефлексії в цьому віці є
включення дитини у взаємодію з наступним (ретроспективним) відтворенням
фактичних актів дій та комунікацій у контексті особистісного та спільного
значення. Завдяки цьому закладаються основи для самоспостереження і
спостереження, які виводяться на рефлексивний рівень у майбутньому.
Спонукають до рефлексії запитання: «Про що нове ти дізнався на уроці?», «Що
привернуло твою увагу?», «Що нового ти помітив у спілкуванні?», «Що тебе
найбільше схвилювало (що нового в емоціях)?».
Таким чином, у 6-річному віці рефлексія не може бути автономною, для її
розвитку необхідне задіювання форм і процедур групової рефлексії,
розподілених між дорослим, групою і дитиною. Доступ до рефлексії (точніше,
можливості її розвитку в 1-му класі) забезпечують такі чинники, як група,
учитель, що спрямовують дітей на порівняння будь-яких дій, досягнень групи аж
до можливості порівняння їх зі своїми.
Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів
початкової освіти використовуються для:
- організації постійного спостереження за навчальним поступом;
- обговорення навчального поступу з батьками або особами, що їх
замінюють;
- формувального (поточного) та завершального (підсумкового)
оцінювання.
Формувальне оцінювання передбачає відстеження особистісного розвитку
учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. Означене
оцінювання є інтерактивним оцінюванням прогресу учнів, що дає змогу вчителю
відповідним чином адаптувати освітній процес. Використання формувального
оцінювання дозволяє відстежувати особистісний поступ дитини та хід
опановування нею навчального матеріалу, а також вибудовувати індивідуальну
освітню траєкторію особистості.
У процесі організації контрольно-оцінювальної діяльності необхідно
враховувати спостереження за навчальним поступом учнів. Формувальне
оцінювання спрямоване на оцінювання процесу навчання учнів, а не результату.
Оцінювання навчального поступу розпочинається з перших днів навчання
дитини у школі й триває постійно. Невід’ємною частиною процесу оцінювання
є формування здатності учнів самостійно оцінювати власний поступ.
Орієнтирами для спостереження та оцінювання є загальні та конкретні очікувані
результати, які необхідні для організації спостереження за навчальним поступом
учня/учениці. індивідуального обговорення навчального поступу учнів з
батьками або особами, що їх замінюють.
Формувальне оцінювання має на меті:
- підтримати навчальний поступ учнів;
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- показати впевненість дитини в собі, наголошуючи на її сильних
сторонах, а не на помилках;
- діагностувати досягнення на кожному етапі навчання;
- вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
- підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих
результатів;
- запобігати побоюванням помилитися.
Оцінювання досягнень учнів необхідно спрямовувати на формування їх
позитивної самооцінки. За сприятливих умов навчання і виховання в дітей
починає формуватися адекватна самооцінка, яка стосується їх особистісних
якостей, досягнень і можливостей. Створюючи такі умови, слід ураховувати
індивідуальні особливості кожного учня.
Важливо не протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має бути
порівняння роботи (відповіді, дії тощо) із тим, як працювала дитина раніше.
Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учнів. Про
складнощі в навчанні необхідно говорити з учнем індивідуально, аби не
створювати ситуацію колективної зневаги до дитини.
Водночас варто вчити дітей взаємооцінюванню, формуючи при цьому
вміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника,
даючи поради щодо його покращення. Це активізує навчальну роботу, сприяє
розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до
зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного
в колективі.
Алгоритм діяльності вчителя
щодо організації формувального оцінювання
1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних
цілей. Учитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроку. Ціль має
бути вимірною, щоб через оцінювання виміряти, на якому рівні вона досягнута.
Створення ефективного зворотного зв’язку, який має бути зрозумілим і чітким,
доброзичливим та своєчасним.
2. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання. Для того, щоб
учень користувався отриманими знаннями, він повинен уміти їх застосовувати,
перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити нові зв’язки і
співвідношення та ін., що забезпечується використанням різноманітних
прийомів, форм і методів роботи з навчальним матеріалом.
3. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. Обговорення з
учнями критеріїв оцінювання робить цей процес прозорим і зрозумілим для всіх
суб’єктів освітнього процесу, сприяє позитивному ставленню до самого процесу.
Критерії оцінювання, розроблені для поточного оцінювання, мають описувати
те, що заявлено в навчальних цілях. Учнів слід ознайомити з ними до початку
виконання завдання. Чим конкретніше сформульовані критерії оцінювання, тим
зрозумілішою для учнів є діяльність щодо успішного виконання завдання.
4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну
діяльність (рефлексія). У процесі навчання першокласників важливе значення
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має становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій
та дій однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх
відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як
особистісного новоутворення в повному обсязі мають сформуватися тільки
наприкінці молодшого шкільного віку. Отже, будучи другим рівнем цілісності
рефлексії (на якому дитина відображає, усвідомлює, розуміє), запитання
породжують у дітей перший (відображувальний, вичленовувальний) рівень
цілісності рефлексування-фіксації, а самі запитання стають для них прикладом
насиченості середовища рефлексивними зразками. При цьому слід уникати
запитань «Що сподобалося?», «Що не сподобалося?» без попередньої
операціоналізації цього узагальнення.
5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням
результатів оцінювання. Формувальне оцінювання дає можливість учителю
відстежити процес поступу учня до навчальних цілей, корегування освітнього
процесу на ранніх етапах, а учневі – усвідомлення відповідальності за
самоосвіту. Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням
мовного портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що
здатні учні. Через твердження «я знаю», «я вмію» акцентуються навчальні
досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово
збільшується відповідальність за власне навчання.
Завершальне (підсумкове) оцінювання за рік здійснюється з урахуванням
динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці.
Надзвичайно важливою складовою формувального оцінювання є форма
повідомлення про нього учневі/учениці та батькам. Це має бути зрозумілий
документ, який дає розгорнуте уявлення про те, що відбувалося з дитиною в
школі під час навчального року.
Запропонований зразок Свідоцтва досягнень (див. рис.) складається з двох
частин. Перша – це характеристика особистих досягнень учнів, де оцінюється
активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо;
друга – це оцінювання предметних компетентностей.
Для оцінювання пропонується 4-рівнева система: «має значні успіхи»,
«демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя»,
«потребує значної уваги і допомоги».
Учителі, які викладають навчальні предмети в початковій школі, дають
характеристику предметних компетентностей учня за 4-рівневою системою. У 12 класах оцінювання має описовий характер: як рівня навчання, старанності та
соціальної поведінки, так і предметів та навчального процесу в цілому, але не
результату.
Під час заповнення зразка Свідоцтва досягнень пропонуємо відмічати
визначення рівня в довільній формі (графічні знаки).
Батькам або особам, що їх замінюють, видають два екземпляри зразків
Свідоцтва. Один залишається вдома, другий із підписом та побажаннями батьків
або осіб, що їх замінюють, повертається в школу і зберігається в особовій справі.
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Проект зразка Свідоцтва успішності за вибором закладу загальної
середньої освіти роздруковується у чорно-білому або кольоровому вигляді
(формат А4 або А5).

Рис. Зразок «Свідоцтва досягнень
Навчально-методичне забезпечення з іноземних мов
Під час навчання першокласників мови вчитель повинен враховувати
відсутність попереднього навчального досвіду в маленького учня, а тому
спиратися на досвід, набутий ним у дошкільний період (уміння розглядати й
обговорювати зображене на малюнках; навички розмальовувати, вирізати,
клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи,
розігрувати короткі сценки тощо).
Гра, як відомо, є природним середовищем спілкування дітей. Для набуття
первинного іншомовного комунікативного досвіду варто застосовувати
різноманітні ігрові завдання: ситуативні, змагальні, ритмо-музичні та художні,
усвідомлюючи їхній потенціал в іншомовному навчанні. Використовуючи на
уроці гру, вчителю потрібно чітко розуміти той дидактичний результат, який
планується отримати.
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Для ефективного іншомовного навчання учнів і для розвитку
різноманітних здібностей дитини засобами іноземної мови слід ураховувати
потреби учнів з різними стилями сприйняття (аудіалів, вербалів, візуалів,
кінестетиків). Тому вчителю рекомендується використовувати різноманітні
навчальні стратегії та стилі навчання, що допомагають кожному учневі
усвідомити свій потенціал і проявити себе.
Навчання через прямий досвід (Total physical response) є адекватним
підходом для іншомовного навчання шестиліток, адже діти в цьому віці не
розуміють абстракції. Цей підхід передбачає, що дитина має фактично зробити
або зобразити за допомогою пантоміми те, що вона говорить або чує.
Психолінгвісти стверджують, що на рецептивному етапі вивчення
іноземної мови «успішність оволодіння іноземною мовою значною мірою
залежить від обсягу і якості матеріалу, що пропонується учням для сприйняття
на слух». Використання сюжетних історій або коміксів з урахуванням вікових
можливостей учнів забезпечує їх достатнім рецептивним досвідом іншомовного
спілкування. Метод розповідання історій (Storytelling) надає можливість для
«занурення» дітей в іншомовну атмосферу, для ознайомлення зі світом. Робота
над історіями у початковій школі виробляє звичку до прослуховування, а потім і
до читання і, таким чином, закладає основу для занять на подальших етапах
вивчення ІМ.
Для кращого засвоєння слів, фраз, усього тексту «історії» пропонується
сюжет розмалювати, зобразити на макеті, виготовити з пластиліну, паперу,
розіграти за допомогою ляльок. При цьому нічого спеціально не заучується
напам'ять. Діти відтворюють стільки, скільки самі зможуть: спочатку з
допомогою дорослих, а потім – самостійно. Завдяки різним видам театру
(тіньовий, настільний, пальчиковий, іграшковий тощо) забезпечується
можливість розіграти найрізноманітніші елементарні комунікативні ситуації
відповідно до віку дитини.
Значення ритміко-пісенного матеріалу у формуванні виразності та
емоційності мовлення молодших школярів важко переоцінити. Крім сприяння
формуванню фонетичних та інтонаційних іншомовних навичок, ритмічність та
наявність близьких до дитячого сприйняття образів розвиває здібність
утримувати в пам’яті слова, словосполучення, забезпечує швидке їх
запам’ятовування, а як наслідок – сприяє розвитку такої психічної функції, як
пам’ять.
Перед тим, як розпочати читання й письмо, потрібно створити необхідну
базу: навчити дитину артикулювати й розпізнавати звуки, аби було що позначати
літерами, навчити певної кількості англійських слів, аби було що прочитати і
записати. Таким чином, навчання літер та формування первинних навичок
письма варто розпочинати після ступного усного курсу.
Варто нагадати, як наші діти навчаються читати рідною мовою: вони
вимовляють букву за буквою, складають із них склади, а потім – слова. За таким
же принципом працює метод фоніксів, який навчає «прочитувати» літери, поіншому – вимовляти найхарактерніший для тієї чи іншої літери звук, який вона
продукує. Необхідно продумати презентацію кожної букви, а також відповідного
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слова-символу, перший звук якого співпадає зі звуком букви. У такий спосіб діти
навчаються звуко-буквеним відповідностям, знання яких їм допоможе у
формуванні первинних навичок читання простих односкладових слів уже в
першому класі. Ігри з картками-фоніксами та розрізною абеткою сприятимуть
вивченню учнями відповідностей «буква – звук», навчать першокласників
вимовляти слова за допомогою звуків, а згодом, об’єднуючи їх, прочитувати їх у
цілому. Вимовляння слів за допомогою звуків сприятиме також фонетично
усвідомленому їх написанню.
Зауважимо, що діти 6-літнього віку навчаються читати не за правилами, а
за аналогією, тому після вивчення усіх звуків, що позначаються англійськими
буквами, їм варто пропонувати завдання на читання слів, що римуються. За
допомогою попередньо засвоєних в усній та графічній формі слів учні
намагатимуться читати елементарні речення, які можна укласти з ними та
відтворювати на письмі за зразком.
Вивчення іноземних мов у 2018 – 2019 навчальному році буде здійснюватися за декількома Державними стандартами та типовими освітніми
програмами:
- для учнів 1-х класів – за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою КМ України від 21.02.18 № 87, Типовою
освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, та
Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;
- для учнів 2-4-х класів – за Державним стандартом початкової загальної
освіти, затвердженим постановою КМ України від 20.04.11 № 462, Типовою
освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова
освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;
- для учнів 5-9-х класів – за Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти, затвердженим постановою КМ України від 23.11.11
№ 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти II
ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про
освіту», затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408;
- для учнів 10-11-х класів – за Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти, затвердженим постановою КМ України від 23.11.11
№ 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти
III ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону
України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018
№ 407.
Відповідно до Закону України «Про освіту» Типова освітня програма
визначає: загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв'язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором
тощо, зокрема їх інтеграцію, а також логічну послідовність їх вивчення, які на
сьогодні подані в рамках навчальних планів.
Навчальний план для класів закладів середньої освіти розроблено
відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині
повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний
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обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових
предметів, вибірково-обов'язкових предметів, профільних предметів і
спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні
заняття тощо.
Як і в минулі роки, інваріанта складова навчального плану основної школи
(1-11-ті класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні
Державного стандарту.
Предмети та курси за вибором визначаються закладами освіти в межах
гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та
потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення
закладу.
Звертаємо увагу на те, що, як і в попередні роки, заклад освіти має право
вибору щодо вивчення другої іноземної мови. Рішення про запровадження
вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого
вивчення, закладом освіти самостійно.
Залишається чинним наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 «Про
внесення змін до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»,
згідно з яким збільшено години на вивчення іноземної мови за рахунок
варіативної складової. Рішення про збільшення годин на вивчення іноземної
мови за рахунок варіативної складової на всіх ступенях освіти приймається
залежно від наявності умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно.
Типові освітні програми з іноземних мов містять низку тем і питань, що
безпосередньо пов'язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній.
Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих
змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізації. Вчителі
можуть наповнити новим міжпредметним змістом й інші теми, створювати
альтернативні можливості для поєднання різних знань та умінь, а також
навчальних методів з метою формування ключових життєвих компетентностей
та досягнення цілісності навчальної програми й навчального процесу відповідно
до потреб певного класу.
Дозволяється використовувати підручники, видані в поточному році та в
попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо додаткової
навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може
застосовувати таку, що найкраще реалізує його методику навчання та
компетентнісний потенціал предмета «Іноземні мови». Програма не обмежує
самостійності та творчої ініціативи вчителя, передбачаючи гнучкість у виборі й
розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів і обраних засобів
навчання.
У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те
навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства
освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується
наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через
«Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним
переліком можна буде ознайомитись на сайтах Міністерства освіти і науки

50

України (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти
(www.imzo.gov.ua).
Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального
процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом,
що окреслюють очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Зміст навчання іноземної мови охоплює такі види мовленнєвої діяльності:
рецептивні, продуктивні та інтеракційні. Для участі в них необхідні такі вміння:
сприймання на слух, говоріння, читання та письмо. Для виявлення рівня
володіння кожним умінням розроблені відповідні критерії.
Мовленнєві вміння є основою для реалізації системи контролю над ходом
і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.
Учні із самого початку навчання повинні знати, яких результатів від них
очікують. У цьому й полягає певний стимул до підвищення якості своїх знань і
вмінь.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне (не поурочне),
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. Питання, завдання,
тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого,
тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою в групі.
Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання.
Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під
час виставлення тематичного балу результати 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 викладачем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє
реалізувати диференційований підхід до навчання.
Семестровий контроль проводиться за чотирма вміннями (аудіювання,
говоріння, читання, письмо). У журналі можна зробити, наприклад, такий
запис:
5.12.
Контроль
аудіювання

18.12.
Контроль
говоріння

22.12.
Контроль
читання

25.12.
Контроль
письма

Звертаємо увагу, що «контроль» не є контрольною роботою і може бути
комплексним та проводитись у формі тестування.
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Оцінка за семестр ставиться на основі
(тематичного) та оцінок контролю з чотирьох умінь.

поточного

оцінювання

Ведення шкільної документації
У початковій школі (1-4-ті класи) зошити перевіряються після кожного
уроку в усіх учнів. У 5-9-х 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 перевірялись роботи всіх учнів.
До виправлення помилок у письмових роботах учителі можуть
підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень
сформованості відповідного вміння у конкретного учня/учениці: виправляти
помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою;
підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її
учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою
самостійного пошуку та виправлення помилки учнями.
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 предмета, що вивчається». Зошити
підписуються мовою, яка вивчається.
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 № 128. При поглибленому
вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше
трьох груп); при вивченні іноземної мови, що не є мовою навчання, а вивчається
як предмет, клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на дві групи.
З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення
іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти, більш детально ознайомитись із основними положеннями цього
документа можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil. org.ua:
www.goethe.de/kiev.
2018 – 2019 навчальний рік оголошено Роком французької мови в Україні.
Його мета – популяризація вивчення французької мови та співпраця в галузі
освіти і культури.
Із вересня 2018 року до літа 2019 року заплановані численні заходи на всій
території Україні, зокрема: музичні турне, літературні читання, літні табори для
школярів, заходи з підвищення кваліфікації вчителів, молодіжні проекти обміну
тощо.
У 2018 – 2019 навчальному році також відбудеться Всеукраїнський
конкурс «Учитель року» в номінації «Французька мова» (відповідно до наказу
МОН України № 603 від 07.06.2018 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»).

Марія ЛАВРЕНЧУК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
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Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
СТРАТЕГІЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Стратегію мовної освіти в Україні відображає Закон України «Про освіту»
(стаття 7 «Мова освіти»). Володіння державною мовою є найважливішим
фактором державотворення та націєтворення. Тому мовою освіти та ведення
документації в закладах загальної середньої освіти є державна мова.
Актуальна вимога часу щодо професійного розвитку сучасного педагога
починається із бездоганного, зразкового для учнів, батьків та громади володіння
українською мовою в усіх її проявах, а також володіння 2-3 іноземними мовами,
– це європейські освітні стандарти.
Венеційська комісія, яка займалася питаннями імплементації статті 7
Закону України «Про освіту», дійшла до висновків, що державна політика
України щодо рівного доступу до якісної освіти громадян реалізується
Концепцією «Нова українська школа» та «Дорожньою картою імплементації
статті 7 Закону України «Про освіту»» (сайт МОН України).
Експерти Ради Європи презентували результати звіту Венеційської
комісії щодо статті 7 Закону України «Про освіту». У своїй презентації вони
наголосили на необхідності забезпечення права представників національних
меншин на вивчення рідної мови, водночас зазначивши, що сприяння
посиленню впливу державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є
законною і навіть похвальною метою держави.
Аналізуючи державну стратегію щодо освіти, державної мови та мов
національних меншин, гуманітарної галузі, для сучасного вчителя-філолога
окреслюється модель випускника закладу загальної середньої освіти: патріота
України, який поважає історію і культуру своєї та інших країн, вільно володіє
державною мовою, активний і відповідальний у громадському й особистому
житті, підприємливий та ініціативний, дотримується здорового способу життя,
характеризується інноваційною та екологічною поведінкою.
Практика проведення інтернет-форумів, учнівських фестивалів,
конференцій свідчить про те, що культура мови медійних текстів споживачів
Інтернету, зокрема вчителів та учнів, не є досконалою, не відповідає нормам
сучасної української мови.
До прикладу, сучасний учитель-філолог має знати та дотримуватися
правил та вимог до оформлення комп’ютерного варіанта рукопису тексту й
набору тексту зокрема: «Основний текст рукопису необхідно друкувати через
1,5 інтервал без перенесень 14 кеглем, шрифт – Times New Roman,
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дотримуватися параметрів сторінки. Абзацний відступ (1,25 см) створювати за
допомогою клавіші Enter, а не Tab і знаків пропуску. Обов’язкове розрізнення
знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок формату «» («текст»).
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не
допускається)».
Саме із таких обов’язкових і водночас звичайних для професійної
діяльності сучасного вчителя речей починається його імідж, резюме, репутація.
Щодо стратегії літературної освіти Концепція «Нова українська школа»
рекомендує орієнтуватися на формування емпатії, емоційного інтелекту для
мотивації освітньої діяльності й активності учителя та учня, процесу залучення
до читання, міжкультурної комунікації, набуття особистістю наскрізних та
предметних компетентностей.
Стратегія сучасного вчителя літератури, на думку доктора педагогічних
наук Василя Шуляра, – це рамки професійного зростання педагога, професійні
цінності, фахові вміння вчителя та життєві вміння, які формує школа. Від
професійних умінь та цінностей учителів залежить їхня робота з учнями,
батьками та колегами. Життєві вміння – це основа компетентностей, що
закладені в Концепції «Нова українська школа». Учитель удосконалює їх
передусім у собі і допомагає розвинути ці уміння учням.
Очікувані результати – інтеграційний критерій у підготовці нового типу
вчителя-словесника: «толерантно стала особистість + мистецтво комунікації +
перспективні технології + педагогічна майстерність + конкурентоспроможна
самоорганізуюча Я-особистість».
Матеріалізація результатів:
1. Концепція та модель підготовки вчителя літератури до впровадження
освітніх технологій (фахова складова).
2. Модель творчого (інтелігентного) учня-читача та фасилітативного типу
вчителя-словесника.
3. Технологічна модель сучасного уроку літератури на компетентнісній
основі.
4. Програмно-тематичний комплекс планування системи уроків літератури
(на засадах проектно-конструкторської технології).
5. Технологічна модель вивчення теоретико-літературних понять.
6. Концепція літературної освіти школярів у системі профільного
навчання.
7. Технологія уроку літератури в умовах інклюзивної освіти.
Таблиця
Стратегії формування компетентного фахівця (за В. Шуляром)
№ з/п
Перспективні
Тактичні
1.

Прогнозування

Система навчальних цілей літературної освіти

2.

Умотивування

Зовнішні і внутрішні впливи, потреби, мотиви
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3.

Компетенізування

Модель компетентного учня-читача й
словесника

4.

Планування

Програмно-тематичний комплекс планування
літературної освіти суб’єктів навчання

5.

Проектування

Проектно-конструкторські моделі вивчення
курсу літератури, літературної теми. Програма
вивчення літературної теми учнем-читачем

6.

Конструювання

Модель уроку, заняття, програми вивчення
літературної теми, засобів діагностики +
інформаційно-комп’ютерні технології

7.

Інтегрування

Різнорівнева модель інтегративних дій суб’єктів
літературної освіти

8.
Текстотворення

9.
Візуалізування

Аналізування, інтерпретування,
реінтерпретування, постінтерпретування,
конструювання власної відповіді, авторського
тексту різних форматів
Проектування, презентації літературномистецького матеріалу, моделінг у системі
літературної освіти

10.

Акмерозвиток

Траєкторія розвитку суб’єктів літературної
освіти: учень-читач, учитель літератури

11.

Аксіологікорозвиток

Особистісна модель системи цінностей
(життєвих і професійних)

Націєзорієнтована, самодостатня, конкурентоспроможна,
толерантно стала Я-особистість, яка перебуває в синергетикоаксіологіко-акмеологічному просторі і здатна до фасилітативних дій
на компетентнісній основі
Отже, мета сучасного науково-методичного супроводу вивчення
зарубіжної
літератури
–
створення
гуманістично
зорієнтованого
самоорганізуючого простору для формування особистості як учителя, так і учнячитача, здатності до вибору способів своєї діяльності в досягненні сталих,
гарантованих результатів на локальному чи глобальному рівнях з урахуванням
мотивів, ціннісних орієнтирів, вибудуваної кожним траєкторії розвитку
відповідно до заданої ним же системи цілей, ціннісних норм тощо.
Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу вивчення зарубіжної літератури та російської мови
Пропонуємо перелік основних документів, що забезпечують науковометодичний супровід навчання зарубіжної літератури та російської мови.
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І. Упровадження положень Нової української школи:
готуємося до 2018/2019 навчального року
Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української
школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України № 988-р від 14.12.2016 «Про
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»,
№ 903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови КМУ від
21.02.2017 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»,
інших нормативно-правових актів і розпорядчих документів із 1 вересня 2018
року в закладах загальної середньої освіти стартує Нова українська школа:
- Закон України № 2145-VІІІ від 05.09.2017 «Про освіту»;
- Дорожня карта імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону України
«Про освіту»;
- Проект Закону України «Про повну загальну середню освіту».
ІІ. Типові освітні програми
Подаємо формулу-структуру типової освітньої програми.
Типова освітня програма (ТОП) = типовий навчальний план (ТНП) +
навчальна програма (НП).
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) ІІ
ступеня вводиться в дію із 2018/2019 н. р.
- Для 5 – 9 класів ЗЗСО (Державний стандарт 2011 року) – наказ МОН
України № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня». У додатках 1 – 17 подані
навчальні плани. У додатку 18 уміщено перелік навчальних програм для
учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затверджені наказами МОН
України від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407).
- Для 11 класів ЗЗСО (Державний стандарт 2004 року) – наказ МОН
України № 406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
- Для 10 класів ЗЗСО (Державний стандарт 2011 року) - наказ МОН
України №408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
У 2018 – 2019 навчальних роках навчання здійснюватиметься за
формулою:
у 5 – 9-х класах:
ТОП = ТНП (наказ МОН № 405 від 20.04.2018) + НП для 5 – 9 класів
(2017 р.);
у 10-му класі:
ТОП = ТНП (наказ МОН № 408 від 20.04.2018) + НП для 10 – 11 класів
(2018 р., рівень стандарту та профільний);
в 11-му класі:
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ТОП = ТНП (наказ МОН № 406 від 20.04.2018) + НП для 10 – 11 класів
(2016 р., рівень стандарту, академічний, профільний).
III. Нетипові освітні програми
Навчання зарубіжної літератури у 5 – 6 класах за науково-педагогічним
проектом «Інтелект України» може здійснюватися за:
ТОП = ТНП (наказ МОН № 405 від 20.04.2018) + НП для 5 – 9 класів
(2017 р.).
Лист МОН України № 1/9-344 від 25.05.2018 «Про завершення експертизи
освітніх програм».
IV. Нове освітнє середовище
Для створення інноваційного простору Нової української школи, 8-ми
осередків освітнього середовища керуватися такими наказами:
- наказ МОН України від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження примірного
переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення
для навчальних кабінетів початкової школи»);
- наказ МОН України № 283 від 23.03.2018 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової
української школи».
V. Психологічний супровід освітнього процесу.
Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами:
- Закон України № 2053-УШ від 23.05.2017 «Про внесення змін до Закону
України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими;
- Наказ МОН України № 799 від 07.06.2017 «Про внесення змін у додатки
до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504» – про
Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II
ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового;
- Інформаційне повідомлення від 23.06.2017 «Про розроблення
індивідуальних навчальних планів для дітей, які навчаються за індивідуальною
та інклюзивною формами навчання»;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 «Про
внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах»;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 «Про
затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
- Лист МОН України № 1/9-2 від 10.01.2017 «Про сучасні підходи до
навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами».
При вивченні зарубіжної літератури
чинними у 2018 – 2019 навчальному році є:
- Наказ МОН України № 1222 від 21.08.2013 «Про затвердження
орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти» (оцінюються учні 5, 6, 7, 8, 9 10 класів);
- Наказ МОН України № 996 від 30.08.2011 «Про затвердження
орієнтованих критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти» (11 класи);
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- Концепція літературної освіти, затверджена наказом МОН України від
26.01.2011;
- Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 «Про Перелік навчальних
програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій
школі загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою» із
доповненням (навчально-методична література для 5, 10 класу).
Реалізація наскрізних змістових ліній
Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та
загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які
має реалізувати вчитель у рамках освітньої галузі «Мови і літератури».
Результати навчання повинні сформувати ключові компетентності учнів:
спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) мовами, спілкування
іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у
природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність,
уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і
громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури,
екологічна грамотність і здорове життя.
Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних змістових ліній,
як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на
формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних
життєвих ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед
через:
- організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем
ураховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища
навчання;
- окремі предмети, зважаючи на наскрізні теми при вивченні предмета,
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються
надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.
Для реалізації наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека й сталий
розвиток» рекомендуємо використовувати відкритий електронний ресурс для
скачування
посібників
серії
«Зелений
пакет»:
http://www.greenpack.in.ua/school/high/.
Радимо звернутися за інформацією щодо означеного питання на сайт
проекту ОБСЄ «Зелений пакет» за посиланням: http://www.greenpack.in.ua/.
Для реалізації змістової лінії «Громадянська відповідальність»
рекомендуємо ознайомитися із посібником Ради Європи із серії «Живемо в
демократії» (Том ІІІ. «Живемо в демократії: плани уроків із питань освіти для
демократичного громадянства та освіти з прав людини для загальноосвітніх
навчальних закладів»). Посібник адресовано вчителям, які впроваджують освіту
для демократичного громадянства (ОДГ) та освіту прав людини (ОПЛ),
методистам, представникам освітніх установ. Ця книга містить дев’ять
навчальних тем із зарубіжної літератури. Це – матеріали швейцарськоукраїнського проекту «DOCCU» «Розвиток громадянських компетентностей в
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Україні». Матеріали можна знайти за посиланням: http://doccu.in.ua/. Відкритий
електронний ресурс для скачування посібників серії «Живемо в демократії»
(томи 1 – 6), а також «Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування
громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних предметів.
5 – 9 класи» : посібник для вчителя. – Київ, 2017.
Змістова лінія «Здоров’я і безпека». Радимо звернутися до відкритого
електронного ресурсу для скачування посібників серії «Вчимося жити разом»,
«Захисти себе від ВІЛ»: http://autta.org.ua/ua/resources/zakhistysebe.
Ключова змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність»
реалізована
в
польсько-українському
проекті
«Шкільна
академія
підприємництва 3» («Уроки з підприємницьким тлом»), «Основи споживчих
знань», «Здоров’я дитини – здорове споживання». За матеріалами радимо
звертатися на сайт проекту, що знаходиться за посиланням: http://www.saeukraine.org.ua/.
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Юрій ЛИС,
завідувач кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ТА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шкільна географічна освіта у 2018 – 2019 навчальному році
У 2018 – 2019 навчальному році предмет «Географія» у 6 – 9 класах
вивчатиметься за навчальною програмою, що укладена відповідно до
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновлена
відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» та завдань
реформування школи у зв’язку з упровадженням компетентнісного підходу.
Удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від
07. 06. 2017 № 804 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України
(mon.gov.ua) в рубриці «Освітні програми. Навчальні програми для 5 – 9 класів».
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти в 2018/2019 навчальному році 10 класи закладів загальної середньої
освіти переходять на навчання за новою програмою.
Удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від
23. 10. 2017 № 1407 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України
(mon.gov.ua) в рубриці «Освітні програми. Навчальні програми 10 – 11класів».
На вивчення курсу «Географія: регіони та країни. 10 клас» відведено 52
години (1,5 години на тиждень).
Даний курс спрямований на формування в учнів знань про особливості
населення й просторової організації господарської діяльності в регіонах світу та
окремих країнах, умінь орієнтуватися у світових і регіональних соціальноекономічних, суспільно-політичних, екологічних процесах.
Загальною метою географії в 10 класі є формування в школярів
географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та
просторової організації економічної діяльності в окремих регіонах і країнах з
урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних
аспектів. Мета реалізується через вирішення таких головних завдань:
- формування в учнів цілісної географічної картини світу;
- розкриття ролі географії у розв’язуванні економічних, екологічних і
соціальних проблем суспільства;
- створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі
регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці;
- розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно
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висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі;
- обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування,
мотивування екологічно грамотної, здоров’язбережувальної поведінки;
- формування картографічної грамотності й культури;
- вироблення вмінь користуватися джерелами географічної інформації,
аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяльності;
• розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних
робіт та проведення досліджень;
• заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей,
інтересів та життєвих планів.
Структура програми представлена вступом та шістьма розділами.
У вступі окреслюються завдання курсу, особливості сучасної політичної
карти світу, аналізуються ключові проблеми і тенденції світового
господарського процесу.
Розділи 1-5 програми спрямовані на ознайомлення із соціальноекономічними особливостями регіонів світу та регіональних диспропорцій у
розвитку окремих країн.
Завершується вивчення курсу розділом 6 «Україна в міжнародному
просторі», завданнями якого є розкриття геопросторової структури світу,
визначення місця України на геополітичній карті світу, окреслення основних
векторів сучасної української геополітики, міжнародних економічних зв’язків із
регіонами та країнами світу, участі України в процесах європейської економічної
інтеграції та реалізації стратегії сталого розвитку.
Наведений у програмі перелік країн для вивчення є орієнтовним. Учителю
надається право додавати для детальнішого ознайомлення інші країни, які
відповідають інтересам навчального закладу з огляду на його можливі
міжнародні зв’язки, а також пріоритетам зовнішньої політики України з
урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світі.
У старшій школі окремі питання курсу доцільно пропонувати
старшокласникам опрацьовувати самостійно. Необхідно стимулювати
пізнавальну діяльність старшокласників, спонукати їх до використання типових
планів комплексної характеристики територій (регіонів та окремих країн),
розвивати навички самостійного інформаційного і наукового пошуку,
прогнозування та проектування.
Курс географії у 10 класі має чітко визначену практичну спрямованість,
яка реалізується в ході виконання практичних робіт, аналітичних завдань та
досліджень. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з
географічними картами та іншими джерелами інформації, а також передбачають
розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач,
здійснення порівняльного аналізу, проведення міні-досліджень, дискусій,
семінарів, презентацій, експертиз, «круглих столів», ділових ігор, творчих робіт,
індивідуальних і колективних проектів. Мета цих робіт може бути різною –
мотиваційною, контролюючою тощо.
Програмою передбачено виконання 7 практичних робіт. Обов’язковими
для оцінювання в кожному семестрі є дві практичні роботи на вибір учителя.
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Тематика варіативних досліджень може бути змінена вчителем у рамках
вивчення відповідної теми. Із запропонованої тематики досліджень учень за
бажанням обирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його
індивідуально або в групі. Результати дослідження презентуються учнями й
оцінюються вчителем під час захисту чи представлення.
Такі підходи сприятимуть формуванню не лише предметних
(географічних), а й ключових компетентностей (інформаційно-цифрової,
соціальної і громадянської підприємницької, загальнокультурної та екологічної
грамотності тощо).
У курсі «Географія: регіони та країни. 10 клас» передбачено засвоєння
географічної номенклатури, яка чітко регламентована в знаннєвому компоненті
очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Значна роль у вивченні географії відводиться роботі з картою,
статистичним матеріалом для встановлення причинно-наслідкових зв’язків,
правильного оцінювання найважливіших соціально-економічних питань.
У програмі подано орієнтовний розподіл годин за розділами і темами.
Учитель може на власний розсуд змінити розподіл годин між темами. Години
резервного навчального часу педагог може використати на свій розсуд для
глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з
урахуванням здібностей і навчальних можливостей учнів або для тематичного
оцінювання (уроків систематизації та узагальнення).
Організація освітнього процесу з географії:
форми, методи, технології навчання
Основними формами організації освітнього процесу з географії є різні
типи уроків:
- формування компетентностей;
- розвитку компетентностей;
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
- корекції основних компетентностей;
- комбінований урок.
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії,
віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,
квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», дискусійні групи, уроки з навчанням
одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемні, відеоуроки тощо.
Необхідність формування предметних та ключових компетентностей
зумовлює певні особливості у структурі компетентнісно орієнтованого
уроку, серед яких виділяємо такі:
• конкретизація мети уроку (визначення предметних та ключових
компетентностей);
• формування цілей навчання не з погляду педагога, а з позиції учня як
очікуваних результатів діяльності (учень знатиме, вмітиме, розрізнятиме тощо);
• стимулювання процесу навчання, перетворення змісту навчання на
особистісно важливу для учнів справу шляхом використання різноманітних
прийомів мотивації – рушійної сили, що визначає продуктивність уроку;
• вибір методів та прийомів, що активізують розумову діяльність учнів
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та забезпечують свідоме засвоєння ними навчального матеріалу. При виборі
змісту, методів і форм навчання орієнтуватися на цільові установки й очікувані
результати;
• здійснення рефлексії отриманого результату.
Основними методами, які використовуються в різних поєднаннях, є:
- пояснювально-ілюстративний, що поєднує словесні методи (розповідь,
пояснення, робота з літературними джерелами) з ілюстрацією різних за змістом
джерел (довідники, карти, схеми, діаграми, натуральні об’єкти та ін.);
- частково-пошуковий, що ґрунтується на використанні географічних
знань, життєвого і пізнавального досвіду учнів. Прикладом такого методу є
бесіда, яка залежно від дидактичних цілей уроку може бути перевірочною,
евристичною, повторювально-узагальнюючою;
- дослідницький метод як один із провідних способів організації
пошукової діяльності учнів у навчальній роботі сприяє набуттю учнями вмінь і
навичок самостійної роботи.
Дослідницький метод використовується під час складання графіків,
діаграм, схем, звітів, економіко-географічних характеристик територій; роботи з
різноманітними джерелами географічного змісту та над творчими завданнями.
Значний вплив на результативність навчального процесу мають освітні
технології:
проблемного,
модульного,
особистісно
орієнтованого,
перевернутого навчання, критичного мислення тощо.
Така організація освітнього процесу передбачає:
• зв’язок навчання з життям;
• підвищення мотивації учнів до навчання;
• реалізацію системно-діяльнісного підходу до навчання;
• розвиток самостійності й активності учнів;
• розвиток уміння адаптуватися до дійсності;
• уміння спілкуватися, співпрацювати з людьми в різних видах діяльності.
Вибір форм і методів навчання, освітніх технологій учитель здійснює
самостійно, враховуючи конкретні умови роботи та забезпечуючи водночас
досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних
програмах окремих предметів.
Форми, способи і засоби перевірки та оцінювання результатів навчання
Вивчення курсу «Географія» передбачає такі види контролю:
- поточний – контроль під час вивчення теми (усне опитування,
тестування, самостійні та практичні роботи, захисти проектів і проведених
досліджень тощо);
- підсумковий – контроль наприкінці вивчення розділу (теми) (усні та
письмові роботи, тести, бесіди тощо).
Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з географії, необхідно
враховувати рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості практичних
умінь, досвід творчої діяльності.
Для ефективної організації навчального процесу необхідною умовою є
використання також додаткової літератури, атласів та географічних карт
(стінних, електронних, контурних тощо). Перелік навчальних програм та
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посібників, які можуть використовуватися при вивчені географії, постійно
оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки (www.mon.gov.ua) та веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» (www.imzo.gov.ua).
Суттєву допомогу у підвищенні свого фахового рівня та підготовці до
уроків із географії вчителям надають науково-методичний журнал «Географія та
економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України, науковометодичний журнал «Географія у школах України», а також газета
«Краєзнавство. Географія. Туризм».
На серпневих нарадах та при плануванні методичної роботи на 2018 –
2019 навчальний рік рекомендуємо розглянути такі актуальні питання:
1. Реалізація навчально-методичного та технологічного інструментарію
щодо впровадження компетентнісного підходу:
- створення алгоритму компетентнісно орієнтованого уроку;
- розробка методик та технік формування компетентностей;
- конструювання завдань для компетентнісного розвитку;
- визначення змісту предметних компетенцій і компетентностей та
критеріїв їх оцінювання тощо).
2. Нормативно-правове забезпечення навчального процесу з географії в
2018 – 2019 навчальному році:
- опрацювання типових освітніх програм закладів загальної середньої
освіти ІІ ступеня (наказ МОН № 405 від 20.04.2018) і ІІІ ступеня (наказ МОН №
408 від 20.04.2018);
- аналіз змін оновленої навчальної програми з географії для учнів 10
класу. Реалізація змістових ліній при вивченні курсу «Географія: регіони та
країни. 10 клас»;
- навчально-методичні комплекси з географії, електронні освітні ресурси,
нові видання для вчителів і учнів.
3. Використання сучасних методик і технологій навчання (інформаційних,
проектно-дослідницьких, модульних, критичного мислення, диференційованого,
особистісно орієнтованого, проблемного навчання тощо), які передбачають
організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з освоєння змісту
навчального предмета.
4. Роль контрольно-оцінювальної діяльності вчителя в підвищенні якості
навчання. Імплементація в навчальний предмет завдань ЗНО та РІСА.
5. Результати моніторингу навчального процесу, ДПА, ЗНО, учнівських
змагань (олімпіад, турнірів, конкурсів).
Звертаємо вашу увагу на заходи, які заплановані кабінетом
природничих предметів Рівненського ОІППО у 2018 році:
1. Серпневі педагогічні студії для методистів районних, міських
методичних кабінетів, працівників об’єднаних територіальних громад
(22.08.2018 р.).
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2. Веб-конференція в режимі онлайн-трансляції для молодих учителів
географії та економіки з теми «Актуальні проблеми організації освітнього
процесу в закладі освіти у 2018 – 2019 н. р.» (04 – 06.09.2018 р.).
3. Обласний форум молодих педагогів «Сучасний урок в умовах реалізації
компетентнісної парадигми освіти» (19.10.2018 р.).
4. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» в номінації «Географія»:
перший тур – листопад 2018 року; другий – грудень 2018 – лютий 2019 року;
третій – квітень 2019 року. Реєстрація педагогічних працівників для участі в
конкурсі відбуватиметься із 17 вересня до 15 жовтня 2018 року (Наказ МОН №
603 від 07.06.18 р.).
5. Обласний турнір юних географів (11 – 12.10.2018 р.).
6. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії (листопад 2018 р.).
7. Природознавча гра «Геліантус» (15.11.2018 р.).
8. Курси підвищення кваліфікації вчителів у 2018 році:
- географії, економіки, природознавства (16.10 – 02.11.2018 р.);
- географії, екології, природознавства, біології, основ здоров’я
(Microsoft) (26.11 – 13.12.2018 р.).
Примітка. При плануванні та організації методичної роботи просимо
використовувати також рекомендації МОН України, які будуть надруковані у
фахових географічних виданнях у наступних номерах.

Валентина ЛЮШИНА,
методист кабінету технологій
Рівненського ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ), КРЕСЛЕННЯ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
здійснюється на основі системи освітніх програм, навчальних планів і програм.
Із метою виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 № 1392, навчальні плани закладів освіти повинні містити всі
предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних
планів відповідної Типової освітньої програми.
У 2018 – 2019 навчальному році викладання предмета «Трудове навчання»
у 5 – 9 класах здійснюватиметься на основі таких нормативних документів:
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- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,
затверджена наказом Міністерства освіти і науки (далі – МОН) України від
20.04.2018 № 405;
- «Трудове навчання. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів», затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.
У навчанні предмета «Технології» у старшій школі, зокрема в 10-му класі,
необхідно керуватися:
- наказом МОН України від 24.11.2017 № 1541 «Про внесення змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995», згідно з яким
Типові навчальні плани для 10 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів викладено у новій редакції;
- Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти
ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408.
- навчальними програмами «Технології (рівень стандарту)», «Технології
(профільний рівень)», затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017
№ 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів
закладів загальної середньої освіти».
Наголошуємо, що згідно з типовою освітньою програмою предмет
«Технології» віднесено до вибірково-обов’язкових предметів. До таких також
належать інформатика, мистецтво, що вивчаються на рівні стандарту.
Вибірково-обов’язкові
предмети

Кількість годин
10 клас

11 клас

3

3

«Інформатика»
«Технології»
«Мистецтво»

Із запропонованого переліку в кожному закладі для кожного класу мають
обрати два предмети: один – у 10-му класі, інший – в 11-му класі, або одночасно
два предмети в 10-му і 11-му класах (у такому разі години, передбачені на
вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).
Наприклад, у 10-му класі вивчають «Технології» (по 3 години на тиждень),
пізніше, в 11 класі, – «Інформатику» (по 3 години на тиждень). У цьому випадку
предмет «Мистецтво» в старшій школі не вивчатиметься. Інший приклад: якщо
предмети «Інформатика» і «Мистецтво» вивчають і в 10-му, і в 11-му класах по
1,5 годин на тиждень, то предмет «Технології» у старшій школі не вивчають.
Вибір необхідно робити для цілого класу з урахуванням насамперед
позиції учнів, їх батьків, а також наявності в закладі кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення.
В 11-му класі будемо послуговуватися Типовою освітньою програмою
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН
України від 20.04.2018 № 406, навчальною програмою «Технології. 10-11 класи.
Рівень стандарту, академічний рівень» (авт.: А. І. Терещук (керівник проекту),
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Н. І. Боринець, С. М. Дятленко та ін.), затвердженою МОН України
(лист МОН України від 22.02.2008 № 122).
Навчальна програма предмета «Технології» (рівень стандарту) має
модульну структуру і складається з 10-ти обов’язково-вибіркових навчальних
модулів («Дизайн предметів інтер’єру», «Техніки декоративно-ужиткового
мистецтва», «Дизайн сучасного одягу», «Краса та здоров’я», «Кулінарія»,
«Ландшафтний дизайн», «Основи підприємницької діяльності», «Основи
автоматики і робототехніки», «Комп’ютерне проектування», «Креслення»), з
яких учні спільно з учителем обирають для вивчення впродовж навчального року
три.
Кожен модуль за своїм змістовим наповненням є логічно завершеним
творчим проектом. На вивчення обраних модулів упродовж навчального року
відводиться 105 годин. Кількість годин на кожен модуль учитель визначає
самостійно з урахуванням особливостей проектної діяльності учнів,
матеріальних можливостей закладу освіти тощо.
Основою для вивчення усіх модулів є проектно-технологічна діяльність,
яка поєднує в собі методи і цілі навчання, практичне використання знань і вмінь,
інтеграцію змісту різних предметів, уміння працювати самостійно і в групі,
формування відповідальності та співвідповідальності, формування навичок
самооцінки та презентування результатів діяльності, та ґрунтується на творчій,
навчально-пізнавальній, дослідно-пошуковій діяльності старшокласників від
творчого задуму до реалізації в готовий проект.
Навчання з обслуговуючих і технічних видів праці на уроках трудового
навчання відбувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до
нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 № 128, і
відбувається за наявності в класі більше 27-ми учнів для міських шкіл та більше
25-ти – для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ
на групи, можна скористатися іншими варіантами формування груп: з
паралельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної
складової навчального плану.
Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці необхідно
звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої
санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи,
ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними
основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11-му класі
технологічного напряму в обсязі 2 години на тиждень за навчальною програмою
«Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН
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 МОН України від 19.11. 2013 № 1/11-17679).
Розпочинається вивчення креслення в 7-му класі спеціалізованих шкіл із
поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення
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предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7 – 8 класи» (лист
МОН України від 19.11.2013 № 1/11-17674).
Вищеозначені навчальні програми розміщено на офіційному веб-сайті
МОН України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami).
Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» (для
спеціалізованих шкіл із навчанням українською мовою і поглибленим вивченням
предметів технічного (інженерного) циклу) може здійснюватися за рахунок
курсів за вибором відповідного спрямування.
Зміст навчальних програм освітньої галузі «Технології» орієнтовано на
формування в учнів ключових, предметної (проектно-технологічної),
міжпредметних компетентностей, які наближають процес трудового навчання до
життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.
Корисну фахову інформацію вчителі можуть віднайти у:
- соціальній мережі Facebook: група «Трудове навчання в українській
школі»;
- науково-методичному журналі «Трудова підготовка в рідній школі»
(Київ: «Педагогічна преса»);
- науково-методичному журналі «Трудове навчання в школі»
(Харків: «Основа»).

Юлія МЕЛЬНИК,
завідувач кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи Рівненського ОІППО
Наталія ПРОКОПЧУК,
методист кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи Рівненського ОІППО
БУЛІНГ ЯК «СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ» У ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ,
ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ
Сьогодні серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема
насильства. Упродовж останніх років в освітній практиці набуло поширення таке
явище, як шкільний булінг. Уповноважений Президента України з прав дитини
Микола Кулеба зазначив, що 89 % молоді вважає булінг (цькування) проблемою
українських шкіл, адже принаймні кожен другий школяр відчув себе його
жертвою.
На основі аналізу звітної інформації працівників психологічної служби
Рівненської області з питань булінгу за 2017 – 2018 навчальний рік були
зафіксовані звернення як із боку батьків і педагогів, так і дітей.
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Що ж таке булінг? Булінг (bullying від анг. bully – хуліган, забіяка,
задирака, грубіян, насильник) – це тиск, дискримінація, цькування; тривалий
процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини
або групи дітей щодо іншої дитини чи дітей.
Мотивацією до булінгу можуть стати заздрість, помста, відчуття
неприязні, прагнення відновити справедливість, боротьба за владу, потреба в
підпорядкуванні лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо – аж
до задоволення садистських потреб окремих осіб.
Часто дорослі, зокрема й педагоги, не звертають уваги на вищеозначені
відносини між дітьми, сприймаючи їх за звичайні жарти. Де ж проходить межа
між жартами та цькуванням? По-перше, про цькування йдеться, якщо
спостерігається повторення якогось образливого слова чи дії відносно іншої
людини або ж ігнорування негативних реакцій з її боку. По-друге, коли такі
«жарти» торкаються «болючих точок» (зовнішність, матеріальні статки, родина,
вади тощо) іншої людини.
Сьогодні образи і цькування виходять далеко за межі шкільних коридорів
та продовжуються своє існування у соцмережах. Так, у Великій Британії
знущання в Інтернеті прирівняно до правопорушень.
Експерти Українського
інституту
дослідження
екстремізму у
своїй доповіді «Стоп, шкільний терор. Особливості цькувань у дитячому віці.
Профілактика та протистояння булінгу» представили результати дослідження
UNICEF, відповідно до якого упродовж останніх трьох місяців кожна четверта
дитина (24 %) зазнала булінгу з боку однокласників. При цьому 67 % опитаних
раніше також пережили прояви подібного насильства.
Чи не найголовнішою проблемою, що стосується цькування в школі,
експерти називають розрив між поколіннями, причинами якого є природна
втрата монополії батьків на авторитет, посилення в суспільстві цінностей
індивідуалізму, який витісняє на другий план цінності сім’ї та розвиток
інформаційних технологій, що дає змогу дітям самостійно отримувати необхідну
інформацію. Саме через цей розрив у комунікації поколінь 48 % дітей ніколи не
розповідали про випадки насилля в школі, а 25 % – обговорювали це питання не
з дорослими, а з другом, братом чи сестрою. 40 % із тих, що мовчать,
соромляться про це згадувати, а 22 % заявили, що це – нормальне явище.
В Українському інституті дослідження екстремізму також стверджують,
що в більшості випадків дорослі ігнорують факти насилля між дітьми. Лише
третина дорослих в описаних ситуаціях стає на бік постраждалої дитини, тобто
така реакція з їх боку зводить нанівець довіру дітей до вчителів та батьків.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2016 році
Україна посіла 9-те місце із 42 за кількістю постраждалих від цькування.
Опитування ВООЗ засвідчило, що випадків цькування серед 11-річних більше
ніж серед 15-річних. Водночас в Українському інституті дослідження
екстремізму стверджують, що в старшому шкільному віці розповсюдження
набуває ще й психологічне насильство.
Доведено, що булінг впливає на всіх без винятку учнів класу, він формує в
постраждалих комплекс неповноцінності та самоізоляцію від суспільства.
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В умовах шкільного насильства в дітей втрачається внутрішня здатність
змінити колектив, його цінності або ж суспільство в цілому.
Учені ВООЗ вказують також на медичні наслідки впливу булінгу, адже
знущання над дітьми призводить до:
- соматичних наслідків (головний біль, біль у спині та животі тощо);
- психологічних розладів (депресія, поганий настрій, нервозність, почуття
самотності й думки про суїцид);
- психологічної дезадаптації (неспроможність сформуватися як
повноцінний індивід, який відповідатиме вимогам суспільства);
- розвитку стійких моделей асоціальної поведінки, зокрема агресії та
насильства;
- поширення алкоголізму та наркоманії через замовчування випадків
насилля.
Негативний вплив булінг також чинить і на непрямих учасників цього
явища. Так, лише споглядання третіми особами різних форм насилля із часом
формує в них уявлення про жорстокість щодо інших як про норму відносин у
суспільстві, про те, що просування в ієрархії, статусність індивіда в групі
залежать не так від його здобутків, прагнення до справедливості, як від
підтримки лідера групи.
«Симптоматично, але частина дітей приймає під час шкільного булінгу
ефективність моделі насилля (як і безумовну підтримку дій лідера) як засобу
підняття, утримування свого місця в груповій ієрархії. І така поведінка може
використовуватися як модель «успіху» в подальшому житті. Це призводить до
того, що навіть не погоджуючись із рішенням керівництва, лідера думок, друга,
у дорослому житті людина може продовжувати підтримувати дійсну
несправедливу ієрархічну чи ціннісну модель не через внутрішні переконання, а
через страх опинитися знизу ієрархії», – зазначають експерти Українського
інституту дослідження екстремізму.
Автори дослідження наголошують, що усунути булінг як явище практично
неможливо. Цькування перебуває в залежності від загальної системи нерівності
людей – майнової, фізичної, етнічної, інтелектуальної та гендерної. Проблема
подолання знущань симетрична проблемі подолання цієї нерівності.
«Навіть міжнародний досвід, наприклад, досвід Скандинавських країн, де
над подоланням цього явища працюють уже не один десяток років, свідчить, що
факти насилля в дитячому колективі залишаються, незважаючи на боротьбу із
цим явищем. Тому наше завдання – не лише усунути булінг як явище, а
насамперед знизити його інтенсивність та зменшити кількість випадків
крайніх проявів булінгу», – наголошують експерти.
Вирішуючи дану проблему, найперше, що потрібно, – перестати шукати
«винних» і перекладати відповідальність із батьків на школу або навпаки. Слід
зрозуміти, що в ситуації булінгу не буває одного «винного», натомість є багато
відповідальних. Можливим виходом, на думку дитячого психолога Світлани
Ройз, є системний підхід у перекваліфікації, навчанні, терапії дорослих, які
супроводжують дітей.
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Головними «профілактичними» постулатами у вирішенні даної проблеми
повинні стати безпека, довіра та відчуття свого місця. Перше, що потрібно
зробити, – створити умови безпечного для навчання і виховання дитини
середовища (як у школі, так і вдома). Важливо, щоб дорослі (кожен у своєму
середовищі) брали на себе свою частину відповідальності.
ШКОЛА
Одним із принципів, на якому базується реалізація Концепції «Нова
українська школа», є формування середовища, безпечного для життя і здоров’я
дитини. У зв’язку з цим обов’язком адміністрації та педагогічного колективу
закладу освіти є спостереження, усвідомлення та розуміння процесів, які там
відбуваються. Із цією метою важливими є власний ресурс дорослого, контакт зі
своїми потребами-емоціями, знання вікової психології, знання і навички
конфліктології,
зокрема
чудово
підходить
використання
методу
ненасильницького спілкування (МНС).
«Боротися» з булінгом у школах планують також і на всеукраїнському
рівні. Ухвалена Президентом України Петром Порошенком Національна
стратегія з прав людини містить заходи щодо протидії булінгу в школі. Захід
№ 82 зобов’язує Національну академію педагогічних наук, Міністерство освіти і
науки України, правозахисні громадські організації розробити для педагогів та
учнів закладів загальної середньої освіти спеціальну програму навчання протидії
цькуванню та дискримінації. Незважаючи на те, що означене завдання уряд мав
упровадити ще до кінця 2016 року, програму «Профілактика та подолання
булінгу в загальноосвітніх навчальних закладах» досі не затвердили.
У Міносвіти повідомляють, що наразі ця програма знаходиться на розгляді
комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді науково-методичної ради
з питань освіти. Крім того, нещодавно Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич заявила, що МОН планує розпочати антибулінгову програму спільно з
Ніком Вуйчичем.
Учителеві важливо пам’ятати
1. Роль педагога важко переоцінити. Часто саме вчитель неусвідомлено
скеровує процес цькування. Авторитарним педагогам не вигідна критичність,
незручні запитання, «неслухняні/дивні/інші» діти, тому необережні слова,
критичні зауваження, кинуті в бік окремої дитини, можуть спровокувати появу в
класі «вигнанця».
2. Учитель, який не відчуває поваги до себе і «свого безпечного місця», не
зможе підтримати відчуття самоцінності в учнях.
3. Травму отримує не лише той, хто займається цькуванням інших, а й той,
хто спостерігає за ним.
4. Якщо «забрати» вже сформовану модель поведінки, відносин, то
натомість потрібно запропонувати іншу модель та допомогти їй закріпитися.
Внесок у відносини – один із найважливіших.
СІМ’Я
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Чи не найголовнішу роль в ідентифікації та подоланні булінгу відіграють
батьки. Експерти радять: аби оперативно зреагувати на прояви булінгу,
необхідно налагодити співпрацю з класним керівником та іншими батьками, а
також бути надзвичайно уважним до стану своєї дитини. Необхідно цікавитися
не лише її оцінками, а найперше, як у дитини справи в школі, її відносинами з
друзями, успіхами і невдачами, зважати на її інтереси, захоплення, хобі. Такий
підхід формуватиме довірливі стосунки між батьками та дітьми. Лише за таких
умов батьки стануть тими людьми, до кого дитина звернеться за допомогою в
першу чергу.
Батьки, пам’ятайте, слід стримувати власну агресію вдома, аби дитина не
наслідувала вашу поведінку в школі. Часто діти, компенсуючи біль, образу,
приниження, несправедливість, отримані вдома, у сім’ї, вдаються до цькування
у школі інших.
У роботі з дітьми-булерами причину такої поведінки слід шукати в їхньому
болі, а дітям, які пережили цькування (як, зокрема, і всім учасникам процесу, в
тому числі батькам), надзвичайно важливим є супровід фахівця.
На що дорослим варто звернути увагу насамперед? Пропонуємо кілька
необхідних порад. Отже, важливо:
1. Навчати дітей протистояти. З’ясуйте, чи дозволено дитині в сім’ї
говорити «ні», чи може вона на щось вплинути, чи є в неї приклади того, як
дорослі трансформують конфлікт у конструктив?
2. Навчати здоровій критичності.
3. Забезпечити приналежність до ще хоча б однієї групи, в якій би дитині
було безпечно і комфортно (хобі, гуртки тощо). Саме це сформує в її світогляді
сприятливу модель взаємовідносин.
4. Формувати відносини близькості та здорової прихильності, тобто фон,
який допомагатиме дитині в майбутньому (прості сімейні ритуали, традиції –
усе, в чому формується поняття «Ми»).
5. Розставляти правильні пріоритети та цінності, наголошувати, що краса,
інтелект, таланти – це Божий дар, а не привід бути «вищим» від іншого.
6. Пам’ятати, що в кожній групі є певна динаміка щодо розподілу ролей.
Роль «жертви» може перейняти на себе будь-яка людина, але в групу ризику
потрапляє лише той, хто, відчуваючи провину або почуваючись у родині
жертвою, у такий спосіб привертає до себе увагу.
7. Навчати дітей, як реагувати на небезпеку залежно від ситуації: можна
захищатися, можна кричати, можна просити про допомогу, а можна – просто
втекти.
8. Не перекладати свою відповідальність на дітей. Ми часто не
усвідомлюємо, скільки провини за нашу втому, нереалізованість, сварки,
хвилювання діти тримають у собі, скільки негативних відчуттів залишається в
них після наших «виховних впливів», скільки сорому і напруги після наших
«покарань», скільки відчуття несправедливості після наших із ними контактів, в
яких ми забуваємо про найголовніше: ми – дорослі, а вони – лише діти.
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Пам’ятаймо, коли ми відпускаємо дитину у великий світ, то своєю
любов’ю, силою, впевненістю, довірою, готовністю прийти на допомогу ми
захищаємо її завжди й усюди, навіть тоді, коли знаходимося далеко від неї.
«Я – із тобою і я за тобою», – ці слова мають бути невидимою опорою для
дитини, її крилами і захистом. Така дитина ніколи не стане об’єктом для
цькування.

Наталія МІНАКОВА,
методист кабінету виховної роботи
та позашкільної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Українознавство як інтегрований курс – дієвий засіб утвердження у
свідомості молоді почуття національної гідності, фундамент відродження
історичної пам’яті, самосвідомості, мови, культури, народної волі.
На сучасному етапі постає гостра необхідність у наданні нового імпульсу
в розвитку українознавчої науки передусім шляхом вивчення й узагальнення
досвіду попередніх поколінь і впровадження його в усі сфери буття й діяльності
українського народу. Для забезпечення виховання вірного патріота рідної країни
важливо поєднати досвід минулого і сучасного з баченням майбутнього.
Відповідно до Концепції «Нова українська школа» та Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді головним завданням
сучасної школи є формування особистості з глибоко усвідомленою
громадянською позицією, системою наукових знань про людину, природу й
суспільство, з високо розвиненим почуттям національної та власної гідності, яка
є носієм національних та загальнолюдських цінностей, необхідних для
подальшого повноцінного життя в соціумі. Ефективним засобом здійснення
цього завдання є українознавство як галузь науки, що інтегрує знання з історії,
археології, лінгвістики, етнографії, правознавства, релігієзнавства, економіки,
етики, естетики, педагогіки, природознавства та інших освітніх дисциплін.
Навчальний курс «Українознавство» є надзвичайно важливим для
формування світогляду майбутніх громадян, зокрема їхнього ставлення до світу
(на основі українських цінностей). Знання, вміння і компетенції, здобуті в
процесі його вивчення, є для учнів інструментом набуття вміння жити. Метою і
завданням українознавства як освітнього курсу є виховання патріота,
громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої
особистості, що співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, здатної
реалізувати власне покликання та реалізовувати покликання української нації.
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У межах кожного тематичного блоку вчителі повинні звертати увагу на
такі змістові лінії: національне природне довкілля, мова і традиційна культура
українського народу, визначні особистості та дати історичної генези українців,
їхня роль у світовому просторі.
У кожному класі необхідно подавати знання концентрично, за
визначеними темами в певній системі і цілісності, з поступовим ускладненням
матеріалу відповідно до вікових особливостей.
Особливе місце в освітньому процесі відведено початковій школі.
Це – підґрунтя всього подальшого навчання і виховання дитини. До того ж
емоційна чутливість мислення й інтелектуальні можливості дітей молодшого
шкільного віку вимагають виваженого й ґрунтовного підходу до питань
формування особистості.
У 2018 – 2019 н. р. викладання курсу за вибором «Українознавство» буде
здійснюватися за програмою «Я люблю Україну» (1 – 4 класи), схваленою
засіданням комісії педагогіки та методики початкового навчання науковометодичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 2 від 3 березня 2016,
Лист від 28.03.2016 № 2.1/12-Г-120) (М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, М. І.
Кальчук // Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 39–48).
Мета курсу полягає у формуванні в молодших школярів таких
компетентностей:
- ключових
(міждисциплінарних):
соціальної
і
громадянської
(спрямованих на засвоєння соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські,
загальнокультурні і національні цінності; набуття громадянських якостей,
навичок співжиття і співпраці в суспільстві відповідно до соціальних норм і
правил); комунікативної (здатність успішно користуватися українською мовою
(усно й письмово) в спілкуванні з іншими людьми); уміння вчитися
(сформованість умінь учня організовувати і контролювати свою навчальну
діяльність);
- предметних: соціокультурної компетентності, що передбачає
загальнокультурний розвиток і підготовку до життєдіяльності в українському
соціумі на основі українознавчого компонента змісту освіти, який ґрунтується на
ознайомленні учнів початкових класів із Україною як своєю державою,
сторінками її історії, культурою українського народу та її особливостями в
різних регіонах, релігією, традиціями і звичаями, національними формулами
мовленнєвого етикету, малими українськими фольклорними формами, для
збереження нації і державності загалом.
Програму структуровано з урахуванням спірально-концентричного
принципу за такими розділами:
- «Україна – наша держава»;
- «Національні символи України»;
- «Матеріальна культура українців»;
- «Духовна культура українців».
Зміст курсу передбачає інтеграцію з іншими предметами, зокрема
українською мовою, літературним читанням, історією, християнською етикою,
образотворчим мистецтвом, природознавством, музичним мистецтвом тощо.
74

Інформацію про державні та календарно-обрядові свята подано за
принципом сезонності. У програмі важливе місце відводиться краєзнавчому та
лінгвокраєзнавчому матеріалу, тому вчителі мають опрацьовувати ці теми з
урахуванням місцевих умов.
Форми занять і діяльності – проект (міні-проект), мовно-літературне свято,
ранок, екскурсія, урок мужності, зустрічі з відомими людьми сьогодення,
ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування,
гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно,
бесіда, тематичний зошит, усний журнал, групова справа, оформлення альбому,
уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь,
моделювання, вікторина, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок,
перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година
спостереження, година милування, театральна вистава, ляльковий театр, ведення
літопису класного колективу, козацькі забави, веселі старти, естафети, догляд за
рослинами і тваринами та ін.
Запропоновані теми можуть вивчатися в 1 – 4 класах на окремих уроках (1
година на тиждень, що становить 35 річних годин) за рахунок годин варіативної
складової навчального плану або годин, відведених на гурткову роботу.
У програмі не виділено окремих годин на проведення узагальнюючих
занять, тому підсумки вивченого відповідно рекомендуємо робити на
останньому уроці кожного розділу.
На допомогу вчителю та учням для вивчення цього курсу вже вийшли з
друку інтегровані посібники-зошити для учнів 2-х і 3-х класів «Я люблю
Україну» та методичні посібники для вчителя (2-гі та 3-ті класи), видані
тернопільським видавництвом «Астон».
Посібники-зошити реалізують індивідуальний підхід до учнів. Розроблені
в інтерактивній формі вони дозволяють учневі бути «співавтором», ефективно
організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність; розвивають варіативне
мислення (передбачена можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання);
пропонують варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно
обирати найбільш раціональні способи діяльності.
У методичних посібниках для вчителя запропоновано рекомендації щодо
роботи із посібниками-зошитами з курсу українознавства за вибором «Я люблю
Україну» для 2 – 4 класів, завдання з відповідями, додаткові матеріали, які
доповнюють зміст уроків.
Нижче подаємо детальну інформацію про надруковані посібники:
1. Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну
: інтегрований посібник-зошит для учнів 2 класу: схвалено для використання в
загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики
початкового навчання науково-методичної ради з питань освіти МОН України
(лист ІМЗО від 29.06.2016 № 2.1/12-Г- 419). – Тернопіль : Астон, 2016. – 108 с.
2. Я люблю Україну. 2 клас : метод. посібн. для вчителя / авт.-упор.
Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.: схвалено для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та
методики початкового навчання науково-методичної ради з питань освіти
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МОН України (лист ІМЗО від 09.09.2016 № 2.1/12-Г-715). – Тернопіль : Астон,
2016. – 140 с.
3. Чабайовська М. І., Мельник Л. В. Я люблю Україну : електронний
освітній продукт (ЕОП) для 2 класу. – Тернопіль : ТзОВ «Видавництво Астон»,
2017 (33 презентації).
4. Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну:
інтегрований посібник-зошит для учнів 3 класу: схвалено для використання в
загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики
початкового навчання науково-методичної ради з питань освіти МОН України
(лист ІМЗО від 29.06.2016 № 2.1/12-Г- 419). – Тернопіль : Астон, 2017. – 112 с.
5. Я люблю Україну. 3 клас : методичний посібник для вчителя /
авт.упор. Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.: схвалено для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та
методики початкового навчання науково-методичної ради з питань освіти
МОН України (лист ІМЗО від 29.05.2017 № 2.1/12-Г- 131). – Тернопіль : Астон,
2017. – 152 с.
6. Чабайовська М. І., Мельник Л. В. Я люблю Україну : електронний
освітній продукт (ЕОП) для 3 класу. – Тернопіль : ТзОВ «Видавництво Астон»,
2017 (33 презентації).
5 – 11 класи працюватимуть за Програмою для закладів загальної
середньої освіти «Українознавство», 5 – 11 (12) класи (автори –
Кононенко П. П., Касян Л. Г., Семенюченко О. В.), рекомендованою
Міністерством освіти і науки України (протокол № 1 від 26 березня 2014).
У центрі програми з українознавства для 5 – 11 (12) класів постає людина.
Навчальний матеріал концентрично розгортається від людини до світу.
Програма враховує принципи наступності та послідовності, поступово
ускладнюється (відповідно до вікових особливостей), реалізує міжпредметні
зв’язки. Навчальний матеріал подається в кожному класі за такими тематичними
блоками: «Я – українець», «Моя родина, мій рід», «Мій український народ»,
«Моя держава – Україна», «Україна та українці у світі». Для кожного класу
програма реалізується у 35 годин на рік. Запропонована кількість годин на
вивчення кожної теми є орієнтовною. Учитель може її змінювати в межах 35-ти
річних годин. Резервний час також можна використовувати на власний розсуд.
Методичне забезпечення програми подано у формі методичного
посібника: Конспекти з українознавства для 5 – 11 класів / упор. : Н. Мінакова
та ін. – Рівне : РОІППО, 2013, ЕОП.
Важливою є і позаурочна робота вчителів з українознавства. Вона досить
різноманітна за формами і змістом. Ураховуючи інтеграційні особливості курсу,
до неї долучаються вчителі різних предметів. Популярним став щорічний
Міжнародний конкурс науково-дослідних робіт з українознавства, що
проводиться Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України, а
також Міжнародний конкурс для вчителів закладів загальної середньої освіти
України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети
навчально-виховного процесу», що проводився вперше. До речі, шість учителів

76

області стали його призерами і були нагороджені дипломами Науководослідного інституту українознавства, а всі інші – дипломами учасника.
Українська школа (як початкова і середня, так і старша ланки) та родина
мають поєднувати гуманістичні і правові засади, патріотизм і професіоналізм,
вітчизняний і зарубіжний досвід, тому їх домінантою має стати людинознавство
як ядро українознавства та світознавства, джерело самореалізації та
життєтворчості.
У закладах загальної середньої освіти та спеціалізованої позашкільної
освіти області необхідно розвивати мережу гуртків декоративно-прикладного
мистецтва: художньої обробки соломи, деревини, гончарства, лозоплетіння,
народної вишивки, ткацтва, художньої кераміки та ін. Більше уваги необхідно
приділяти проблемі інтегрування українознавства з історією України,
географією, українською мовою та літературою, а також з іншими предметами,
зокрема художньою працею, музикою, образотворчим мистецтвом, риторикою
тощо.
Перевагу варто надавати активним формам діяльності, що передбачають
самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю
соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості,
критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи,
відповідальності за свої дії та вчинки.
На
уроках
рекомендуємо
вчителям
практикувати
елементи
нестандартності, інсценізувати обряди, вивчати забуті пісні, запрошувати
місцевих умільців, виконавців, збирачів народної мудрості, проводити урокизахисти рефератів, уроки-конкурси. Означені уроки радимо проводити у
краєзнавчих музеях, кабінетах українознавства, обласному музеї етнографії,
архітектури і побуту.
У жовтні (другий тиждень місяця) варто провести тиждень
українознавства, в рамках якого організувати вікторини, конкурси знавців
українознавства, уроки пам’яті, книжкові виставки, зустрічі з митцями слова
рідного краю, відвідати музеї, провести виховні години, уроки мужності. Теми
цих заходів найрізноманітніші: «Їм у віках судилося безсмертя», «Євромайдан:
Революція гідності», «Україна – славний край козачий», «Рушники – це матусі
моєї роки», «Пам’ятати – означає шанувати та берегти», «Вони бережуть наш
мир і спокій» та ін.
Із метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові
до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до
національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів
мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного
минулого, так і захисників, які сьогодні боронять суверенітет та територіальну
цілісність держави в боротьбі із зовнішньою агресією, рекомендуємо ввести до
навчальних планів закладів освіти області у 2018 – 2019 навчальному році курс
за вибором «Українознавство», а також:
- здійснювати цілеспрямовану роботу зі створення в закладах освіти
області системи щодо впровадження українознавства та українознавчої
методології і філософії в освітній процес;
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- упроваджувати новітні педагогічні технології та інновації в освітній
процес на уроках українознавства;
- допомагати вчителю-практику не лише закладу загальної середньої
освіти, а й елітної школи в підготовці до уроків і заходів українознавства;
- спонукати вчителя до творчого мислення в процесі організації і
проведення занять і заходів з українознавства;
- вивчати, узагальнювати і впроваджувати педагогічний досвід роботи
вчителів у практику;
- популяризувати українознавчу та краєзнавчу діяльність педагогів;
- виховувати шанобливе ставлення до історії і культури свого народу,
формувати духовну культуру українців.
Для роботи методичних об’єднань учителів пропонуємо таку тематику
засідань:
1. Основні завдання українознавства на сучасному етапі.
2. Формування українознавчого компонента в освітній діяльності закладу.
3. Роль українознавства у формуванні громадянської та соціальної
компетентності школяра. Сучасні виховні технології на уроках українознавства.
4. Значення краєзнавчо-дослідницьких робіт з українознавства у
формуванні ціннісних ставлень особистості до рідного краю.
5. Значення предмета «Українознавство» та його зв’язок з іншими
дисциплінами.
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7. Програма «Я люблю Україну». 1–4 класи : схвалена засіданням комісії
педагогіки та методики початкового навчання науково-методичної ради з питань
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українознавства / О. А. Чирков. – К., 2009. – 25 с.

Наталія МІНАКОВА,
методист кабінету виховної роботи
та позашкільної освіти Рівненського ОІППО
СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
На сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти, зокрема повної
загальної середньої освіти, є процес становлення Нової української школи, яка
має закласти її новий зміст на основі формування компетентностей, ціннісних
ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної
самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до
критичного мислення, патріот з активною позицією, новатор, здатний змінювати
навколишній світ та вчитися впродовж життя».
Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи,
має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи
наскрізно як через навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної
роботи, та орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема:
- морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до
життя, повага до себе та інших людей),
- соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага
до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага
до закону, солідарність, відповідальність).
Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені
Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної
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середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р,
указами Президента України 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого
розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо
поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від
13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки», постановами Верховної Ради України від
12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказах Міністерства
освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національнопатріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від
16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».
Чинним на сьогоднішній день залишається документ «Основні орієнтири
виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
(наказ МОН України від 31.10.11 р. № 1243)», який визначає ціннісні орієнтири
виховного процесу.
Метою організаторів виховного процесу має стати створення цілісної
моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських
цінностей.
Розглянемо детальніше компоненти виховної системи закладу освіти. В
першу чергу – це національно-патріотичне виховання. Щоб цей напрямок був
результативним і дієвим, використовуємо сучасні активні форми роботи.
Виходитимемо з того, що всі вищі духовно-моральні утворення (і насамперед
почуття патріотизму) народжуються з буттєвих ставлень у гущині реального
життя, до якого залучається особистість на кожному віковому етапі.
Причетність вихованця до всіх аспектів життя суспільства й відповідна
турбота мають бути визначальними для патріота-громадянина. Педагогам слід
створювати ситуації для формування у вихованців діяльнісного ставлення до
всього, що об'єднується поняттям «національні скарби», до національних свят і
традицій, особливо до етнічного коду, який створив націю і захищав її високі
ідеали. Нині, коли виникла реальна загроза існуванню держави, надзвичайно
важливо виховувати у дітей та молоді готовність до захисту Батьківщини.
Відтак, виховання патріотизму передбачає розуміння підростаючою особистістю
того факту, що це почуття вже наявне у її житті тут і тепер; звичайно, одні його
аспекти досконалі, а над іншими треба ще працювати.
Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання
виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість
продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова
відстоювати її інтереси).
Завдання закладів освіти – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її
організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище
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виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу,
національної ідентичності, самобутності.
Поточний навчальний рік характерний низкою суспільно-значимих подій
у житті української держави і викликає нагальну необхідність їх використання з
метою гідного вшанування та утвердження традицій боротьби за справжню
незалежність, державний суверенітет, територіальну цілісність та соборність
України, засвідчення вдячності творцям, будівничим та захисникам української
держави, виявлення поваги до унікальних наукових, історичних та
українознавчих праць, написаних у контексті європейської інтелектуальної
традиції.
Мета заходів:
- пізнавальна: актуалізувати інформацію про життєвий та творчий шлях
борців за незалежність та соборність України з акцентами на їх державотворчій,
політичній, громадській, науковій та українознавчій діяльності;
- практична: сформувати і розвивати інформаційні, хронологічні, творчі та
інтерактивні уміння та навички самоорганізації, критичного мислення ,
усвідомленню учнями значущості науково-історичної, просвітницької та
українознавчої спадщини борців за незалежність та соборність України в
контексті суспільно-політичних подій 19-го, 20-го та 21-го століть;
- виховна:
актуалізувати
громадянські
почуття,
суспільноактивну національну позицію, патріотизм, усвідомлення ролі та місця
визначних постатей в історії народу та держави, відродження і
збереження пам’яті про борців за незалежність та соборність України.
Популярними нині формами національно-патріотичного виховання є:
майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українських воїнів; колективна
гра зі створення панно «Україна – моя країна!»; авторський стріт-арт на асфальті
крейдою (малюнок і назва); гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»;
звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»; патріотичний флешмоб;
презентація ролику (мультфільму) на патріотичну тематику, виготовленого
дітьми; зустрічі з цікавими земляками-патріотами; порт фоліо родинних реліквій
і/чи традицій; написання книги пам’яті (родини, школи, району, міста); станційні
ігри (квест «Знайди Декларацію – врятуй незалежність»); створення інфографіки
(шевронів, подій); «живий музей»; реальні або віртуальні подорожі (історичними
музеями України чи місцями історичних подій); конкурси есе, біографічних
розвідок; тренінги (міні-презентаційні,
інформаційно-просвітницькі);
флешмоби (візуалізація державних чи національних символів, контурів кордонів
України); кастинг і розучування патріотичних пісень тощо.
Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання
молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями,
формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого
покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни;
мотивацію молоді до військової служби. У зв’язку з цим рекомендуємо
активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу
службу в Збройних силах України шляхом проведення спільних заходів з
військовими частинами, екскурсій до музеїв військових частин; активізувати
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зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових ВНЗ (юний
правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський,
прикордонник, радист) та ін.
Ефективність виховної діяльності навчального закладу залежить і від
активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які
визнані державою і носять неполітичний характер. Необхідно наповнити
шкільне життя практичними заходами через активізацію роботи шкільних
дитячих об’єднань, зокрема «Соколи», «Козацьке коло», «Джура», «Січ» та ін.
Багаторічний досвід роботи щодо формування патріотизму у дитячому
середовищі має Національна організація скаутів України, Національна скаутська
організація «Пласт», яка розгорнула свою діяльність у 22 областях України.
Рекомендуємо створювати пластові осередки у навчальних закладах,
налагоджувати їх співпрацю з патріотичними клубами, гуртками військовопатріотичного спрямування.
Однією з важливих ланок процесу виховання учнів є шкільні музеї, які
сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості,
громадянських якостей, збереженню духовної єдності поколінь, історикокультурної спадщини свого народу, удосконаленню навчально-виховного
процесу, розвитку творчих інтересів учнів до пошукової, природоохоронної,
народознавчої роботі, під час якої учні збирають історичні документи, предмети
побуту, записи спогадів. Рекомендуємо широко впроваджувати практику
проведення занять та виховних заходів у Рівненському обласному краєзнавчому
музеї, інших музеях, що знаходяться на території області. У стінах музеїв
доречно організовувати зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій,
репресованими, бійцями АТО, проводити екскурсії, уроки Мужності, читацькі
конференції, вечори, лінійки пам’яті, літературно-музичні композиції «Пам’ять
– енергія вічності», «Лиш боротись – значить жить», облаштовувати виставки:
«Збережемо пам’ять про подвиг», «Бойовими дорогами» тощо.
Пошуково-краєзнавча робота є однією з форм діяльності шкільного музею.
Нижче пропонуємо технології досліджень з різних аспектів краєзнавчої роботи.
Опитувальник 1. Методика збереження духовно-культурної спадщини,
пареміографічних зразків народної творчості.
Важливо зафіксувати максимум матеріалу з цієї тематики. Радимо
питання, які слід задавати оповідачеві. Але варто звернути увагу на те, щоб автор
дослідження не був прив’язаний до переліку питань, адже якщо оповідач згадає,
приміром, народну пісню з календарно-обрядового циклу, то не потрібно його
перебивати, нав’язуючи питання про коровайну обрядовість.
Усна народна творчість – це безмежний світ духовної скарбниці
українського народу, тому підхід до дослідження цієї тематики має бути
творчим.
Громадські звичаї:
1. Запишіть від старожилів розповіді про дівочі й парубочі громади. До
якого часу вони існували?
2. Що таке «вечорниці», «досвітки», «вулиця»?
3. Чи існував у вашій місцевості волонтерський звичай «толока»?
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4. Чи відомі у вас спільні громадські збори та що на них вирішувалось?
5. Як громада вашої місцевості шанувала звичаї своїх предків? Що робили
внаслідок стихійного чи іншого лиха?
6. Яке вірування побутувало у вашому громадському середовищі?
Родинні звичаї:
1. Запишіть обрядовість, пов’язану із народженням дитини.
2. Які у вас найпоширеніші весільні обряди та звичаї?
3. Як відбувалось сватання у вашому селі? Які слова, примовки мали казати
свати у хаті дівчини?
4. Як відбувались заручини?
5. Що таке дівичвечір і парубвечір? Чи існували вони у вашому селі?
6. Опишіть детальніше як відбувалось запрошення на весілля.
7. Хто випікав коровай, які обряди відбувались до нього, які пісні співались
під час випікання короваю?
8. Що таке весільне деревце і як його виготовлювали?
9. Чи був у вас «весільний поїзд» і що він означав?
10. Які прикмети, прогнози побутували на весіллі?
11. Як проходило власне весілля?
12. Які обряди були пов’язані з батьками та родичами наречених?
13. Чи відзначали другий день?
14. Які давні традиції своїх предків ви пам’ятаєте (чи був колись розпис,
чи посипали зерном молодих, чи проходило вінчання у церкві, чи існував обряд
«комора»)?
Календарні свята та обряди
Зимові свята:
1. Які найпоширеніші народні свята відзначались узимку у вашій
місцевості?
2. Які обряди були у вашій родині на Коляду? Які страви готувались?
3. Чи проводились Андріївські вечорниці у вашому селі? Як саме?
4. Як відзначали свято Маланки (Старий Новий Рік) у вашому селі?
5. Які обряди були пов’язані із стихіями природи: морозом, вітром,
сонцем? Чи закликали мороз до столу?
6. Як вшановували предків під час зимових свят?
7. Запишіть пісні із зимового циклу (колядки, щедрівки, віншування,
посівалки, тощо).
Весняні обряди:
1. Чи існував звичай у вашому селі закликати та зустрічати весну? Як це
відбувалось?
2. Яке ставлення було у людей до землі? Які обряди були пов’язані із
вшануванням і початком земельних робіт?
3. Чи був обряд випікання пташок та зустріч птах із вирію?
4. Чи існували у вашій місцевості молодіжні вулиці?
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5. Які найпоширеніші свята відзначали весною (Благовіщення,
Благовісника, Великдень, Свято Юрія та ін.), які обряди побутували до кожного
із цих свят, які страви готувались?
6. Як шанували предків під час весняних свят?
7. Запишіть пісні: веснянки, гаївки, та ін.
Літні обряди:
1. Як відзначалось свято Купала у вашому селі?
2. Які обряди здійснювались, пов’язані із Сонцем, Вітром, які повір`я
існували?
3. Як відзначались свято Маковея, Спаса?
4. Які ще свята відбувались у вашому селі під час літнього періоду?
5. Які страви готувались до цих свят?
6. Які основні обряди побутували серед молоді (вечорниці, гадання,
плетіння вінків), як це все відбувалось?
7. Запишіть пісні: купальські, петрівчані.
Осінні обряди:
1. Чи вшановували осінні народні свята? Які саме?
2. Чи були обряди проведені із зажинками, обжинками, жнивами?
3. Чи була колективна допомога один одному під час польових робіт?
4. Які повір`я побутували, пов’язані з осінніми святами (на Покрову,
Дмитра, Михайла)?
5. Чи відзначали Свято Долі наприкінці листопада у вашій місцевості?
6. Які традиції побутували серед молоді і дітей у період осінніх робіт?
7. Чи співали пісні в осінній період часу і які саме?
Усна народна творчість
Пісенний фольклор:
1. Запишіть різножанрові народні пісні вашої місцевості без корекцій, у
автентичному виконанні, фіксуючи на диктофон або відео:
- календарно-обрядовий фольклор: колядки, щедрівки, веснянки,
петрівчані, купальські, зажинкові, обжинкові, жниварські пісні;
- родинно-побутовий фольклор: весільні пісні; поминальні голосіння;
- пісні про кохання та родинне життя;
- соціально-побутовий фольклор: чумацькі, козацькі, історичні пісні, думи,
пісні-хроніки, балади, кріпацькі, рекрутські, повстанські, наймитські пісні, пісні
літературного походження;
- жартівливий фольклор: приспівки до чарки, сороміцькі, жартівливі,
танцювальні пісні,
- коломийки;
- дитячий фольклор: колисанки; народні ігри та забави, лічилки,
дражнилки.
Прозовий фольклор:
1. Запишіть прислів`я, приказки, загадки, повір`я, примовки, які побутують
у вашій місцевості.
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2. Які ви знаєте замовляння від різних хвороб?
3. Чи були у вашому селі «знахарі», які могли вилікувати замовляннями?
4. Запишіть народні казки, оповідання, легенди, перекази вашої місцевості.
Ремесла та промисли:
1. Запишіть, які види народних ремесел та промислів поширені у вашій
місцевості: гончарство, деревообробка, вишивання, ткацтво, шевство,
каменотесний промисел, килимарство, писанкарство, витинанки, плетіння з кори
дерева, лози, коріння, народні іграшки, вироби з тіста, круп, петриківський
розпис, малювання на склі, виготовлення біжутерії, реконструкція історичного
одягу та ін.?
2. Опишіть детальніше технологію виготовлення того чи іншого виробу
згідно ремесла.
3. Яких відомих майстрів вашої місцевості ви знаєте?
4. Сфотографуйте при можливості народні вироби.
Опитувальник 2. Методика збереження та фіксування топонімів.
1. Перша історична згадка про село (місто).
2. Історичні відомості про заснування і назву села (міста).
3. Умови життя, заняття, національний і соціальний склад населення.
4. Вулиці і площі населеного пункту, їх назви та історія, події, що
відбувались на цій вулиці.
5. Які визначні історичні місця знаходяться у вашому селі (місті).
6. Зростання житлового фонду, культурних закладів.
7. Формування архітектурного обличчя села (міста).
8. Визначні особистості — вихідці з рідного села (міста).
Опитувальник 3. Дослідження родоводу.
1. Розпитайте і запишіть інтерв’ю, розширену біографію кожного члена
вашої родини:
- дату і місце народження;
- освіту, професію, місце роботи;
- спогади та інформацію про їхніх родичів: бабусь, дідусів;
- якого віросповідання?
- якими ремеслами та промислами займались?
- які родинні традиції ви продовжуєте?
- чи знають український фольклор, легенди, приказки?
- чи збереглись у вашій сім'ї перекази, легенди про визначних
представників вашого роду?
- яке походження вашого прізвища, які легенди і перекази з ним пов'язані?
2. Проведіть опрацювання родинного архіву: збір документів, фотографій
близької і далекої родини, відберіть для вашого родоводу.
3. Проведіть наукові пошуки відомостей про свій родовід у сільських,
міських, районних, обласних та інших державних архівах.
4. Проведіть наукові пошуки відомостей про ваш родовід в літературі, яка
є у краєзнавчому відділі обласної наукової бібліотеки.
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5. На основі проведених пошуків (бажано до 7 покоління) складіть дерево
Роду за зразком: схематично, або ж у формі дерева, зазначаючи лише дату
народження (смерті пращурів), прізвище, ім’я по-батькові. Розширену
інформацію слід занотовувати окремим науково-дослідним рефератом.
6. Якщо є можливість зберіть документи та особисті речі, що належали
членам вашої родини і сформуйте з них невеличкий родинний музей, який ви б
могли поповнити та заповісти у спадок своїм потомкам.

Опитувальник 4. Методика опитування щодо історичних подій ХХХХІ століть (національно-визвольний рух за незалежність України, політичні
репресії, голодомор-геноцид (1921-23, 1932-33, 1946-47 роки), дисидентський
рух, Майдан – 2004, Революція Гідності 2013-2014 років, операції об’єднаних
сил на Сході).
1. Запишіть свідчення активістів, учасників революційних подій, їх
спогади.
2. Що мотивувало їх узяти участь у цих подіях?
3. Як відбувались історичні події у боротьбі за визволення країни?
4. Що найбільше вам запам`яталось під час Революції Гідності?
5. Ваша роль під час Революції Гідності та у війні на Сході України.
6. Хто на вашу думку є винуватцем у розпалі війни на Сході України (з
2014 року)?
7. Які визвольні змагання за незалежність України ви пам’ятаєте?
8. Чи були ваші родичі учасниками революційних та військових дій?
9. Запишіть інтерв’ю-спогади від свідків Голодомору-Геноциду (192123рр., 1932-33рр, 1946-47рр);
10. Щоб ви хотіли змінити в історії України?
Додаток 1
Анкета на згоду запису-інтерв`ю
ПІБ:......................................................................................................................
Адреса:................................................................................................................
Телефон:.............................................................................................................
Фоно/відео запис інтерв’ю …………………………………………………...
Я підтверджую, що передав(ла) фоно/відео запис свого інтерв’ю (назва
закладу освіти) для збереження й використання з навчальною метою……..
Мені відомо про те, що фоно/відео запис мого інтерв’ю зберігатиметься в
(назва
закладу
освіти)
для
навчального
використання
іншими
дослідниками……..
Респондент, дослідник (дата, підпис)………………………
Оповідач (дата, підпис)……………….……………………..
Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути
здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між
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учителем, учнем і батьками. І це стосується не лише пошуку нових форм роботи
з дітьми, але й перегляду існуючої освітньої практики в контексті нової філософії
роботи з сім'єю. Дана філософія значно більшою мірою відповідає запитам
батьків і спочатку орієнтована на встановлення тісних контактів із родиною,
плідну взаємодію з батьками учнів. Батьки, не володіючи в достатній мірі
знанням вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини, деколи
здійснюють виховання наосліп, інтуїтивно. Все це, як правило, не приносить
позитивних результатів.
Тому сьогодні в кожному закладі освіти стоїть завдання щодо
створення умов для активної взаємодії з батьками в освітній діяльності,
підвищення їх батьківської компетенції. При організації роботи з батьками
основна мета: залучення сім'ї в єдиний освітній простір. Реалізовувати цю мету
рекомендуємо через вирішення наступних завдань:
- встановлення довірливих і партнерських відносин з батьками;
- надання допомоги у вирішенні конкретних проблем;
- підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку, освіти і
виховання дітей.
Для реалізації цих завдань пропонуємо використовувати різні інтерактивні
форми та методи роботи. Переваги інтерактивних форм роботи вчителя з
батьками над традиційними є значними. По-перше, інтерактивні форми роботи
найбільше відповідають особистісно зорієнтованому підходу, що на даний час є
важливим. По-друге, батьки освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння,
застосування, аналіз, синтез, оцінку) та здобувають нові практичні навички. Потретє, змінюється роль батьків: з об’єктів вони перетворюються на суб’єктів
освітнього процесу. По-четверте, основним джерелом мотивації навчання стає
інтерес самих батьків. По-п’яте, інтерактив сприяє розвитку комунікативних
умінь і навичок батьків.
Найактивніші форми роботи – батьківські збори, де батьки є не пасивними
слухачами, а активними учасниками розмови. На батьківських зборах можна
застосовувати різні інтерактивні методи: робота в міні-групах, дискусії, ділові,
ролеві, імітаційні ігри та ін. Однак, для створення такої атмосфери, необхідно
забезпечити комфортність для учасників. Не слід оцінювати правильність або
неправильність батьківських думок та установок. Особливо слід відзначати
цінність інформації, отриманої від батьків, виявляти інтерес до їх думки,
висловлювати їм вдячність за участь.
Сімейні клуби. Сімейний клуб будує стосунки з сім'єю на принципах
добровільності, особистої зацікавленості. У такому клубі людей об'єднує
загальна проблема і спільні пошуки оптимальних форм допомоги дитині.
Тематика зустрічей формулюється і пропонується батьками. Сімейні клуби динамічні структури. Вони можуть зливатися в один великий клуб або
поділятися на дрібніші, - усе залежить від тематики зустрічі і задуму
організаторів.
Дискусія є однією з найважливіших форм діяльності, що стимулює
формування комунікативної культури. Об'єктом дискусії може стати дійсно
неоднозначна проблема, по відношенню до якої кожен учасник вільно висловлює
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свою думку, якою б непопулярною і несподіваною вона не була. Успіх дискусії
залежить від формулювання проблеми і постановки запитань.
Розрізняють наступні форми дискусії:
- «круглий стіл» – найвідоміша форма; особливість її полягає в тому, що
учасники обмінюються думками один з одним при повному рівноправ'ї кожного;
доцільно використовувати тоді, коли необхідно узагальнити ідеї та думки
відносно обговорюваної проблеми; відіграє швидше інформаційнопропагандистську роль, а не служить інструментом вироблення конкретних
рішень;
- симпозіум – обговорення проблеми, в ході якого учасники по черзі
виступають із повідомленнями, після чого відповідають на запитання; дозволяє
залучати до співпраці різних фахівців, що дає змогу більш глибоко висвітлити
тему;
- дебати – це рольові інтелектуальні змагання, в яких одна команда
аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. Дебати дозволяють
розглянути актуальну проблему з різних сторін.
Організовуючи дискусію, ведучий орієнтує учасників на уважне,
неупереджене ставлення до різних думок, фактів і тим самим формує у них
досвід конструктивної участі в обміні думками, судженнями.
Інтерактивні ігри (моделюючі ігри, рольові ігри тощо) – це інтервенція
(втручання) ведучого в групову ситуацію «тут і тепер», яка структурує
активність членів групи відповідно до певної навчальної мети. Інтерактивні ігри
розвивають в учасників зацікавленість, створюють ситуацію випробування і
дарують радість відкриттів, що властиво усім іграм.
Тематичні акції можуть охоплювати як заклад світи в цілому, так і одну
групу. Основною метою акцій є: формування системи педагогічної взаємодії
закладу освіти і сім'ї на користь розвитку особистості дитини, розробка
технологій реалізації цієї взаємодії у різних напрямах.
У результаті проведення акцій створюється сприятливе середовище для
підвищення кількості контактів батьків з педагогами, формуються позитивне
ставлення батьків до установи, зростає потреба в організації сімейного дозвілля.
Значна підготовча робота педагогів до проведення таких акцій сприяє
підвищенню їх професійної майстерності, розширенню наявних уявлень про
роботу з дітьми і батьками. Залучення до співпраці різних фахівців закладу
освіти сприятливо позначається на взаємодії усіх учасників педагогічного
процесу.
Алгоритм підготовки, створення і проведення тематичних акцій:
- визначення мети і завдань;
- складання плану акції;
- інтерактивні форми взаємодії з батьками (консультації, інтерактивні ігри,
бесіди, анкетування, нетрадиційні батьківські збори, домашні завдання,
конкурси);
- різні форми роботи з дітьми;
- спільні заходи з батьками і дітьми;
- підведення підсумків.
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Орієнтовна тематика акцій: «Тиждень дитячої книги», «Тиждень рідної
мови», «Тиждень народної іграшки» і т.п.
Рекомендуємо також педагогічним колективам здійснювати подальшу
роботу щодо формування ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини,
людей відповідно до Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі
освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки. Даний документ
передбачає систему роботи з підготовки молоді до щасливого подружнього
життя, формування відповідального батьківства та психолого-педагогічну
просвіту батьків, їх активне залучення до роботи з дітьми у школі.
Актуальним залишається питання щодо збереження та зміцнення здоров’я
дітей і молоді. Здоров’язбереження як вектор інноваційної стратегії виховання
обумовлюється тим, що сучасна система освіти стає пріоритетним напрямом
реалізації державної політики по зміцненню і збереженню здоров’я
підростаючого покоління, створенню здоров’язбережувального середовища.
Цілеспрямований, системний, комплексний, діяльнісний, синергетичний
підходи до вирішення проблем здоров’я підростаючого покоління,
превентивного виховання, розбудови здоров’язбережувального середовища
сприятимуть створенню необхідних умов для всебічного й гармонійного
розвитку особистості, для життя в нових економічних умовах.
Важливою складовою частиною виховної роботи закладу освіти є
учнівське самоврядування, яке є однією із умов залучення учнів до громадської
діяльності. Самоврядування в закладі освіти має стати для учнів справжньою
школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого
покоління. У 2018-2019 н. р. у закладах освіти області рекомендуємо
реалізовувати проекти: «Громадські ініціативи», «Знай наших», «Дитяча
громадська приймальня», «Конституція і я», «Будь лідером», «Сьогодні
проектуємо – завтра впроваджуємо» та ін..
Крім того, рекомендуємо у своїй роботі використовувати методичні
рекомендації, розроблені Українським інститутом національної пам’яті до 100річчя затвердження тризуба гербом УНР, присвячені державним символам та
атрибутам України для шкіл та ВНЗ (див. за посиланням):
http://www.memory.gov.ua/methodicmaterial/ukrainskii-institut-natsionalnoi-pamyati-metodichni-rekomendatsii-do-100-richchya-.
Сьогодні вкрай важливим є завдання виховання в учнівської молоді
національної самосвідомості, громадянської позиції, налаштованості на
осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, які
мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності. А сучасна
освіта має допомогти учням у цьому.
М. Ганді зазначав: «Якщо бажаєш змін, стань ними». Із цим важко не
погодитися, адже коли багато людей ідуть одним шляхом, виникає рух, якого
вкрай потребує сучасна освіта».
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Оксана МОТОРНА,
завідувач кабінету художньо-естетичних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКЛАДАННЯ
ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Предмети художньо-естетичного циклу у школі спрямовані на розвиток
емоційно-почуттєвої сфери учнів; формування їх художньо-образного,
асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для
продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній
діяльності та пізнанні. Водночас через образний зміст творів мистецтва
відкриваються широкі можливості ефективного впливу на формування
патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей.
У 2018 – 2019 навчальному році загальну мистецьку освіту в основній
школі учні опановуватимуть за програмою для закладів загальної середньої
освіти «Мистецтво. 5 – 9 класи» (авт. Л. Масол та ін.) (оновлена), що затверджена
Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми
для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», яка реалізується за
рахунок годин, визначених типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ МОН від 03.04.2012 № 409 зі змінами,
внесеними наказами МОН від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 № 1465, від
07.08.2015 № 855). Вона містить три блоки: «Музичне мистецтво»,
«Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура
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програми передбачає наскрізний тематизм та логіку побудови змісту за роками
навчання від 5 до 9 класу.
Наголошуємо, що для формування в учнів мистецьких компетентностей
та реалізації практико-орієнтованого компонента змісту програми, предмети
художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво,
інтегровані курси «Мистецтво» та «Художня культура») мають викладати
вчителі зі спеціальною мистецько-педагогічною освітою (вчитель музичного
мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва, вчитель художньої культури)
(лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-298).
Мистецька освіта учнів старшої школи здійснюватиметься за такими
навчальними програмами:
- учні 11-х класів навчатимуться за програмами «Художня культура»
(рівень стандарту, академічний, профільний рівні) та «Естетика» і відповідними
типовими навчальними планами (Наказ МОН від 27.08.2010 № 834 «Про
затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
ІІІ ступеня»);
- учні 10-х класів – за навчальними програмами «Мистецтво» (рівень
стандарту та профільний) і відповідними типовими навчальними планами
(накази МОН від 11.07.2017 № 995 «Про типові навчальні плани для 10 – 11
класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 24.11.2017 № 1541 «Про
внесення змін до Наказу МОН від 11.07.2017 № 995»).
Звертаємо увагу, що реалізація змісту освіти, визначеного державним
стандартом, у 10 класі на рівні стандарту здійснюватиметься насамперед через
базові та вибірково-обов’язкові предмети. До вибірково-обов’язкових належать
навчальні предмети «Мистецтво» (освітня галузь «Мистецтво») та
«Інформатика» й «Технології» (освітня галузь «Технології»). Із них учень
(учениця) має обрати два предмети, які він (вона) обов’язково опановуватиме
впродовж навчання у старшій школі: один – у 10-му, а інший – в 11-му класі, або
одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на
вивчення вибірково-обов’язкових предметів, діляться між двома обраними
предметами).
Таблиця
Навчальні предмети
10 клас
11 клас

Вибірково-обов’язкові
предмети (інформатика,
технології, мистецтво)

(кількість годин)

(кількість годин)

3

3

Тобто за умови вибору учнем (ученицею) навчального предмета
«Мистецтво» для вивчення у старшій школі (рівень стандарту) його годинний
розподіл розраховується таким чином: 10 (або 11) клас – 3 години на тиждень
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або ж 10-11 клас – по 1,5 години на тиждень відповідно в кожному навчальному
році.
Профільне навчання у старшій школі передбачає можливість вивчення
профільних предметів із різних освітніх галузей. Профіль формується закладом
освіти з урахуванням можливостей забезпечення його якісної реалізації. У
закладах загальної середньої освіти, що обрали мистецький профіль, навчальний
предмет «Мистецтво» є профільним із відповідним годинним навантаженням: 5
годин – у 10-му класі, 5 годин – в 11-му класі.
У 2018 – 2019 навчальному році учні 10-х класів навчатимуться за такими
програмами, як «Мистецтво. 10 – 11 класи. Рівень стандарту» та «Мистецтво. 10
– 11 класи. Профільний рівень» (авт. Абрамян Т. О., Аристова Л. С.,
Гайдамака О. В., Гараздовська М. Т., Гречана О. І., Гурин О. М., Новикова Н. В.,
Пірог А. Г., Просіна О. В.), затвердженими Наказом МОН від 23.10 2017 № 1407
«Про надання грифу навчальним програмам для учнів 10 – 11 класів закладів
загальної середньої освіти». Програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-10-11-klasiv).
Акцентування освіти на реалізацію компетентнісного підходу зумовило
рельєфне визначення компетентностей, які формуються засобами певного
навчального предмета, зокрема мистецтва. У програмах «Мистецтво. 10 –
11 класи» окреслено сутність предметних мистецьких (музична, образотворча,
хореографічна, театральна, екранна) та міжпредметних естетичних
компетентностей, які щонайперше формуються під час опанування учнями
різних видів мистецтва. Визначено компоненти компетентностей – знаннєвий,
діяльнісний, ціннісний, згідно з якими згруповано розділ програми «Очікувані
результати навчально-пізнавальної діяльності учнів». Розкрито можливості
мистецтва щодо формування ключових компетентностей, які подано як систему
вмінь (здатності людини реалізувати на практиці набуті знання і навички) і
ставлень (якостей, що виявляються в поведінці особистості в певній ситуації чи
її вчинках на засадах ціннісних переконань, поглядів, інтересів тощо):
компетентності
спілкування
рідною/державною,
іноземною
мовами;
математична компетентність; основні компетентності в природничих науках і
технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; компетентність уміння
вчитися впродовж життя; компетентності ініціативності і підприємливості;
соціальна та громадянська компетентності; компетентність обізнаності та
самовираження у сфері культури; компетентність екологічної грамотності і
здорового життя. Важливість формування ключових компетентностей є
незаперечною, тому педагог системно повинен приділяти увагу їх формуванню,
але застосовувати свій методичний інструментарій педагогічно доцільно і лише
в контексті реалізації завдань предмета «Мистецтво».
Із метою інтеграції навчальних предметів і предметних циклів,
формування ключових та міжпредметних компетентностей у зміст навчальних
програм уведено наскрізні змістові лінії – соціально значущі надпредметні теми,
які сприятимуть формуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому,
розвиватимуть здатність застосовувати отримані знання в різноманітних
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ситуаціях: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська
відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова
грамотність». Особливості їх реалізації зазначено в пояснювальних записках до
програм. Окремо наголошуємо, що реалізація змісту наскрізних змістових ліній
має бути педагогічно коректною і доцільною та втілюватися лише завдяки
відповідним мистецьким трактуванням, прикладам і методам навчання.
Зміст програми рівня стандарту репрезентує складову цілісної моделі
загальної мистецької освіти (за Л. Масол). Вона розкриває можливість
ознайомлення дитини зі світом мистецтва через провідні засади, притаманні
різним видам мистецтва: мова мистецтва (початкова школа), жанри та стилі
мистецтва (основна школа). У старшій школі на основі цих «трьох китів» учні
ознайомлюються з різними культурами і мистецтвом світу.
Програма рівня стандарту реалізує вимоги Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти (культурологічна змістова лінія освітньої
галузі «Мистецтво»). Тематична структура програми розкриває особливості
мистецтва культурних регіонів світу, визначених ЮНЕСКО: африканського,
американського,
далекосхідного,
індійського,
арабо-мусульманського,
європейського (зокрема мистецтва України як невід’ємної складової
європейського мистецтва).
При цьому наголошуємо, що навчальна програма дає можливості вчителю,
орієнтуючись на вимоги та тематику, самостійно визначати обсяг годин на
вивчення окремої теми, поурочний розподіл опанування кожної теми навчальної
програми, та за необхідності змінювати послідовність вивчення тем у межах
навчального року.
Якісна реалізація змісту програми «Мистецтво. Рівень стандарту» у 10
класі потребує її методичного тлумачення з урахуванням певної новизни
навчального предмета та ймовірних ризиків (у зв’язку з тематикою курсу) щодо
застосування великого обсягу інформаційного матеріалу в межах визначеного
часу.
Насамперед слід наголосити, що місія курсу – захопити учнів
мистецтвом різних регіонів світу, виявити найхарактерніші ознаки мистецтва
кожного регіону, знайти емоційний відгук, зацікавити їх настільки, щоб
з’явилося бажання самостійно, більш глибоко ознайомитися з мистецькими
шедеврами, найбільш яскравими художніми явищами, характерними саме тому
чи і іншому культурному регіонові. Лише на такому тлі в учнів відбуватиметься
формування системи компетентностей, передбачених навчальною програмою.
Нижче розглянемо найважливіші позиції викладання мистецтва у 10 класі,
на яких має базуватися методичний арсенал учителя.
Добір творів мистецтва. Програма передбачає творче ставлення вчителя
до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу, добору навчального
художнього матеріалу. Особливістю навчальної програми є варіативність
художнього змісту: кожен учитель має можливість обирати мистецькі твори для
сприймання та виконання учнями, орієнтуючись на навчальну тематику,
критерій їх високої художньої якості, репрезентативність художньо-регіональної
специфіки, цікавість для учнів і відповідність їх віку. Зокрема, для реалізації
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змісту програми необхідно обирати твори і види мистецтва, що репрезентують
найхарактерніші мистецькі ознаки, що за своєю суттю є мистецькими
візитівками того чи іншого культурного регіону світу.
Із метою реалізації практичної спрямованості курсу вчитель має
передбачити час для виконання учнями художньо-практичних (зокрема
проектних) завдань, враховуючи програмні вимоги, інтереси й потреби учнів
цього віку. У зв’язку з цим провідними видами діяльності в контексті опанування
мистецтва є пізнання мистецтва, яке відбувається через сприймання,
інтерпретацію й оцінювання художніх творів з акцентом на культурологічний
контекст та творче самовираження здобувача освіти, що реалізується завдяки
виконанню мистецьких проектів (індивідуальних, колективних) та задоволенню
потреб учнів у співі, образотворчій діяльності, конструюванні, фото- та
відеозйомці тощо, що сприятиме активному формуванню компетентностей,
визначених навчальною програмою.
Під час навчання важливо збалансувати різні види діяльності учнів,
щоб не перетворити курс «Мистецтво» у старшій школі в суто інформативний,
не перевантажувати учнів зайвою інформацію, а наповнити його завданнями
художньо-практичного спрямування. Інформації для засвоєння учнями має бути
небагато, не варто її нагромаджувати, зокрема історичним, світоглядним та
іншими контекстами, переліками імен митців, назвами творів, дат тощо, адже
відомо, що така інформація засвоюється тимчасово. Доцільно зосередити увагу
на найголовнішому – на творах мистецтва, їх специфічних унікальних
особливостях, які презентують саме той чи інший культурний регіон світу.
Зважаючи на вищеозначене, під час структурування змісту мистецької
освіти у 10 класі (рівень стандарту) (зокрема, створення поурочних календарнотематичних планів) вчителю необхідно дотримуватися балансу всіх видів
діяльності здобувачів освіти: визначаючи час на пізнання мистецтва
(ознайомлення з новим навчальним матеріалом, сприймання, аналізінтерпретацію творів мистецтва), необхідно передбачити час для виконання
учнями практичних робіт з образотворчої діяльності, вокальної роботи; для
презентації результатів самостійної пошукової чи творчої діяльності школярів;
здійснення віртуальних екскурсій тощо, адже саме художньо-творча діяльність
мотивує підлітків до самовираження, реалізації власних мистецьких потреб та
нових ідей у соціумі.
Для реалізації вищеозначеного слід наголосити на важливості
застосування вчителем різноманітного методичного інструментарію та
пріоритетності діалогічних форм подачі матеріалу над монологічними. Адже
сьогодні вчитель – це не лише транслятор певної кількості знань та інформації, а
партнер з опанування світу мистецтва. Ні для кого не секрет, що авторитарний
підхід із монологічним викладом навчального матеріалу є неефективним і
малоцікавим для учнів, особливо, якщо це стосується мистецтва.
Опанування художнього змісту навчального предмета має здійснюватися
в тісному взаємозв’язку традиційних методів навчання (словесних, наочних,
діяльнісних) із проблемними, евристичними методами, комп’ютерними
технологіями та (що важливо для інтегрованого курсу) інтегративними
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технологіями, методами і прийомами стимулювання асоціативно-образного
мислення, виявленням міжвидових мистецьких аналогій, порівнянь тощо, що
зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних
видів мистецтва.
Для реалізації ідей профільного навчання та надання учням можливості
вибору для опанування певних мистецьких умінь з улюбленого виду діяльності
програма «Мистецтво. 10 – 11 класи. Профільний рівень» має дві складові:
пізнавальну (2 години на тиждень), що реалізує вимоги культурологічної
змістової лінії Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
і є обов’язковою для опануваннями всіма учнями, та художньо-практичну (3
години на тиждень), що репрезентована варіативними модулями, спрямованими
на формування вмінь з обраного(-их) виду(-ів) мистецької діяльності.
Тематична структура та зміст пізнавальної складової програми є
аналогічними навчальній програмі «Мистецтво. Рівень стандарту» і реалізується
відповідно до рекомендацій, означених вище.
Художньо-практична складова вміщує варіативні модулі, які дають
можливість навчальному закладу згідно з потребами й інтересами учнів,
умовами, кадровим та матеріально-технічним забезпеченням обрати вид (види)
мистецької діяльності для поглибленого опановування учнями його змісту,
набуття ними вмінь та навичок з обраного(-их) виду(ів) діяльності.
Звертаємо увагу, що зміст модуля(-ів) може бути не синхронізовано зі
змістом пізнавальної складової, а спрямовано безпосередньо на опанування
учнями певних мистецьких умінь і навичок.
Із-поміж запропонованих модулів: спів (сольний, ансамблевий, хоровий),
музичний інструмент (бандура, гітара, баян тощо / ансамбль, оркестр), графіка,
комп’ютерна графіка, живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво,
основи дизайну, хореографія (класична, народна, бальна, сучасна – за вибором),
театральне мистецтво, фотомистецтво, мистецтво кіно, мистецтво театру і кіно
(проектна діяльність), мистецтво рідного краю. Звертаємо увагу, що впродовж
навчання в старшій школі (10 – 11 класи) учні можуть опановувати зміст
декількох модулів. Мінімальний час навчання за одним модулем – 1 семестр.
Запропонований програмою зміст та очікувані результати дають
можливість учителю самостійно складати детальний календарно-тематичний
план з урахуванням вимог навчальної програми (модуля) та обраної тривалості
реалізації модуля (1, 2, 3, 4 семестри), його художньо-змістового і практичного
наповнення; обирати найбільш ефективні форми організації навчального
процесу, технології та методики для формування вмінь з обраного виду
мистецької діяльності.
Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво»
ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня (учениці). Оцінюється не
рівень недоліків і прорахунків, а рівень прогресу особистісних досягнень. У
зв’язку з цим критерієм перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти
є динаміка особистісного розвитку учня (учениці) та його (її) ставлення до
опанування предмета. Безперечно, вагому роль у мистецькій сфері відіграють
спеціальні художні здібності (музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму,
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кольору, пропорцій, симультанне образне сприймання тощо), які можуть
впливати на освітні результати учнів. Проте для створення об’єктивності
системи оцінювання перевірка має інтегрувати, з одного боку, досягнення учнів
у різних видах діяльності, з іншого – їхнє ставлення до предмета, активність та
ініціативність, що дасть можливість ефективніше відслідковувати особистісний
ріст учня (учениці), оцінювати його (її) роботу в освітній діяльності і
саморозвитку. Саме тому індивідуальний і диференційований підходи до
оцінювання мають надзвичайно важливе значення.
До основних видів оцінювання належать: поточне, тематичне і підсумкове
(семестрове і річне). Додатковими засобами стимулювання пізнавальної
активності учнів є самооцінка та оцінювання результатів спільної діяльності за
попередньо визначеними критеріями, художньо-творче самовираження, які
мають бути збалансованими між собою. Більше інформації щодо оцінювання
освітніх результатів учнів із мистецтва можна отримати, перейшовши за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=x8im99nCOO0.
Навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного
циклу зазначена в переліках навчальних програм, підручників та навчальнометодичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України,
що розміщені на офіційному сайті МОН. Під час підготовки вчителів до уроків
радимо використовувати періодичні фахові видання, зокрема науковометодичний журнал «Мистецтво та освіта», газету «Шкільний світ» та ін.

Галина НЕСТЕРУК,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Недостатньо лише отримувати знання –
треба знайти їм застосування.
Недостатньо тільки бажати – треба творити.
Й. В. Гете
Хімічний компонент є обов’язковою складовою системи загальної
природничо-наукової освіти. Разом з іншими предметами хімія покликана
реалізувати мету загальної середньої освіти, вирішувати завдання щодо розвитку
особистості, формування наукового світогляду, життєвої і соціальної
компетентностей учня відповідно до обраних напрямків і профілів навчання.
Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2018 – 2019
навчальному році здійснюватиметься за такими освітніми програмами:
- 7 – 9 класи – «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Хімія. 7-9 класи» (оновлена), затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017
№ 804;
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- 8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – «Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії»,
затверджена Наказом МОН України від 17.07.2015 № 983;
- 10 клас – «Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти»,
затверджена Наказом МОН України № 1407 від 23.10.2017 (рівень стандарту);
- «Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти»,
затверджена Наказом МОН України № 1407 від 23.10.2017 (профільний
рівень);
- 11 клас – «Програма з хімії для 10 – 11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» (рівень стандарту) зі змінами, затвердженими Наказом
МОН України від 14.07.2016 № 826;
- «Програма з хімії для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів» (академічний рівень);
- «Програма з хімії для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів» (профільний рівень).
Усі програми розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і
науки України (http://mon.gov.ua/).
У програмах 7 – 10 класів не зазначено розподілу годин за темами. Для
отримання очікуваних результатів навчальної діяльності учнів учитель
самостійно визначає час, необхідний для їхнього досягнення в межах відповідної
теми, зважаючи на умови функціонування навчального закладу і навчальні
можливості учнів. Учитель також може обґрунтовано змінювати порядок
вивчення тем і окремих питань у межах одного класу. Переносити вивчення тем
до іншого класу не дозволяється.
Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класів
проводиться відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 371 від
05.05.2008 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
у системі загальної середньої освіти»; учнів 7 – 10 класів – відповідно до Наказу
Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21.08.2013 «Про затвердження
орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти».
Таблиця 1
Розподіл кількості годин на викладання хімії в основній школі

Клас

7

8

8
(поглиблене
вивчення хімії)

9

9
(поглиблене
вивчення хімії)

9
(спеціалізовані школи з
поглибленим вивченням
іноземних мов)

К-ть годин на
тиждень

1.5

2

4

2

4

1,5

У таблиці 2 подано розподіл кількості годин у старшій школі відповідно
до рівня змісту навчальної програми.

98

Таблиця 2
Розподіл кількості годин на викладання хімії в старшій школі
Рівні змісту
навчання
Клас
Кількість годин
на тиждень

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

10

11

10

11

10

11

1,5

1

-

2

4

6

Формування
ключових
компетентностей
потребує
залучення
різноманітних навчальних ресурсів. Оновленою програмою визначено такі:
навчальні завдання (зокрема міжпредметні контекстні, кількісні та якісні задачі),
навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення, електронні освітні
ресурси, навчальні проекти, тренінги, інформаційні й аналітичні матеріали,
науково-популярна і художня література, мистецькі твори, інші медійні і
друковані джерела тощо. Нині підручник втрачає свою роль основного
навчального ресурсу і переходить у статус ресурсного мінімуму.
Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використання завдань,
виконуючи які, учні вчитимуться застосовувати знання в нетипових ситуаціях,
розв’язувати завдання, що пов’язані з власною життєдіяльністю, навчатимуться
формулювати оцінні судження щодо себе як соціальної складової частини живої
природи.
Виконуючи компетентнісно орієнтовані завдання, учні повинні
навчитися: знаходити потрібну інформацію; виокремлювати головне з
прочитаного або почутого; точно формулювати свої думки; планувати дії;
обирати спосіб дії в певних ситуаціях; оцінювати отриманий результат і
критично ставитися до нього; самоорганізовуватися; застосовувати знання,
вміння, навички в ситуаціях, що виникли. Для завдань такого типу характерне
діяльнісне спрямування, моделювання життєвої ситуації, актуальність запитань,
що розглядаються, і наявність певних складників структури завдання. Такі
навчальні завдання зазвичай міжпредметного змісту і пов’язані з життєвими
ситуаціями й загальнокультурними цінностями.
Компетентнісно орієнтованими є контекстні задачі як спосіб усвідомлення
цінності знань із предмета, що вивчається, зокрема хімії. Реалізація особистісно
розвивального потенціалу таких задач відбувається за умов виходу їхнього
змісту за рамки одного предмета і конкретного застосування навчального
матеріалу в житті учня й інших сферах його майбутньої діяльності.
Компетентнісно орієнтовані завдання можуть пов’язуватися з роботою з
документами, збиранням інформації, висуванням гіпотези, відтворенням
ситуації, що відповідає реальному життю.
Отже, основним завданням кожного уроку має стати досягнення певного
результату навчання, тобто набуття, формування чи розвиток учнем визначених
навчальною програмою вмінь, навичок, ставлень та цінностей. У зв’язку з цим
мають змінитися підходи до конструювання і проведення навчальних занять. Від
трансляції готових знань учитель повинен перейти до методик, які дають змогу
учням самостійно добувати знання у процесі навчальної діяльності; формувати
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вміння їх застосовувати в різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї або
нові знання; висловлювати власну точку зору щодо певних процесів чи явищ
тощо.
Завдання вчителя хімії – зацікавити учнів, продемонструвати можливості
хімічних знань для пояснення процесів повсякденного життя. Учень повинен
усвідомити, що навколо постійно відбуваються хімічні реакції, саме після цього
він зрозуміє значення хімії як науки, що вивчає речовини та їх перетворення.
Навчальний експеримент із хімії. Хімія – експериментальна наука, тому
хімічний експеримент повинен супроводжувати увесь шкільний курс вивчення
цього предмета. Особливої уваги вимагає матеріально-технічна база кабінетів
хімії. Не можна організовувати профільне вивчення хімії на базі навчальних
закладів, що не обладнані відповідно до вимог кабінетами, придатними для
проведення практичних, лабораторних та експериментальних видів діяльності
учнів. Вдало підібрані досліди сприяють наочному відображенню зв’язку теорії
з практикою, ознайомленню учнів із методами хімічної науки. Експеримент із
хімії – це метод пізнання, навчання, розвитку та виховання учнів, який
використовується для формування нових понять, повторення матеріалу,
здобуття й закріплення знань та вмінь, перевірки їх засвоєння. Водночас
навчальний хімічний експеримент слугує надійним засобом перетворення знань
у переконання, сприяє формуванню наукового світогляду. Розвиваючи логічне
мислення та вміння планування діяльності, експеримент сприяє вихованню
навичок самостійної та колективної роботи, акуратності. Чуттєво-практичний
досвід, отриманий при виконанні дослідів, зумовлює високий рівень
запам’ятовування та розуміння учнями матеріалу. Цьому сприяє поєднання
наочності з поясненням учителя, який керує процесом мислення учнів
(планування, сприйняття, концентрація уваги). Відмова від хімічного
експерименту різко знижує інтерес школярів до вивчення хімії. Особливо це
важливо на початку вивчення хімії у 7 класі, коли в більшості учнів ще не
розвинене абстрактне мислення, вміння оперувати схематичними образами,
знаками і символами. Саме хімічний експеримент виховує стійку увагу, здатність
спостерігати та описувати хід виконання досліду, робити висновки, осмислювати
послідовність виконання дій та прогнозувати результат.
Посилення методологічної спрямованості навчального хімічного
експерименту полягає в тому, щоб на його основі розкрити загальнонаукові
методи пізнання і методи одержання наукових знань у хімії. Особливого
значення набувають експериментальні задачі, які найчастіше розв’язуються
аналітико-синтетичним методом: учні спочатку аналізують та визначають хід
виконання, обґрунтовують його, а потім виокремлюють певні етапи, які
підтверджують рівняннями реакцій. Під час виконання хімічного експерименту
вчитель повинен звертати увагу учнів на значення даного процесу в природі та
практичне значення речовин і самої хімічної реакції в людській діяльності. Для
більш наочного сприйняття школярами конкретних хімічних речовин та явищ
бажано збагатити учнівський хімічний експеримент елементами ужиткової хімії,
що сприятиме розумінню учнями застосування в їхньому житті шкільних знань
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із хімії, розвитку внутрішньої мотивації до навчання, формуванню навичок
науково обґрунтованого використання речовин і матеріалів у повсякденні.
У навчанні хімії передбачене систематичне проведення як учительського
експерименту (демонстраційні досліди), так і учнівського (лабораторні досліди,
практичні роботи, розв’язування експериментальних задач). Однак лише під час
власного виконання дослідів учень може розглянути хімічні процеси, засвоїти
загальні закономірності, теорії та навчитися використовувати здобуті знання для
подальшого пізнання світу.
Навчальні проекти. Упродовж року учень виконує один навчальний
проект (індивідуальний або груповий) із предмета. У зв’язку з цим із метою
запобігання перевантаження учнів проектною діяльністю (усі предмети
передбачають виконання навчальних проектів) і зацікавлення хімією
рекомендуємо:
1. Заздалегідь ознайомитися вчителю з навчальною програмою і
визначитися з кількістю навчальних проектів (відповідно до наповнюваності
класу), які будуть реалізовуватися протягом навчального року, їх тематикою,
типом (інформаційний, експериментальний, дослідницький; короткотривалий
чи довготривалий; індивідуальний чи груповий тощо) та датою захисту (на
уроці, чи під час позакласної роботи).
2. Скласти по кожному з класів таблицю, яка б містила таку інформацію:
тема проекту, дата захисту, кількість учасників, прізвища учнів, які бажають
працювати над даною проблемою.
3. На першому організаційному уроці (початок навчального року)
повідомити учням теми навчальних проектів і запропонувати їм обрати
щонайменше один із них та вписати своє прізвище біля відповідної теми.
4. Відповідно до запропонованої таблиці сформувати групи і
запропонувати учням записати в зошитах теми обраних навчальних проектів,
дати їх захисту та консультацій (щонайменше дві: на етапі планування та
передзахисту).
5. Розробити рекомендації, які б включали вимоги до оформлення
навчальних проектів різних типів (наприклад: шрифт, розмір картинок, фон
слайдів, їх кількість, зміст основних тощо) та критерії оцінювання навчальних
проектів, враховуючи рекомендації МОН України (2015 року):
- бали низького рівня – подання роботи (або частини роботи)
реферативного характеру без визначення мети й завдань проекту, а також без
висновків за його результатами;
- бали середнього рівня – фрагментарна участь у дослідженні, хоча й за
умови її вчасного виконання;
- бали достатнього рівня – правильне виконання своєї частини роботи
за умов, що учень не брав участі в підсумковому обговоренні і формулюванні
висновків за результатами дослідження;
- бали високого рівня – повне розкриття теми з належним оформленням
роботи і презентацією індивідуального проекту або точного, вчасного
виконання своєї частини спільного дослідження, визначення мети і завдань,
активної участі в аналізі результатів і формулюванні висновків.
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6. Критерії оцінювання навчальних проектів та вимоги до їх оформлення
розмістити на інформаційному стенді поруч із критеріями оцінювання
навчальних досягнень учнів із предмета.
Організація роботи з обдарованими учнями
Неодмінною роботою кожного вчителя є організація і проведення занять з
обдарованими учнями, які бажають на більш глибокому рівні вивчати хімію та
брати участь у різноманітних інтелектуальних змаганнях.
Підготовка учнів до ІІ – ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з
базових і спеціальних дисциплін проводиться відповідно до рекомендацій щодо
підготовки до ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії. Звертаємо увагу,
що відповідно до нових державних стандартів і логіки побудови програми з хімії
учнів до змагань необхідно готувати, враховуючи таку логічну послідовність
знань: будова визначає властивості, а властивості – застосування. Інтелектуальні
змагання школярів проводяться згідно з Положенням про Всеукраїнські
учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт і конкурсів фахової майстерності,
затвердженим Наказом Міністерства освіти й науки України.
У І і ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із хімії беруть участь
учні 7 – 11-х класів, а у ІІІ і ІV – 8 – 11-х класів.
Щороку проводиться Всеукраїнський турнір юних хіміків. Завдання на
2018 – 2019 н. р. уже розміщені на сайті турніру (режим доступу: http://
tyc.com.ua/).
Також учні можуть самостійно або під керівництвом учителя брати участь
у різноманітних інтернет-змаганнях і проектах.
Продемонструвати своє професійне зростання, досвід та популяризувати
педагогічні здобутки вчителям хімії можна буде, взявши участь у XV
обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Хімія», який
відбудеться у 2018 – 2019 н. р.
Творчим пошуком, прагненням до неординарного розв’язання
методичних проблем відзначаються методичні розробки вчителів, які
атестувалися на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». Це –
Данилюк Роман Едуардович, учитель хімії Рівненського природничоматематичного ліцею «Елітар» та Захарук Людмила Григорівна, вчитель хімії
Мнишинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад». Члени науково-методичної ради
Рівненського ОІППО зазначили, що теми розробок означених педагогів є
актуальними, цікавими, спрямованими на практичне вирішення проблем
навчання хімії.
Щодо подальших рекомендацій відносно вивчення хімії у 2017 – 2018
навчальному році пропонуємо вчителям хімії стежити за інформацією,
розміщеною на сайтах МОН, ІМЗО, РОІППО, яка може оновлюватися.

Лариса ПЕКАРСЬКА,
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методист кабінету фізико-математичних предметів
Рівненського ОІППО
Ганна МЕЛЬНИК,
методист кабінету фізико-математичних предметів
Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської ОДА
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ
У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2018 – 2019 навчальному році вивчення математики здійснюватиметься
за такими програмами:
 у 5 – 9 класах – за навчальною програмою «Математика. 5 – 9 класи.
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою
наказом
МОН
України
від
07.06.2017
№ 804.
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas2017.html);
 у 10 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН
України від 23.10.2017 № 1407 (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv);
 у 11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН
України від 14.07.2016 № 826 (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv);
 8-9 класи із поглибленим вивченням математики – за навчальними
програмами для поглибленого вивчення математики у 8 – 9 класах
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від
17.07.2013 № 983 (авт.: М. І. Бурда, М. Ф. Городній, Д. А. Номіровський,
А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, В. О. Швець, М. С. Якір)
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9klas/matematika-algebra-geometriya.pdf).
З особливостями вивчення математики у 5 – 9 класах за оновленими
навчальними програмами можна ознайомитись у минулорічних рекомендаціях
МОН України, Рівненського ОІППО та фахових виданнях, зокрема у науковометодичному журналі «Математика в рідній школі» ( № 7-8, 2017 р.).
У 2018-2019 навчальному році учні 11-х класів завершать реалізацію
програми з математики, затвердженої у 2016 році. Дані програми передбачають
вивчення математики за рівнем стандарту, академічним, профільним та
поглибленим рівнями.
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У поточному навчальному році учні 10-х класів навчатимуться за
оновленими навчальними програмами. До переліку даних програм увійшли:
1. Навчальна програма з математики (Алгебра і початки аналізу та
геометрія) для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень
стандарту.
2. Навчальна програма з математики для учнів 10 – 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.
3. Навчальна програма з математики для учнів 10 – 11 класів (початок
вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) загальноосвітніх навчальних закладів.
Профільний рівень.
Звертаємо увагу, що для тих учнів, які у 8 – 9 класах вивчали математику
на поглибленому рівні, доцільним є продовження поглибленого вивчення
предмета шляхом використання навчальної програми з математики для учнів 1011 класів (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) загальноосвітніх
навчальних закладів.
Програми для 10 – 11 класів з математики було модернізовано на
компетентнісній основі. На перше місце у структурі вищезазначених програм,
так як і в програмах для 5 – 9 класів, поставлено очікувані результати навчальнопізнавальної діяльності, а не зміст навчального матеріалу. Очікувані результати
навчання упорядковано за знаннєвим, діяльнісним і ціннісним компонентами
компетентностей та їх складниками. Введено поняття наскрізних ліній
(«Екологічна безпека й сталий розвиток» «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність») як засобу
інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних
предметів та предметних циклів.
Акцентуємо увагу, що вивчення математики в 10-х класах на академічному
рівні не передбачено.
Опис ключових змін в оновлених навчальних програмах 10 – 11 класів
наведено у методичних рекомендацій МОН України про викладання навчальних
предметів у закладах загальної середньої освіти у 2018 – 2019 навчальному році.
Міністерство освіти і науки України затвердило Перелік підручників для
учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що друкуватимуться за
кошти державного бюджету у 2018 році (Наказ МОН України від 31.05.2018
№ 553). Наводимо список підручників з математики з даного переліку:
Рівень стандарту:
1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт.: Мерзляк А. Г.,
Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.);
2. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Істер О. С.);
3. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Нелін Є. П.);
4. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти (авт.: Бевз Г. П.,
Бевз В. Г.);
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5. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт.: Бурда М. І.,
Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. А.).
Профільний рівень:
1. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10-го
класу
закладів
загальної
середньої
освіти
(авт.: Мерзляк А. Г.,
Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.);
2. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. Нелін Є. П.);
3. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт.: Істер О. С., Єргіна О. В.);
4. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт.: Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н.
Г.);
5. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський
В. Б., Якір М. С.);
6. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт.: Істер О. С., Єргіна О. В.);
7. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. Нелін Є. П.);
8. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт.: Єршова А. П., Голобородько В. В.,
Крижановський О. Ф., Єршов С. В.);
9. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт.; Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владіміров В. М.,
Владімірова Н. Г.).
Профільний рівень (початок вивчення на поглибленому рівні з
8 класу):
1. «Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8
класу, профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої
освіти (авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.);
2. «Геометрія (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу,
профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
(авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.).
Електронні версії підручників для 10-х класів будуть у вільному доступі на
сайті Інституту модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/).
У 10 – 11-х класах, які навчаються за програмами профільного рівня, та 11х класах академічного рівня передбачено вивчення двох окремих предметів –
алгебри і початків аналізу та геометрії – й виставлення у класних журналах двох
окремих семестрових та річних оцінок із цих предметів.
Типовими навчальними планами типових освітніх програм передбачено
такий розподіл годин на вивчення математики в профільних класах:
 10 клас: 6 год. – алгебра і початки аналізу та 3 год. – геометрія;
 11 клас: 5 год. – алгебра і початки аналізу та 4 год. – геометрія.
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Наголошуємо, що оновлені навчальні програми з математики для 10-11-х
класів рівня стандарту, розраховані на 3-годинне вивчення предмета, не
передбачають сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у
вигляді інтегрованого курсу «Математика».
У пояснювальній записці до даної навчальної програми з математики
акцентується увага на особливостях оцінювання та ведення журналу, а саме:
«У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель
проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної оцінки
враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню
протягом вивчення теми.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з
алгебри і початків аналізу й окремо з геометрії. Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ-го ступеня передбачене оцінювання
учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з математики виводиться
як середнє арифметичне семестрових оцінок із двох математичних курсів
(алгебри і початків аналізу й геометрії) та здійснюється округлення до цілого
числа. Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків
аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже,
семестрова оцінка з математики – 9. Семестрова оцінка з математики
виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків
аналізу в стовпчик з написом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика»
та на сторінку зведеного обліку. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню
відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 03.06.2008 № 496. Коригована семестрова оцінка з
математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових
оцінок із двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу й геометрії) та
здійснюється округлення до цілого числа за наведеним прикладом.
Виставляється коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з алгебри
і початків аналізу.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих
семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється на
сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з написом «Річна. Математика».
На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з
математики виставляється у стовпчик «Математика».
Наводимо зразок оформлення записів у класному журналі на сторінці
«Математика. Алгебра і початки аналізу» в 10-11 класах (рівень стандарту):
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При виставленні річних оцінок в усіх класах необхідно дотримуватися
наказу МОН України від 14.07.15 № 762 «Про затвердження Порядку
переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до
наступного класу», де зазначається: «Річне оцінювання здійснюється не пізніше
6-ти робочих днів після завершення ІІ семестру. При проведенні річного
оцінювання результати державної підсумкової атестації учнів (вихованців) не
враховуються. Коригування результатів річного оцінювання здійснюється за
результатами повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів),
що проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст
усіх тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та графіка, що
затверджується наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. За
наслідками коригування результатів річного оцінювання видається відповідний
наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу».
Звертаємо увагу вчителів на те, що при проведенні тематичного
оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних
досягнень з математики учнів ЗНЗ, можна дотримуватися рекомендацій
Рівненського ОІППО – «Рекомендації щодо організації навчально-виховного
процесу з математики у 2017-2018 навчальному році» (електронний ресурс:
http://roippo.org.ua/upload/iblock/149/metodychni-rekomendatsiyi-2017_2018n.r..pdf).
Рекомендації щодо календарних, поурочних планів з математики та планів
роботи керівників методичних об’єднань наведено у рекомендаціях з
математики Рівненського ОІППО та управління освіти і науки на 2016 – 2017
навчальний рік, розміщених на сайті інституту у розділі «Діяльність РОІППО.
Методичні
рекомендації»
(електронний
ресурс:
http://roippo.org.ua/upload/iblock/778/metodichn_-rekomendats_-2016_2017-n.r._1_.pdf).
Із метою розвитку інтересу учнів до предмета та розвитку їх пізнавальної
активності рекомендуємо залучати їх до математичних конкурсів. В Україні
серед найбільш популярних – Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».
Його мета – поширення математичних ідей та підтримка талановитих школярів,
розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів,
вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм
та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до повноважень, делегованих Міжнародною
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асоціацією «KANGOUROU SANS FRONTIERES» («Кенгуру без кордонів»), що
працює під егідою ЮНЕСКО та Положення про Міжнародний математичний
конкурс «Кенгуру», затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 07.05.2012 №
552.
У 2017 – 2018 навчальному році учасниками Всеукраїнського етапу
конкурсу в нашій області стали 6925 учнів закладів загальної середньої освіти.
До міжнародного етапу долучилися 13900 учасників.
Умови проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»
оприлюднено
на
сайті
(електронний
ресурс:
http://www.kangaroo.com.ua/index.php?r=pages/view&alias=rules ).
Відповідно до «Меморандуму про співпрацю щодо реалізації проекту
«Міксіке в Україні» в рамках освітньої ініціативи естонської освітньої
організації OU MIKSIKE між Міністерством освіти і науки України та
Естонською освітньою організацією OU MIKSIKE від 08.09.2017; листа
Міністерства освіти і науки України від 05.10.2017 № 2.2-2434 «Про
продовження реалізації міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні» у
2017 – 2018 н. р.» учні закладів освіти Рівненської області долучилися до
чемпіонату з усного рахунку «Прангліміне – 2018».
27 січня 2018 року на базі Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти вперше відбувся очний обласний етап
змагань з усного математичного рахунку «Прангліміне», учасниками якого стали
39 учасників із 9-ти районів області у шести вікових категоріях: чомучки (1-3
класи), дослідники (4-6 класи), дівчата 7-11 класів, хлопці 7-11 класів,
сеньйорити і сеньйори (учителі) із 8-ми районів області та м. Рівного, які
вибороли це право за підсумками трьох етапів онлайн-змагань.
За підсумками змагань 6 переможців: Андрій Чандик (Здолбунівська ЗОШ
І ступеня №7, 2 клас), Ліза Гагуха (Новосілківський НВК, 5 клас), Марія Гнатюк
(Здолбунівська гімназія, 9 клас), Сергій Матеюк (Здолбунівська гімназія, 11
клас), Світлана Галик (Здолбунівська ЗОШ І ступеня № 7, учитель), Олександр
Галик (Здолбунівська гімназія, учитель), вибороли право представляти
Рівненську область на національному фіналі, який відбувся у березні у
м. Вінниця.
Серед 30678 учасників національного чемпіонату з усіх областей України
1464 учасники – представники Рівненської області, зокрема учні 96-ти закладів
освіти області. 982 учасники Рівненщини отримали дипломи про участь у
міжнародних змаганнях.
Учениця 1-го класу Велюнського НВК ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ
Дубровицького району Поліна Мельник отримала медаль за перший рейтинг у
міжнародному фіналі серед учнів 1-х класів.
З умовами проведення даного конкурсу можна познайомитися на сайті
ПРАНГЛІМІНЕ за посиланням: http://miksike.net.ua/docs/mentals/mathmain.html.
Невід’ємною складовою освітнього процесу є позакласні заняття, форми
організації і методи проведення яких відрізняються від форм і методів
проведення навчальних занять у школі. Позакласна робота організовується з
учнями, які створюють групи на добровільній основі. Такі групи можуть
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об’єднувати школярів одного або кількох паралельних класів. На відміну від
уроків, позакласна робота організовується у вигляді ігор, розваг, змагань. Якщо
урок проводиться за програмою, то позакласні заняття не регламентуються нею,
що дозволяє вчителю підбирати завдання, які відповідають рівню знань та вмінь
учнів, здійснювати індивідуальний підхід.
Час, кількість і види позакласних занять визначаються їх характером,
метою і віком учнів. На відміну від уроків тривалість таких занять не є строго
регламентованою і може бути від кількох хвилин до 45 хвилин. Заняття
найкраще проводити один раз на два тижні впродовж двох годин.
Наявні різні форми позакласної роботи: математичний гурток, тиждень або
місячник математики, математичні вечори, математичні ранки, клуби веселих і
кмітливих математиків, шкільні олімпіади, математична преса (класна і шкільна
математичні газети, бюлетені, стенди тощо) математичні екскурсії, шкільні
наукові конференції, позакласне читання науково-популярної літератури,
підготовка учнями доповідей, рефератів, творів з математики, виготовлення
математичних моделей тощо.
Цікавою формою позакласної роботи є математичні гуртки.
План роботи гуртка складається на весь навчальний рік і містить такі
розділи: дата, зміст заняття, відповідальний за проведення. Упродовж року план
може змінюватися та доповнюватися. У кінці навчального року доцільно
провести підсумкове заняття, на якому зазначити, що було зроблено, чого
навчилися, чи всі пункти плану були виконані, відзначити кращих учнів, а якщо
це можливо – запропонувати основні форми роботи на наступний навчальний
рік.
Рекомендації щодо нормативного забезпечення діяльності гуртків,
факультативів наведено у минулорічних рекомендаціях Рівненського ОІППО та
управління освіти і науки РОДА щодо організації освітнього процесу з
математики.
Перспективним напрямком освіти сьогодні є STEM-орієнтований підхід до
навчання. Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology
(Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика).
SТЕМ-освіта передбачає інтеграцію предметів природничо-математичного
циклу з метою розвитку творчої особистості та критичного мислення учасників
освітнього процесу. У методичних рекомендаціях інституту модернізації змісту
освіти щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах України на 2017 – 2018 навчальний рік зазначається:
«Використання інтеграції – провідного принципу STEM-освіти – дозволяє
здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального
матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу
навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це
також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування
та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок,
зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять».
Оновлені навчальні програми з математики передбачають формування
життєвих компетентностей учнів шляхом розв’язування різноманітних
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прикладних, евристичних та дослідницьких задач із використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, упровадження дослідницької
діяльності. Таким чином вивчення математики є основою запровадження STEMтехнологій в освіті.

Микола ПІДДУБНИЙ,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2017 – 2018 н. р. навчання української мови та літератури здійснювалося
відповідно до основних положень концепції Нової української школи, зокрема:
- компетентнісний підхід визначався провідним у навчанні і тісно
пов’язувався з особистісно орієнтованим та діяльнісним;
- учень визнавався суб’єктом навчання, тобто таким, що активно впливає
на педагогічний процес: ставить і коригує особистісні цілі, усвідомлює мотиви
діяльності, самостійно планує свою роботу, виконує її та рефлексує;
- посилювалася практична складова за рахунок скорочення теоретичного
матеріалу, що збільшило можливості для формування предметних і ключових
компетентностей;
- очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності формулювалися
в термінах компетентнісного підходу – знаннєвий, діяльнісний, ціннісний
компоненти;
- ключові компетентності увиразнювалися, підсилювалися наскрізними
лініями, які сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів, що
визначають їхню поведінку в життєвих ситуаціях.
Головна увага зосереджувалася на формуванні літературної та
комунікативної компетентностей, які відповідно реалізувалися через змістові
лінії: у мові – через мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну
(стратегічну); у літературі – через емоційно-ціннісну, літературознавчу,
загальнокультурну, компаративну.
Методисти РМК, ММК, ОТГ, відповідальні за навчання української мови
та літератури, активно долучалися кабінетом суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО до заходів, спрямованих на вдосконалення методичного
супроводу для реалізації положень концепції Нової української школи, Закону
України «Про освіту», а також для підвищення професійного рівня вчителів.
Цікаві форми роботи на семінарі з теми «Світ сучасної української
літератури: імена, назви, зацікавлення» запропонували методист КУ
«Рівненський міський методичний кабінет» Г. Г. Коломис та вчителі української
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мови і літератури Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 22
В. Ю. Линник, С. Ф. Кравчук, М. В. Овчарук, О. С. Кулик, Т. Л. Мельничук.
Досвідом роботи щодо нетрадиційного вивчення сучасної літератури поділилися
вчителі І. В. Зозюк (Сарненська гімназія) та Н. В. Крат (Сарненський районний
ліцей «Лідер»).
Пізнавальною та актуальною була інформація, отримана на семінарі
«Формування вміння вчитися як ключової компетентності сучасної школи»,
проведеному за досвідом роботи словесників Зарічненського району. Як
здійснювати науково-методичний супровід професійного розвитку вчителівсловесників в умовах становлення Нової української школи, щоб він був
результативним і сприйнятливий учителями, розповіла Л. В. Бабич, завідувач
Зарічненського районного методичного кабінету. На проблемах формування
організаційно-діяльнісних умінь як складової ключової компетентності «уміння
вчитися» на уроках української мови та літератури та інтерпретаційної
компетентності старшокласників у процесі вивчення української літератури
зосередили увагу вчителі З. Л. Кирикович (Зарічненський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія») і І. В. Голяка (Серницька
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Зарічненської районної ради).
Матеріали за результатами роботи семінарів розміщені на веб-порталі
«Освіта Рівненщини» у спільнотах «Методичні працівники» та «Вчителіпредметники». Педагогічні працівники можуть послуговуватися ними для
підвищення фахового рівня.
У 2017 – 2018 навчальному році вчителі української мови мали нагоду
взяти участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018».
В обласному турі Конкурсу взяли участь 14 учителів-словесників
Рівненщини, з яких четверо вибороли право представляти свою педагогічну
майстерність, професійні вміння і творчі здобутки на фінальному етапі:
1. Єремейчук Наталія Михайлівна, вчитель Великоомелянського навчальновиховного комплексу «школа – гімназія» Рівненської районної ради.
2. Новак Людмила Володимирівна, вчитель Малолюбаської загальноосвітньої
школи І – ІІ ступенів Костопільської районної ради.
3. Пономаренко
Надія
Миколаївна,
вчитель
Костянтинівської
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Сарненської районної ради.
4. Островська Катерина Миколаївна, вчитель Рівненської гуманітарної гімназії
Рівненської міської ради.
Учасники заключного етапу обласного туру Конкурсу продемонстрували
широкий спектр інноваційних методів і педагогічних прийомів, форм та засобів
навчання, що засвідчило їхню обізнаність у сфері сучасної української школи,
дозволило розкрити неповторні грані педагогічного досвіду. Для кожного з них
Конкурс став ще однією сходинкою до вершин професійної майстерності,
відкрив нові можливості та великі перспективи, став школою самоствердження і
самовираження.
Право представляти область на заключному турі Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Українська мова та література»
виборола вчителька Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради
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К. М. Островська. Фахове журі обласного туру Конкурсу у своєму виборі не
помилилося: Катерина Миколаївна посіла третє місце на заключному турі
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». К. М. Островська успішно
презентувала себе як учитель, який мислить категоріями Нової української школи.
Вчителька розуміє сучасний освітній простір як світ партнерства, дитиноцентризму й
поваги до інших, як світ учителів, які готові змінюватися й змінювати, як світ
практичних умінь, адекватних нашому часові. Порадіємо за колегу і
сподіватимемося на творчі зустрічі з обміну досвідом роботи.
Конкурс загострив увагу його учасників на важливих проблемах фахової
підготовки. Для окремих каменем спотикання стали ментальні карти як форма
підготовки вчителя до уроку мови: структура не відповідала типу уроку, не зазначалися
форми й методи роботи, не вказувалися компетентності і наскрізні лінії, ментальна
карта підмінювалася таблицею та ін. Не зовсім простою видалася практична робота –
аналіз поетичного твору з літератури, зокрема інколи не дотримувалася послідовність
аналізу; робота над змістом часто превалювала над увагою до художньої форми;
недостатньо простежувалося формування вмінь діалогової взаємодії з текстом; обрані
технології, методи, форми, прийоми роботи мало спрямовувалися на формування
компетентностей. Підготовлені на Конкурс уроки особливих зауважень щодо змісту та
структури не мали, окрім одного, але суттєвого: це переважно традиційні уроки в світлі
знаннєвої парадигми, побудовані на діалогічній взаємодії вчителя та учнів.
Заключний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у
номінації «Українська мова та література» проходив у Рівному.
На відбірковому етапі конкурсних випробувань учасники:
1) проходили тестування з фахової майстерності;
2) виконували методичний практикум з української мови (формат: мініконспект уроку української мови у вигляді ментальної карти, що репрезентує
методичну підготовку вчителя до уроку);
3) виконували практичну роботу з української літератури (формат:
підготовка та захист фрагмента уроку (аналіз вірша) з метою демонстрування
інноваційних методик щодо формування вмінь школярів вести діалог із текстом
художнього твору (розвиток творчої уяви; сприйняття та розуміння складних
філософських, соціокультурних, екологічних та ін. проблем; навчання
критичного мислення, реалізація ключових компетентностей, потрібних для
подальшого успішного життя).
Фінальний етап передбачав виконання навчального проекту та
проведення уроку. У процесі жеребкування учасники заключного туру Конкурсу
отримали такі теми навчальних проектів:
- «Досягнення медіаграмотності на уроках української мови»;
- «Інклюзивна освіта як одне із джерел формування толерантної
особистості на уроках української мови»;
- «STEAM-освіта на уроках української мови».
На думку голови журі Д. І. Дроздовського, теми проектів є актуальними:
«Проблеми потрібно випереджати. І медіаграмотність передбачає на уроці
української мови роботу з медіатекстами. У результаті юнаки та юнки мають
уміти грамотно створювати пости, віртуальні повідомлення у соціальних
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мережах… Потрібно закладати ціннісне ставлення до цифрової
медіареальності… STEAM-освіта пов’язана з конкурентоспроможністю
випускників нинішніх навчальних закладів на відкритому, глобалізованому й
динамічному ринку праці. Ми живемо у світі, де можливі стрімкі зміщення у
професійній царині. Людина має уміти оперативно орієнтуватися у світі,
здобувати для себе потрібні навички з тих царин, які начебто безпосередньо не
пов’язані з її основним фахом. Тому у таких країнах, як Японія, скандинавські
країни, Канада та ін., учням пропонують вивчати музику поруч із
математикою. А хіба можна виховати якісного ландшафтного дизайнера без
відчуття естетичного смаку?».
Щодо уроку, члени журі поставили перед учасниками Конкурсу завдання
«знайти свій неповторний методичний і «людський» ключ до аналізу
художнього твору на уроці української літератури, відштовхуватися
насамперед від тексту, даючи учням можливість створювати власні уявні
світи…». Під час проведення уроку учасники мали враховувати, що сучасний
учитель має бути координатором, модератором навчального процесу, а не
джерелом абсолютних знань і проповідником непорушних істин.
Під час конкурсних випробувань члени журі прагнули розгледіти тих
учителів, які мислять креативно, які на уроці ідуть від тексту, які надихають
дітей і закликають читати, бо лише так можна реалізувати ключову
компетентність «навчатися упродовж життя» – найважливішу з-поміж усіх
ключових компетентностей нової української школи.
Для кожного з учасників Конкурсу, як і для членів журі, очевидним є те, що
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є не лише потужним мотиваційним стимулом
підвищення професійного й особистісного розвитку для педагогів, де кожен має
унікальну можливість продемонструвати професійну майстерність та популяризувати
педагогічні здобутки, а й змушує відрефлексувати помилки й успіхи, окреслити шляхи
осягнення нових педагогічних висот.
Цей рік виявився плідним на результати, здобуті учнями й учителями під
час участі в інтелектуально-творчих конкурсах та олімпіадах.
Переможців ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та
літератури представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Переможці ІV етапу Всеукраїнської олімпіади
з української мови та літератури
№
Учасник
Клас
ЗНЗ
Бал,
Учитель
з/п

місце

1.
Лозова Галина
Вікторівна

8

КЗ «Школа-інтернат ІІ
– ІІІ ст. «Рівненський
обласний ліцей»»
Рівненської обласної
ради

113

71,15
ІІ

Нагорна Аліна
Віталіївна

2.

Повх Анна
Сергіївна

9

Дубенська гімназія
№ 2 Дубенської
міської ради

10

КЗ «Школа-інтернат ІІ
– ІІІ ст. «Рівненський
обласний ліцей»»
Рівненської обласної
ради

10

Рафалівська ЗОШ ІІ –
ІІІ ступенів
Володимирецької
районної ради

3.
Бабась Дар’я
Олексіївна

4.
Бабік Софія
Петрівна

5.

Голуб Ірина
Олександрівна

11

Мізоцький НВК «ЗОШ
І – ІІ ступенів – ліцей»
Здолбунівської
районної ради

52,5
ІІІ

80,25
І

77
ІІ

82,55
ІІІ

Момотюк
Світлана
Іванівна

Сосюк Наталія
Володимирівна

Шух Наталія
Миколаївна

Поліщук
Наталія
Василівна

Переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка представлено
в таблиці 2.
Таблиця 2
Переможці фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка
№
Учасник
Клас
ЗНЗ
Місце
Учитель
з/п

Козіброда
1.

Єлизавета
Василівна

5

Радивилівський НВК
«Загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів № 2 –
ліцей»
ім. П. Г. Стрижака
Радивилівської міської
ради
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диплом

Бречко Ірина
ІІ
Сергіївна
ступеня

6

Хорівська
загальноосвітня школа І
– ІІІ ступенів Острозької
районної ради

диплом Горлова
Лариса
І
ступеня Василівна

8

Костопільська
загальноосвітня школа І
– ІІІ ступенів № 5
Костопільської районної
ради

диплом Вертелецька
Лідія
ІІІ
ступеня Василівна

8

Млинівська гуманітарна
гімназія Млинівської
селищної ради

ІІІ
ступеня

9

Рівненська
загальноосвітня школа І
– ІІІ ступенів № 13
Рівненської міської ради

диплом Томашевська
Оксана
ІІІ
ступеня Андріївна

9

Зарічненський НВК
«Загальноосвітня школа
І ступеня – гімназія»
Зарічненської районної
ради

диплом Юрашкевич
Ірина
ІІІ
ступеня Михайлівна

9

Лозківська
загальноосвітня школа І
– ІІ ступенів
Володимирецької
районної ради

диплом Білічук
Антоніна
ІІІ
ступеня Тихонівна

Софія
Петрівна

10

Рафалівська
загальноосвітня школа ІІ диплом
Шух Наталія
– ІІІ ступенів
ІІІ
Миколаївна
Володимирецької
ступеня
районної ради

Муляр

11

Рівненська
загальноосвітня школа І

Лізак
2.

Даніїл
Станіславович

Криштопець
3.

Юлія Сергіївна

Сасюк
4.

Уляна
Ігорівна
Ковбасюк

5.

Катерина
Андріївна
Командік

6.

Анастасія
Олександрівна
Ничипорук

7.

Софія
Миколаївна

Бабік
8.

9.
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диплом

диплом

Сінчук Оксана
Сергіївна

Котенко Ірина
Петрівна

Анна
Анатоліївна

– ІІІ ступенів № 23
Рівненської міської ради

Голуб
11

диплом Поліщук
Мізоцький НВК
«загальноосвітня школа І
Наталія
ІІІ
– ІІ ступенів – ліцей»
ступеня Василівна

11

Любиковицька
загальноосвітня школа I
– III ступенів
Сарненської районної
ради

10. Ірина
Олександрівна
Скибан
11. Сніжана
Русланівна

ІІ
ступеня

диплом Мацкевич
Світлана
ІІІ
ступеня Василівна

Вітаємо переможців, радіємо за учнів та вчителів і радимо переймати
досвід колег, які досягли високих результатів у підготовці дітей до конкурсних
випробувань.
Визначення концепцією Нової української школи компетентнісного
підходу як провідного у навчанні потребує налагодженого методичного
супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема вчителів
української мови та літератури, як у змісті, так і у формах навчання, спрямованих
на вдосконалення педагогічної майстерності.
Оскільки в органах управління освітою об’єднаних територіальних громад
не скрізь передбачена посада методиста з мови та літератури, питання надання
фахової допомоги вчителям-словесникам перекладається на опорні школи та
заклади загальної середньої освіти. Ефективними методичними формами на рівні
навчального закладу, як засвідчила практика, є традиційні методичні об’єднання,
майстер-класи, творчі групи. Саме вони мають стати творчими фаховими
майстернями для вчителів-україністів, спрямованими на прирощення нових
знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та
поширення кращого досвіду.
У змісті роботи методичних об’єднань доцільно передбачити розгляд
питань, що стосуються досягнень сучасної педагогічної науки і практики,
інноваційних технологій навчання, принципів Нової української школи. Для
прикладу: окреме засідання варто провести з теми «Компетентнісно зорієнтоване
навчання на уроках української мови і літератури», на якому серед інших питань
розглянути й такі: «Загальна структура компетентності» та «Компетентнісні
завдання на уроках мови/літератури як необхідна складова сучасного навчання».
Чому важливе перше? Вчителі мають знати, що складовими компетентності (про
це йдеться в навчальних програмах) є знаннєвий, діяльнісний і ціннісний
компоненти, щоб у процесі опрацювання навчального матеріалу формувати
кожен із цих компонентів, а не зосереджуватися здебільшого на знаннєвому.
Потреба другого зумовлена усвідомленням простої істини: компетентності
формуються лише в процесі навчальної діяльності – виконанні компетентнісних
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завдань. Знаннєвий складник передбачає не просто знання для знань, а для
практики життя; у процесі діяльнісного формуються вміння й навички,
передбачається застосування знань в нестандартних ситуаціях, залучення
власного досвіду; у процесі такої цілеспрямованої діяльності формуються
цінності, потреби, мотиви.
Актуальними для розгляду на засіданнях методичних об’єднань є питання:
1. Організація
проектної
діяльності
на
уроках
української
мови/літератури.
2. Формування ключової компетентності «вміння вчитися» у процесі
вивчення української мови/літератури.
3. Формування ціннісного ставлення до світу засобами мови та
літератури.
4. Підвищення якості мовно-літературної освіти шляхом оновлення форм
і методів навчання.
5. Створення системи інформаційної підтримки учнів у процесі навчання
української мови та літератури.
6. Розвиток критичного мислення на уроках української мови/літератури
і под.
У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження
кращого педагогічного досвіду особливу увагу слід приділяти творчим групам,
які сприяють активності творчих учителів, формуванню вмінь самовираження,
самопрезентації, самоствердження та саморозвитку власної професійної
діяльності. Саме творчі групи, до яких залучаються найбільш досвідчені
педагоги, апробовують інноваційні методики й технології та виробляють
методичні рекомендації щодо їх утілення в практику широким загалом учителів.
Вони можуть розробляти програми вивчення літератури рідного краю, уроків
позакласного читання, складати моделі опрацювання нових творів чи складних
тем. Важливо, щоб їхні напрацювання не лягли в папки для демонстрації
досягнень, а стали надбанням словесників. З огляду на це доцільним
завершенням роботи творчих груп мають бути презентаційні семінари, майстеркласи, електронні версії матеріалів на сайтах їх авторів, шкіл, методичних служб.
У структурі методичної роботи важливо передбачити заняття з розвитку
інформаційної культури та ІКТ-компетентності вчителів-словесників,
формування вмінь організації діалогічної взаємодії з текстом художнього твору
та вмінь організації проектної діяльності школярів у процесі вивчення
програмового матеріалу. Оволодіння такими навичками забезпечить вільний
доступ учителів до активного використання сучасних інформаційних технологій,
причому не лише в самоосвітній діяльності, а й в дистанційній підтримці учнів,
сприятиме формуванню в учнів ціннісних життєвих орієнтацій та готовності до
адаптації в соціум після закінчення школи. Доцільними в даному випадку
вважаємо майстер-класи педагогів, які добре володіють сучасною технікою та
обізнані у сфері інноваційних технологій. Для вчителів області кабінетом було
проведено два такі семінари-тренінги з теми «Використання соціальних сервісів
Веб. 2.0 у роботі вчителів української мови та літератури».
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За компетентнісного підходу кінцевим продуктом навчання стають не
знання самі по собі, а вміння ефективно їх використовувати в різних формах і
проявах, тобто компетентності. Це потребує перегляду не лише змісту та методів
навчання, а й критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Сьогодні вчитель, оцінюючи учня традиційними засобами, які з’ясовують
рівень засвоєння предметних знань і вмінь, усвідомлює, що використання
звичних форм (окремі завдання, твори, диктанти тощо) не дозволяє об’єктивно
оцінити весь спектр компетентностей.
Оскільки компетентність має трискладову структуру (знаннєва складова
передбачає володіння поняттєвим апаратом із конкретної предметної галузі;
діяльнісна складова забезпечує здатність застосовувати набуті знання для
розв’язання стандартних і нестандартних завдань у реальних ситуаціях; ціннісна
складова з’ясовує ставлення особистості до життєво важливих й особистісно або
суспільно значущих проблем), таким самим має бути й оцінювання –
тривимірним, тобто до уваги беруться знання, набуті в процесі навчальної
діяльності вміння, а також ставлення (цінності).
Найбільш оптимальними на даний час, поки не розроблені методики
оцінювання ключових та предметних компетентностей як багатовимірної
структури, є тестові завдання. Саме ними послуговується більшість учителів під
час проведення тематичних та підсумкових контрольних робіт. При цьому
важливо пам’ятати, що підготовлені для контролю тести повинні містити
завдання різних рівнів навченості, визначені наказом МОН України № 1222 від
21.08.13 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
Завдання І та ІІ рівнів добираються з метою перевірити знання з вивченої
теми та розуміння учнями засвоєної теорії (знаннєвий складник
компетентності).
Метою завдань ІІІ рівня є перевірка діяльнісних умінь (діяльнісний
складник компетентності), тобто вмінь практично послуговуватися набутими
знаннями в стандартних ситуаціях (для мови – це вміння аналізувати та
конструювати мовні одиниці за вказаними схемами, вживати їх у тій чи іншій
формі, наводити власні приклади, робити різного роду розбори тощо; для
літератури – вміння, пов’язані з аналізом художнього твору: розуміння
авторської позиції стосовно порушених тем і проблем, характерів літературних
персонажів, усвідомлення ролі художніх засобів, уміння добирати аргументи на
підтвердження власних міркувань тощо).
Завдання ІV рівня добираються для перевірки вмінь творчо застосовувати
набуті знання й висловлювати при цьому ціннісне ставлення до зображуваного
(ціннісний складник компетентності). З мови пропонуються завдання на
побудову власних висловлювань і використання в них вивчених мовних явищ; з
літератури – на розуміння та осмислення художнього твору, вміння
висловлювати власні міркування з приводу порушених автором проблем,
рефлексувати власну читацьку діяльність і досягнення поставлених цілей і под.
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На сьогодні це оптимальний варіант завдань, які дозволять більш-менш
повно визначити здібності учнів до використання набутих предметних знань,
умінь і ціннісних ставлень у практичній діяльності.
Крім того, систематичне застосування тестових завдань різної форми (з
однією правильною відповіддю, кількома, на встановлення відповідності, з
розгорнутою відповіддю, власне висловлення) сприяє не лише об’єктивності
оцінювання навчальних досягнень учнів, а й розвитку логічного мислення,
формує вміння зіставляти, вибирати з-поміж кількох відповідей правильну,
розвиває зорову пам’ять, уміння чітко і лаконічно формулювати відповідь.
Тестування спонукає до систематичного вивчення матеріалу, дає можливість
проаналізувати свої помилки, уникнути їх під час тематичного оцінювання.
Зрештою тести привчають до роботи з такого роду завданнями і готують до
майбутніх іспитів.
Оскільки вчителю надана автономія щодо вибору підручників, за якими
навчатиме дітей, важливо під час відбору звернути увагу, чи відповідає
підручник сучасній філософії освіти, зокрема:
- наскільки він стане самонавчителем для дитини і путівником на шляху
самопізнання себе як особистості;
- чи побудований він на засадах особистісно зорієнтованого,
компетентнісного і діяльнісного підходів;
- чи містить систему запитань і завдань для формування предметних і
ключових компетентностей та цінностей;
- у якій формі представлена в ньому навчальна інформація (текстовій,
ілюстративній, графічній, статистичній та ін.) і чи на різних носіях (друкованих,
електронних);
- як застосовані в ньому нові технології, які мотивують школярів на
оновлення знань відповідно до їхніх потреб.
Із першого вересня 2018 року за новими підручниками навчатимуться
учні 5 та 10 класів. За кошти державного бюджету у 2018 році будуть видані
підручники:
1. «Українська мова (рівень стандарту)», підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. О. В. Заболотний, В. В. Заболотний).
2. «Українська мова (рівень стандарту)», підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. О. П. Глазова).
3. «Українська мова (рівень стандарту)», підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. О. М. Авраменко).
4. «Українська мова (рівень стандарту)», підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова).
5. «Українська мова (профільний рівень)», підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. С. О. Караман, О. М. Горошкіна, С. В. Караман,
Л. О. Попова).
6. «Українська мова (профільний рівень)», підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти (авт. А. А. Ворон, В. А. Солопенко).
7. «Українська література (рівень стандарту)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. О. І. Борзенко, О. В. Лобузова).
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8. «Українська література (рівень стандарту)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. О. В. Слоньовська, Н. В. Мафтин,
Н. М. Вівчарик).
9. «Українська література (рівень стандарту)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. А. М. Фасоля, Т. О. Яценко,
В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко).
10. «Українська література (рівень стандарту)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. Л. Т. Коваленко, Н. І. Бернадська).
11. «Українська література (рівень стандарту)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко).
12. «Українська література (профільний рівень)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. О. І. Борзенко, О. В. Лобусова).
13. «Українська література (профільний рівень)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. В. І. Пахаренко).
14. «Українська література (профільний рівень)», підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти (авт. О. В. Слоньовська, Н. В. Мафтин,
Н. М. Вівчарик).
У 2018 – 2019 навчальному році вивчення української мови
здійснюватиметься за такими програмами:
- у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими
наказом МОН України від 07.06.2017 №804);
- у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та
профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017
№ 1407;
- в 11 класі – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН
України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту – зі
змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826.
У 2018 – 2019 навчальному році вивчення української літератури
здійснюватиметься за такими програмами:
- у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9
класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013
(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);
- у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та
профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017
№ 1407;
- в 11 класі – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН
України від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту,
затверджених наказом МОН України від 14.07.2016 № 826.
Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за
посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami.
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Щодо навчальних програм гуртків, факультативів, курсів за вибором
пропонуємо
перелік
тих,
які
рекомендує
МОН
України для
реалізації варіативного складника навчальних планів у 2018 – 2019 навчальному
році (таблиця 3).
Таблиця 3
Перелік навчальних програм гуртків, факультативів, курсів за вибором,
які рекомендує МОН України для реалізації варіативного складника
навчальних планів у 2018 – 2019 навчальному році

№
з/п

1.

2.

3.

Назва програми,
автор

Розвиток мовлення
Є. А. Горкуненко,
А. А. Горкуненко

Програми
факультативних
курсів з
української мови
О. І. Береш,
Т. Д. Гнаткович,
О. В. Ківеждій,
М. І. Шкурда

Лінгвістика.
Науково-дослідний
аспект
А. В. Висоцький,
Н. П. Гальонка

Тип
програми

Факультативний курс

Збірник
програм

Навчальна
програма
курсу за
вибором
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Класи

Де
опублікована
навчальна
програма

Реквізити
документа
про
схвалення
МОН
України

5-6

Лист ІІТЗО
Готується до
від
розміщення в
18.06.2015
мережі Інтернет № 14.1/12Г-507

5-9

Українська
мова. 5-9 класи.
Програми
факультативних курсів для
загальноосвітніх навчальних
закладів
(класів). –
Ужгород :
Гражда, 2015

Лист ІІТЗО
від
06.04.2015
№ 14.1/12Г-214

Національний
центр «Мала
академія наук
України»

Лист ІІТЗО
від
26.12.2014
№ 14.1/12Г-1884 1011

4.

5.

6.

7.

Сходинки
орфографії
О. М. Скринник,
С. І. Січкар

Навчальна
програма
факультативного курсу

У світ
фразеологізмів
М. І. Степанюк

Програма
гуртка

Українська мова
К. В. ТаранікТкачук

Програми
курсів за
вибором з
української
мови

Стилістика
української мови
О. М. Авраменко,
В. Ф. Чукіна

Факультативний курс

Черкаський
ОІППО

Лист ІІТЗО
від
22.12.2016
№ 2.1/12-Г898

Нововолинська
гімназія

Лист ІІТЗО
від
24.07.2017
№ 21.1/12Г-79

Грамота

Лист ІІТЗО
від
18.10.2016
№ 2.1/12-Г776

Програма
факультативного курсу
«Стилістика
української
мови. 10-11
10-11
класи» (авт.
О. М. Авраменко,
В. Ф. Чукіна). –
К. : Грамота,
2017

Лист ІІТЗО
від
03.07.2017
№ 21.1/12Г-314

5

7

8-11

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні
фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі»,
«Українська мова і література в школах України», «Українська література в
загальноосвітній школі», газету «Українська мова та література».
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Вікторія САЛТИШЕВА,
завідувач кабінету дошкільної та початкової освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ПЕРШОМУ КЛАСІ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У 2018 – 2019 навчальному році в перших класах України впроваджується
новий Державний стандарт початкової освіти, що передбачає реалізацію
основних положень Концепції Нової української школи, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 № 988-р «Про
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), у
практику діяльності закладів освіти.
Звертаємо увагу, що Державний стандарт застосовується з 1 вересня для
учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної
середньої освіти (для учнів 1-х класів). У 2-4-х класах реалізується Державний
стандарт початкової загальної освіти (2011 р. ).
Концепція Нової української школи проголошує збереження цінностей
дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку
здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в
сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості
дітей, формуванню дослідницького ставлення до навколишнього світу.
Документ орієнтує вчителя початкових класів на використання в освітньому
процесі, починаючи з 1-го класу, такого змісту освіти і технологій навчання, який
відкриє можливості для формування в учнів компетентностей, необхідних для
успішної самореалізації в соціумі.
Реалізація компетентнісного підходу здійснюватиметься засобом
компетентнісного потенціалу кожної із дев’яти освітніх галузей через розуміння
вчителем структурної цілісності компетентності, яка має системно формуватися.
Це зумовлює побудову освітнього процесу відповідно до розгортання складників
компетентності: від знання, через уміння і навички до набуття практичного
досвіду,
формування
ціннісних
орієнтацій,
виховання
ставлень.
Компетентнісний підхід спрямований на усунення суперечностей між
засвоєними теоретичними відомостями та їх використанням для розв'язання
конкретних життєвих задач, що пропонуються учням. Зважаючи на це, освітній
процес має зосереджуватися на формуванні в школярів уміння розрізняти
об’єкти, ознаки, властивості; аналізувати і пояснювати причини і наслідки подій,
вчинків, явищ; висловлювати ставлення до подій, вчинків своїх та інших;
створювати тексти, вироби, проекти; брати участь в колективних справах, у
розв’язанні навчальних завдань; оцінювати вчинки, різні моделі поведінки та ін.
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У новому Державному стандарті початкової освіти
представлено
11 ключових компетентності, які потрібно сформувати: вільне володіння
державною мовою; здатність спілкуватися рідною мовою (у разі відмінності від
державної); математична компетентність; компетентність у галузі природничих
наук, техніки, технологій; інноваційність, що передбачає відкритість до нових
ідей; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність;
навчання упродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна
компетентність; підприємливість та фінансова грамотність.
Виявити сформованість компетентностей можливо лише у діяльності, тому
навчання у початковій школі набуває практико орієнтованого характеру. Для
його реалізації необхідно залучити такі технології та методи навчання:
інтерактивне навчання, тренінги, дослідження, інформаційні та мистецькі
проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні
вправи, екскурсії, дитяче волонтерство. Із метою забезпечення науковості й
системності у впровадженні інновацій рекомендуємо вчителю ознайомитися з
особливостями організації сучасного уроку з використанням інтерактивних
технологій (http://informkon.at.ua/_ld/0/9_.___.pdf).
Акцентуємо увагу вчителів, які працюватимуть у 1-му класі, на
ключових моментах, що відрізняють новий Державний стандарт від
попереднього. У меті Стандарту з’явилося формулювання «розвиток
самостійності», що передбачає розвиток навичок самозарадності учня
початкової школи. Особливо цінним для формування таких навичок є саме 1й клас. Перерахуємо найбільш важливі, із точки зору самозарадності, вміння, які
формуються у цей період:
- перцептивні: уважно слухати вчителя, уважно читати, запам’ятовувати
і відтворювати навчальний матеріал;
- навчально-організаційні: вміння планувати навчальну роботу,
організувати себе на виконання поставленої задачі, вести діяльність у групі,
формувати вміння співпрацювати в процесі вирішення навчальної задачі;
- пошуково-інформаційні: вміння працювати із книгою, словником,
заголовком, пошуковою системою.
Учитель у 1-му класі повинен формувати самозарадність учнів для того, щоб
у майбутньому вони самостійно могли опановувати знання, здійснювати активне
навчання.
Звертаємо увагу вчителя на те, що у п. 9 вступу до Стандарту
сформульовано вміння, що є спільними для формування всіх одинадцяти
компетентностей учня початкової школи. зокрема: «…читання з розумінням,
уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне і системне
мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати
позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими
особами». Очевидно, що представлені вміння неможливо сформувати
авторитарними методами навчання. Це вимагає використання зазначених вище
методів.
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Для реалізації вимог Держстандарту МОН України затвердило дві типові
освітні програми, розроблені під керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна
(див. табл.). Освітні програми закладів, що розробляються на основі типових
освітніх програм, не потребують окремого затвердження Державною службою
якості освіти. Заклад освіти має право вибору освітніх програм. Обидві програми
реалізують Державний стандарт початкової освіти, проте мають деякі
відмінності.
Для полегшення вибору типової програми закладом освіти надаємо
порівняльну характеристику першого та другого варіантів.
Таблиця
Типові освітні програми, спрямовані на реалізацію вимог
Державного стандарту початкової освіти
Програма, розроблена
Програма, розроблена
під керівництвом Р. Б. Шияна
під керівництвом О. Я. Савченко
Завдання, які має реалізувати
Завдання, які має реалізувати кожен
кожен учитель у рамках кожної галузі учитель у рамках кожної галузі
подані за змістовими лініями, які сформульовано не на кінець циклу, а
співвіднесено за допомогою індексів на кінець кожного року навчання
з
обов’язковими
результатами
навчання
першого
циклу,
визначеними Державним стандартом
початкової освіти
У кінці кожної змістової лінії
Зміст навчання прописано у
освітньої
галузі
прописано таблиці для кожної освітньої галузі
«пропонований зміст», на підставі поряд із очікуваними результатами
якого будуть формуватися очікувані навчання
результати і який не передбачає
запам’ятовування учнями визначень
термінів та понять, а активне
формування умінь через досвід
практичної діяльності
Прописано рекомендовані форми
Форми організації освітнього
процесу не прописані окремо, проте
організації освітнього процесу:
дослідницькі,
інформаційні, проглядаються у формулюваннях
мистецькі проекти, сюжетно-рольові очікуваних результатів навчання
ігри тощо
У кінці програми подано зразок
Подано зразок річного навчального
тижневого навчального плану, який плану,
який
включає
2 види
включає 3 види предметів:
предметів:
- неінтегровані: фізична культура, - неінтегровані: математика (4 години
мистецтво, іноземна мова;
на тиждень), українська мова (7 годин
- частково інтегровані: математика на тиждень), іноземна мова (2 години
(3 години – неінтегровані та 1 година, на тиждень), трудове навчання
що входить до інтегрованого курсу), (1 година на тиждень), образотворче
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українська мова (5 годин –
неінтегрованих та 2 години, що
входять до інтегрованого курсу);
- інтегрований курс «Я досліджую
світ» (7 годин на тиждень)

мистецтво (1 година на тиждень),
музичне мистецтво (1 година на
тиждень), фізична культура (3 години
на тиждень);
- інтерований курс «Я досліджую
світ» (3 години на тиждень)

При виборі програми слід ураховувати забезпечення її відповідними
підручниками та методичними посібниками. Свобода вибору вчителя при цьому
не обмежується.
Окрім двох типових навчальних програм, заклади освіти мають право
обрати одну із альтернативних програм, затверджених Державною службою
якості освіти (лист від 24.05.2018 р. № 01-21/329).
За інформацією Служби, до неї було подано 8 освітніх програм:
- «Освітня програма для 1 – 2-го класів за системою розвивального
навчання Д. Б. Ельконініа, В. В. Давидова та ін.» (автори: І. П. Старагіна,
Г. М. Захарова,
Г. В. Жемчужкіна,
К. І. Пінсон,
О. А. Перепелиця,
З. П. Сосницька);
- «Освітня програма для 1– 2-х класів початкової школи за педагогічною
технологією «Росток» (автор Т. О. Пушкарьова);
- «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» (авторський
колектив Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий
керівник: В. О. Огнев’юк);
- «Освітня програма «На крилах успіху» для учнів 1– 2-х класів закладів
загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки Національної академії
педагогічних наук, науковий керівник: А. П. Цимбалару);
- «Освітня програма першого циклу початкової освіти за вальдорфською
педагогікою (Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні, автори:
Д. Ю. Косенко та О. І. Мезенцева);
- «Освітня програма для 1– 2-х класів закладів загальної середньої освіти
за системою розвивального навчання (Центр психології і методики
розвивального навчання, автори: С. В. Ломакович, Л. І. Тимченко, С. О. Жукова,
О. М. Кондратюк);
- «Освітня програма для 1– 2-х класів «Світ, в якому я живу» (Видавництво
«Навчальна книга – Богдан», керівник: проф. С. Л. Якименко);
- «Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» (Харківський національний педагогічний університет
ім. Г. С. Сковороди, науковий керівник: І. В. Гавриш).
Службою організовано проведення експертизи зазначених програм (з цією
метою подані освітні програми було надіслано до провідних наукових установ,
педагогічних університетів, інститутів післядипломної педагогічної освіти
України). За результатами наданого аналізу освітніх програм на їх відповідність
вимогам Державного стандарту початкової освіти Службою надано висновок,
що означені освітні програми відповідають Державному стандарту та
можуть запроваджуватися у закладах загальної середньої освіти.
Особливістю типових навчальних планів, уміщених у Стандарті, є
структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу в
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навчанні. Однією з оптимальних моделей інтеграції у початковій школі є
інтеграція навколо соціокультурної теми/проблеми. Тематичні дні/тижні
об’єднують блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї
теми/проблеми. Створення єдиного для навчальних предметів тематичного
простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних
дисциплін та, водночас, розглянути аналогічний матеріал одночасно з різних
боків, за допомогою різних дидактичних засобів. Цим забезпечуються
збалансованість у сприйманні інформації різних освітніх галузей, емоційно
комфортна атмосфера навчальних занять. Інтеграція програмового змісту
створює передумови для різнобічного розгляду базових понять, явищ, більш
широкого охоплення змісту, формування в учнів системного мислення,
позитивного емоційного ставлення до процесу пізнання, водночас створює
можливості раціонального використання робочого часу. При застосуванні
інтеграції важливо не перетворити в мозаїку формально об’єднані за зовнішніми
ознаками різнорідні знання.
Оскільки поняття «інтеграція», як правило, асоціюється в учителя з
поняттям «міжпредметний зв’язок», охарактеризуємо види інтеграції для
розширення її розуміння вчителем.
Стосовно системи навчання «інтеграція» як поняття може мати два
значення:
- по-перше, створення в школярів цілісного уявлення про навколишній
світ (тут інтеграція розглядається як мета навчання);
- по-друге, знаходження спільної платформи зближення предметних
знань (у цьому випадку інтеграція – засіб навчання).
Інтеграція в сучасній школі здійснюється за декількома напрямами і на
різних рівнях:
- внутрішньо предметна – інтеграція понять, знань, умінь тощо всередині
окремих навчальних предметів (наприклад, математика в початковій школі
об’єднує арифметичні, алгебраїчні та геометричні знання);
- міжпредметна – синтез фактів, понять, принципів тощо двох і більше
дисциплін;
- транс предметна – синтез компонентів основного і додаткового змісту
освіти.
Прикладом першого рівня є систематизація знань всередині певної
дисципліни, тобто перехід від розрізнених фактів до їх системи в процесі
відкриття нового закону, уточнення картини світу. Інтеграція цього рівня –
внутрішньопредметна, спрямована на «спресованість» матеріалу у великих
блоках, що зрештою призводить до зміни структури змісту дисципліни. У
початковій школі зміст може мати різну структуру, де окремі знання або їх
елементи «зрощуються» між собою різним способом.
Для внутрішньопредметної інтеграції характерна спіральна структура на
основі принципу концентричності. Пізнання при такій організації може
здійснюватися або від часткового (деталі) – до загального, або від загального –
до конкретного. Зміст поступово збагачується новими відомостями, зв'язками і
залежностями. Особливість даної форми полягає в тому, що учні, не втрачаючи
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з поля зору вихідну проблему, розширюють і поглиблюють коло пов’язаних із
нею знань.
Синтез другого рівня – міжпредметні інтеграція – проявляється у
використанні законів, теорій, методів однієї навчальної дисципліни при вивченні
іншої. Здійснення на цьому рівні систематизації змісту призводить до такого
пізнавального результату, як формування цілісної картини світу у свідомості
учня, що, зі свого боку, призводить до появи якісно нового типу знань, що
знаходить вираження у загальнонаукових поняттях, категоріях, підходах.
Міжпредметна інтеграція суттєво збагачує внутрішньопредметну.
У початковій школі міжпредметні зв’язки можуть встановлюватися за
складом наукових знань (фактичні, понятійні, конкретні).
Понятійні міжпредметні зв’язки мають особливе значення для формування
природничо-наукових понять. Наприклад, на уроці навколишнього світу діти
знайомляться з поняттям «листяні та хвойні дерева». На уроках образотворчого
мистецтва це поняття закріплюється в малюванні гілок листяного і хвойного
дерев, а на уроках технології – у ліпленні. При цьому поняття не просто
дублюється, а асоціативно закріплюється. Таке використання міжпредметних
зв’язків можна назвати горизонтальним тематизмом.
Вертикальна тема на уроці займає від п’яти і більше хвилин, її реалізація
різна: інший підхід до розбору твору, нове образне порівняння і асоціації, нові
вправи або творчі завдання, коротка бесіда за змістом вертикальної теми,
невелике зауваження, акцент у процесі пояснення, проблемний діалог,
пояснення.
Виділяють такі форми організації освітнього процесу на основі інтеграції:
пластоподібна, спіралеподібна, взаємопроникна, контрастна, індивідуальнодиференційована (творча).
Пластоподібна
форма – нашарування
різних
видів
діяльності
(пізнавальна, художньо-естетична, ігрова, комунікативна та ін.), зміст яких
пронизаний однією цінністю або об’єктом пізнання (див. рис. 1). Наприклад,
образ природи (весна) розкривається в образотворчому мистецтві, в його різних
жанрах (натюрморт, пейзаж), відображається за допомогою кольору, світла,
композиції; в літературі – через художні засоби виразності в тексті; в музиці
– через звуки природи, пісні тощо.
Образ весни
Дія – гра, театр або праця.
Звук – музичне мистецтво.
Слово – літературне читання.
Колір – образотворче мистецтво.

Рис. 1. Пластоподібна форма організації інтегрованого уроку
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Спіралеподібна форма – зміст, способи діяльності, в яку включений учень,
постійно і поступово наростають, кількісно та якісно змінюються (див. рис. 2).
Пізнання об’єкта при такій організації може здійснюватися або від
часткового (деталь ) – до загального (ціле), або від загального – до конкретного,
залежно від рівня пізнавального розвитку учня даного класу в цілому.
Наприклад, можна спочатку оцінити красу пейзажу однієї пори року, а після
цього піднятися до розуміння краси природи у творах літературного, музичного,
образотворчого мистецтва.
Образотворче мистецтво
Літературне читання –
Музичне мистецтво –

–

основне поняття

Рис. 2. Спіралеподібна форма організації інтегрованого уроку
Контрастна форма будується на діалозі й контрасті (див. рис. 3).
Дружба

ворожість

Дія-слово
граПортрет-образ
Звуки
Слово-образ

уявна ситуація
образотворче мистецтво
музичне мистецтво
література

Рис. 3. Контрастна форма організації інтегрованого уроку
Інтеграція змісту в цьому випадку створює умови для виникнення діалогів
культури, мистецтва, особистості; стимулює спілкування, обмін знаннями між
учнями і педагогом, забезпечує пошук способів діяльності; спонукає дитину до
рефлексії, самооцінки. Наприклад, читання та обговорення двох різних
оповідань розкриває перед учнями цінність дружби у порівнянні з ненавистю,
ворожнечею.
Взаємопроникна форма будується на основі одного виду діяльності,
наприклад ігрового, в який органічно вплітаються інші: пізнавальний, слухання
музики, сприйняття живопису та ін. (див. рис. 4). Ця форма найчастіше
реалізується в початковій школі. Наприклад, у ході уроку-подорожі «В країні
Геометрії» (2-й клас) діти включаються в самостійну ігрову діяльність. Учитель
будує спілкування з метою розкриття «таємниці цариці Геометрії та її оточення».
На основі цього розгортається естетична діяльність, пов’язана зі сприйняттям
образотворчого мистецтва (ілюстрації, моделі будинків, палаців та інших
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споруд), творчість – виконання аплікації «Царство Геометрії», театралізації –
самовираження в образах оточення цариці Геометрії тощо.
Театралізація
Образотворче мистецтво
Взаємне спілкування,
Ігрова дія
Математика
Рис. 4. Взаємопроникна форма організації інтегрованого уроку
Індивідуально-диференційована (творча) форма – найскладніша форма
організації інтегрованого заняття (див. рис. 5), при якій діти самостійно обирають
діяльність, організовують навколо себе предметний простір і спілкування.
1 група

2 група
Трудова співтворчість

Образотворче
мистецтво
3 група
Літературна
співтворчість

Спільне спілкування,
ігрова дія.
театралізація

Рис. 5. Індивідуально-диференційована форма
організації інтегрованого уроку
Важливо навчитися переводити дитину з одного виду діяльності в інший,
сприяючи розвитку її потенційних можливостей. Засобом переходу є продукт,
створений дитиною. Наприклад, з малюнків можна створити композицію,
придумати і пограти в казку, створити споруду, вивчити й обрахувати її
математично тощо. Інтеграція змісту дозволяє учням побачити цілісно
досліджуваний об’єкт і творчо самореалізуватися.
Вищий рівень інтеграції змісту може бути охарактеризований як
поєднання в єдине ціле змісту освітніх галузей початкового навчання,
організований за другим рівнем інтеграції, із вмістом освіти, одержуваним
дітьми поза школою. Представлені види інтеграції вчитель зможе
використовувати під час викладання курсу «Я досліджую світ».
Про особливості викладання предметів початкової школи у 2018 – 2019
навчальному році вчителі можуть дізнатися у додатку до листа Міністерства
освіти і науки України (Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у
закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації
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освітнього процесу у 2018-2019 н. р.) , які будуть опубліковані у кінці червня
2018 року.

Оксана ТИМОЩУК,
методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
Рівненського ОІППО
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2017 – 2018 навчальному році учні 2 – 4 класів вивчатимуть інформатику
за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від
05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для
1 – 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 12.09.2011№ 1050
«Про навчальні програми для 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів».
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюватиметься вербально.
Учитель матиме вільний вибір форм організації освітнього процесу,
способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту
освіти. Водночас педагогові надається право самостійно переносити теми
уроків та відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу визначати
кількість годин на вивчення окремих тем.
Навчальна та методична література для вивчення інформатики в
початковій школі зазначена в переліках навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН України.
Сприйняття світу учнями 6 – 10 років за своєю суттю є цілісним як і саме
довкілля. Потреба подолати протиріччя між розподілом освітнього процесу на
окремі предмети, з одного боку, і цілісністю світу та цілісністю сприйняття
дитиною довкілля – з іншого, потребує активного впровадження інтегрованих
уроків.
Для спільного виконання завдань проекту «Будьте здорові», який
проводиться щорічно, пропонуємо інтегрувати навчальні предмети
«Інформатика», «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Переглянути
матеріали навчального мережевого проекту можна за посиланням –
https://sites.google.com/site/budtezdor/. Відповідно до навчальної програми учні
4-го класу повинні вміти створити колаж із кількох зображень. Для того, щоб
сформувати відповідні вміння та навички, педагогам, які навчають учнів
інформатики в початкових класах, доцільно створювати онлайн-колажі разом з
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учнями за допомогою сервісів Loupe (http://www.getloupe.com) або Google фото
(https://photos.google.com).
Педагогові разом із учнями 4-го класу під час вивчення уроків
інформатики необхідно працювати у віртуальному класі. Такі можливості надає
безкоштовний сервіс Google Classroom (https://classroom.google.com), який
потребує лише створення облікового запису в Google. Означений інструмент
поєднує в собі можливості Google Docs, Google Drive і Gmail.
Доцільно впровадити в закладі загальної середньої освіти застосування
системи сервісів G Suite for Education. Для закладів освіти вони безкоштовні,
однак у версіях G Suite передбачені й корпоративні функції: спеціальні адреси
електронної пошти в домені компанії (@vashakompaniya.com), від 30 Гб хмарної
пам’яті для збереження документів та електронних повідомлень, а також
техпідтримка за допомогою телефону й електронної пошти цілодобово та без
вихідних. На відміну від готового спеціалізованого програмного забезпечення
для офісів у хмарному пакеті G Suite дані користувачів зберігаються не на
традиційних внутрішніх серверах компаній, а в мережі захищених центрів
обробки даних Google. Також перевагою є те, що дані та інформація
зберігаються миттєво, після цього вони синхронізуються з іншими центрами
даних для резервного копіювання. На відміну від безкоштовних споживчих
послуг учителі та учні, що зареєстровані в G Suite, не бачать реклами під час
використання цих додатків, а інформація та дані в облікових записах G Suite не
використовуються для цілей реклами. Крім того, адміністратори G Suite можуть
самостійно налаштувати необхідні параметри безпеки та конфіденційності.
Застосування нетрадиційних, нестандартних та інноваційних форм
навчання ефективно впливає на освітній процес учнів початкової школи.
На уроках інформатики цифровий інструмент є і предметом вивчення, і
засобом навчально-пізнавальної діяльності, що, відповідно, впливає на
організацію навчального процесу. Специфіка уроку інформатики виявляється
передусім у значному обсязі робіт із використанням комп’ютера та інших
пристроїв. У комп’ютерному класі використовуються фронтальні, групові
форми роботи, індивідуальна робота та робота в парах.
Ефективними формами діяльності на уроці є розповідь, пояснення, бесіда,
групова робота, робота з інструктивними картками та підручником.
Для активнішого залучення учнів до роботи на уроці застосовуються
нетрадиційні форми педагогічної взаємодії: дидактичні ігри, уроки-змагання,
уроки-подорожі, уроки-турніри.
Найпоширенішим видом навчальної роботи є бесіда. Її використання дає
змогу чітко, правильно та лаконічно донести навчальний матеріал. Проте, аби
дитина не була вільним слухачем, повсякчас необхідно створювати проблемні
ситуації, які передбачають, що учень шляхом певного обмірковування почутого
намагається доповнити розповідь учителя або дати визначення якомусь терміну.
Важливим елементом на уроці є проведення «логічної хвилинки», яка
покликана розвивати в дітей логічне мислення та увагу. Цікавою формою роботи
є «учень замість учителя», коли учень може спробувати себе в ролі вчителя та
покерувати працею своїх ровесників. «Логічну хвилинку» бажано ділити на
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декілька етапів, обов’язково використовуючи завдання, які діти сприймають на
слух, завдання на індивідуальних картках, розв’язування кросвордів, ребусів,
загадок.
Під час опитування раніше вивченого матеріалу краще застосовувати
нестандартні форми роботи. «Перевір мене» – одна із таких форм, яка дає
можливість швидко перевірити знання учнів із теми. Діти письмово дають
відповіді на запитання, а потім, обмінявшись роботами, під керівництвом
учителя звіряють кількість правильних відповідей.
Важливою складовою на уроці є використання дидактичної гри, адже вона
містить два елементи – пізнавальний та ігровий.
Обираючи гру, обов’язково необхідно прагнути, щоб вона сприяла
досягненню навчально-виховної мети: закріпленню і поглибленню знань,
вихованню уваги, кмітливості, психологічної витримки.
Одним з активних сюжетів ігрової діяльності на уроці є застосування
«чарівної скриньки». Діти, шукаючи скарби, дістають із неї капсули, які містять
запитання з теми, що вивчається. Основне їхнє завдання – дати правильну
відповідь.
Навчальний процес слід будувати таким чином, аби постійно залучати
дітей до творчої діяльності, розвивати в них вміння нестандартно мислити та
фантазувати.
Важливим елементом підтримки курсу інформатики в початковій школі є
позакласна робота. Саме з метою популяризації даного предмета в закладі освіти
можна ввести предметний тиждень інформатики, впродовж якого
відбуватимуться виставки учнівських робіт (малюнки, вірші, оповідання на
комп’ютерну тематику), цікаві пізнавальні бесіди, екскурсії до кабінету
інформатики учнів 1-х класів тощо.
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Анатолій ТРОФІМЧУК,
завідувач кабінету природничо-математичних предметів, технологій
Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕНННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(курсивом виділено матеріал, який є новим,
порівняно з попередніми рекомендаціями)
Особливістю вивчення фізики у 2018 – 2019 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.
Навчальні програми та підручники
Починаючи із 2018 – 2019 навчального року навчання фізики та астрономії в
старшій профільній школі здійснюватиметься за кількома програмами,
затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 24.11 2017 №
1539).
1. Фізика і астрономія. Рівень стандарту та профільний рівень
(авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.).
2. Фізика. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив
під керівництвом Локтєва В. М.).
3. Астрономія. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський
колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.)(див. сайт кабінету фізики Рівненського
ОІППО (www.kabfiz-roippo.at.ua), розділ «Навчальні програми»).
134

У цьому навчальному році означені програми чинні лише для учнів
10го класу.
Згідно з Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти
ІІІ ступеня (наказ МОН від 24.04.2018 № 408) для предмета «Фізика і
астрономія» в 10-му класі за рівнем стандарту відводиться 3 тижневі години,
на профільному рівні – 6 тижневих годин. Для рівня стандарту вчитель обирає
одну із двох програм, тобто (1) або (2), і вивчає лише фізичний складник.
Для профільного рівня вчитель обирає або програму (1), або програми (2) і
(3) (окремо фізику й окремо астрономію). Звертаємо увагу, що цими
програмами на вивчення фізики та астрономії сумарно передбачено 7 годин на
тиждень. Заклади освіти, формуючи власні освітні програми, можуть
додавати необхідну годину із додаткових годин навчального плану або залишати
на вивчення двох складників 6 годин. У такому разі, складаючи календарнотематичне планування, вчителі можуть самостійно розподілити час на
навчальний матеріал у межах 6 годин (наприклад, 5 годин фізичного складника і
1 – астрономічного або 5,5 годин – фізичного складника і 0,5 – астрономічного).
Відповідно до методичних рекомендацій МОН України вивчення предмета
«Фізика та астрономія» в 10-му класі на профільному рівні можливе у двох
варіантах: послідовне або паралельне вивчення фізичного і астрономічного
складників. У разі послідовного вивчення астрономічний складник вивчається
після вивчення фізичного як окремий розділ, за який виставляється одна або
кілька тематичних оцінок (за рішенням вчителя). У класному журналі зміст
уроків записують на одній сторінці «Фізика і астрономія». Семестрові оцінки є
середнім арифметичним оцінок за всі теми, що вивчаються у відповідному
семестрі в 10-му класі. Річна оцінка виставляється на підставі семестрових.
У разі паралельного вивчення впродовж навчального року окремо вивчаються
фізичний та астрономічний складники. У класному журналі записують зміст
уроків на окремих сторінках для кожного складника: «Фізика та астрономія:
фізичний складник», «Фізика та астрономія: астрономічний складник».
Семестрова оцінка виставляється на сторінці «Фізика та астрономія:
фізичний складник». При виставленні семестрової оцінки враховуються
тематичні оцінки як за фізичний складник, так і за астрономічний. Кількість
тематичних оцінок певного складника має співвідноситися з кількістю годин,
виділених на його вивчення. Річна оцінка виставляється на підставі семестрових
на сторінці «Фізика та астрономія: фізичний складник».
Вибір навчальних програм з фізики та астрономії із запропонованих
варіантів здійснюється вчителем і затверджується рішенням педагогічної ради
навчального закладу.
Під ці програми створено низку підручників, які отримали гриф
Міністерства освіти і науки України і будуть надруковані за державні кошти
(наказ МОН України від 31.05. 2018 № 553).
Програма 1 (рівень стандарту):
- автори Головко М. В., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В. Сіпій В.В;
- автори Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.;
- автор Сиротюк В. Д.
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Програма 2 (рівень стандарту):
- автори Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.
Програма 1 (профільний рівень):
- автори Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
Програма 2(профільний рівень):
- автори Засєкіна Т. М.; Засєкін Д. О;
- автор Гельфгат І. М.
Підручник з астрономії (програма 3) був написаний, але не пройшов
конкурсного відбору проектів підручників. Планується оголошення нового
конкурсу. Тому на сьогодні в тих закладах, які працюватимуть за даною
програмою, учителеві рекомендовано взяти за основу підручники, написані в
попередні роки і затверджені МОН України.
За інформацією Міністерства освіти і науки України, більшість шкіл в
Україні загалом та в області (95%) зокрема на рівні стандарту обрали
програму (2), тому календарне планування у спецвипуску «Фізика для фізиків» №
19 буде орієнтоване саме на цю програму. Аналогічно 90% шкіл області на
профільному рівні обрали програми (2) і (3), тому планування буде орієнтоване
на ці програми.
Вивчення фізики у 7  9 класах загальноосвітніх навчальних закладів
здійснюватиметься за програмою, основа якої була затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585, однак у 2017 році
зазнала певних змін та була затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.06.2017 № 804. Зміст навчального матеріалу 11-х класів
визначається навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних
закладів (Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. –
Київ, 2010), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від
28.10.2010 № 1021 з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства
МОН України від 14.07.2016 № 826 (див. сайт кабінету фізики Рівненського
ОІППО, розділ «Навчальні програми»).
Звертаємо увагу, що до навчальних програм з фізики для 11-го класу рівня
стандарту внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального
матеріалу, зокрема скорочення обов’язкових для виконання лабораторних робіт.
Питання релятивістської механіки, які вивчалися окремим розділом на рівні
стандарту, частково розглянуто в розділі «Динаміка» 10-го класу (у частині
змісту: основні положення спеціальної теорії відносності) та буде вивчатися в
11-му класі в розділі «Атомна та ядерна фізика» (у частині змісту: взаємозв’язок
маси та енергії).
У програмах академічного і профільного рівнів питання, що наведено у
дужках, із їх змісту вилучаються.
Календарне планування
Згідно з наказом МОН України від 17.05.2005 № 297 (див. сайт кабінету
фізики РОІППО розділ «Нормативні документи» «Накази») календарне
планування навчального матеріалу вчителі мають право здійснювати
безпосередньо у текстах робочих навчальних програм, розробка планів
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проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх
структуру і форму. У спецвипуску «Фізика для фізиків» № 19 наведено
планування навчального матеріалу для 7 – 9-х класів, 11-х класів за рівнем
стандарту, академічним та профільним рівнями, 10-х класів за рівнем
стандарту (навчальна програма авторського колективу під керівництвом
Локтєва В. М.) та профільним рівнем (навчальна програма авторського
колективу під керівництвом Локтєва В. М.). У програмах для 10-го класу
кількість годин на вивчення окремих тем не вказано. У плануванні наводиться
рекомендаційний розподіл годин, тому вчитель має право коригувати його на
свій розсуд. Календарне планування, наведене у даному спецвипуску, повністю
відповідає тексту навчальної програми і згідно з методичними рекомендаціями
Міністерства освіти і науки України щодо викладання фізики у 2016 – 2017
навчальному році (лист МОН від 17.08.2016 № 1/9-437) учитель може
використовувати зразки календарно-тематичних планів, видані окремими
брошурами або надруковані в періодичних виданнях, тому передруковувати чи
переписувати планування немає потреби.
Фізичний експеримент
У програмі значну увагу звернуто на формування практичних навичок
школярів, запропоновано достатню кількість лабораторних робіт.
Учитель може замінювати тематику окремих робіт на рівноцінні з огляду на
стан матеріальної бази фізичного кабінету, об’єднувати деякі лабораторні
роботи, що повинно бути відображено в календарних планах.
У пояснювальній записці до навчальної програми 7 – 9-х класів вказано, що
всі перераховані роботи вчитель повинен провести, але залежно від виду,
призначення та рівня складності лабораторної роботи, окремі з них він може не
оцінювати.
У 7 – 9-х класах це можуть бути роботи: «Ознайомлення з вимірювальними
приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу», «Дослідження коливань
нитяного маятника»,
«Вимірювання маси тіл методом зважування»,
«Дослідження пружних властивостей тіл», «Складання та випробування
електромагніту», «Вивчення характеристик звуку» тощо.
У зв’язку з тим, що в 11-му класі різних рівнів вилучено достатню кількість
лабораторних робіт, ті роботи, що залишилися в програмі, є необхідними для
оцінювання.
Наведений перелік робіт фізичного практикуму тривалістю 1 або 2 год є
орієнтовним і може бути змінений учителем на власний розсуд у межах годин,
зазначених програмою. У школах, де відсутнє складне обладнання, необхідне
для проведення лабораторного практикуму, передбаченого програмою,
дозволяється проведення робіт із доступним обладнанням. У класах фізикоматематичного профілю лабораторні роботи можуть виконуватися у вигляді
практикуму, а роботи практикуму – фронтально. Поділ лабораторних робіт на
фронтальні та лабораторні є умовним.
Оцінювання рівня оволодіння учнем узагальненими експериментальними
вміннями та навичками здійснюється не лише за результатами виконання
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фронтальних лабораторних робіт, а й за іншими видами (експериментальні
завдання, домашні досліди й спостереження, навчальні проекти, конструювання,
моделювання тощо), що дають змогу їх виявити. Тому, якщо учень був відсутній
на уроці, на якому виконувалася фронтальна лабораторна робота, що підлягає
обов’язковому оцінюванню, відпрацьовувати її в позаурочний час не
обов’язково. Головне, щоб упродовж вивчення теми учень проявив свої
експериментальні уміння й навички в інших видах роботи. Отримані при цьому
оцінки враховуються при виведенні тематичної.
Відповідно до нових програм у 10-му класі навчальний експеримент
реалізується у формі демонстраційного та фронтального експерименту, робіт
лабораторного практикуму, практичних робіт, дослідів та спостережень, які
учні виконують удома самостійно. Немає чіткого розподілу, які роботи учитель
повинен провести фронтально, а які – у вигляді практикуму. З огляду на стан
забезпечення шкіл навчальним обладнанням, його кількість та якість,
передбачена можливість проведення навчального експерименту переважно у
формі фізичного практикуму, роботи якого можна виконати, використовуючи
меншу кількість комплектів однотипного обладнання. Тематику та зміст
окремих лабораторних
робіт, а також робіт фізичного практикуму
(із запропонованого переліку) вчитель може обирати самостійно та
замінювати на рівноцінні. В календарному плануванні для 10-го класу
передбачена така можливість. У кінці планування рівня стандарту наведений
перелік із 12-ти робіт, які описані в «Зошиті для експериментальних робіт», з
яких учитель згідно з рекомендаціями програми обирає 8 (4 – у І-му семестрі та
4 – у ІІ-му) і проводить їх або фронтально (у відповідних місцях планування
пропущено рядки, куди вчитель їх вписує), або у вигляді практикуму після
закінчення розділів «Механіка» і «Молекулярна фізика та термодинаміка», де
також передбачено рядки для запису тем цих робіт. Можна також деяку
кількість робіт провести фронтально, а деяку – у вигляді практикуму. Роботи,
які проводяться у вигляді практикуму, можуть бути 2-годинними (за рахунок
резерву годин), причому кількість робіт залишається незмінною. Відповідно до
свого вибору у лівій колонці планування вчитель проставляє нумерацію, згідно з
якою він проводитиме уроки і записуватиме їх у журнал. Для профільного рівня
пропонується перелік із 14-ти робіт, вони усі повинні бути виконані
(7
– у І-му семестрі та 7 – у ІІ-му). 12-ть із 14-ти робіт описані в «Зошиті для
експериментальних робіт», 2 – у спецвипуску «Фізика для фізиків» № 19. До цієї
кількості (8 робіт для рівня стандарту та 14 – для профільного) входять і
роботи, що виконанні в рамках навчальних проектів, які передбачали
експериментальне дослідження, домашні досліди і спостереження.
Для полегшення роботи вчителя і учнів для 7-го класу розроблено «Зошит
для лабораторних робіт», який отримав гриф «Cхвалено для використання в
загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ДНУ «Інститут інноваційних
технологій та змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015
№ 141/12-Г-873). У вступі до цього зошита коротко описано поняття похибок,
хоча їх обрахунок із лабораторних робіт вилучено. Пропонується два варіанти
лабораторної роботи на визначення виштовхувальної сили: «З’ясування умов
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плавання тіл», яка пропонується у програмі, та «Вимірювання архімедової
(виштовхувальної) сили в рідині», яка простіша у виконанні. Оскільки вчитель
має право замінювати лабораторні роботи рівноцінними, то саме він вирішує,
який варіант роботи обрати. Як простий механізм у лабораторній роботі № 12
використовується похила площина, тому залишено назву роботи «Визначення
ККД похилої площини».
Для 8-го класу розроблено «Зошит для лабораторних робіт», який отримав
гриф «Cхвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»
(лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки
України від 02.06.2016 № 21/12-Г-296), в якому пропонується 5 обов’язкових
лабораторних робіт і 5 додаткових експериментальних робіт.
Для 9-го класу розроблено «Зошит для лабораторних робіт», який отримав
гриф «Cхвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»,
(лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки
України № 21.1/12-Г-151 від 01.06.2017), в якому пропонується 6 обов’язкових
лабораторних робіт і 2 додаткові експериментальні роботи. У зв’язку з
відсутністю обладнання лабораторна робота «Дослідження звукових коливань
різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів» замінена
роботою «Вивчення характеристик звуку».
Для 10-го класу рівня стандарту розроблено «Зошит для експериментальних
робіт», який отримав гриф «Схвалено для використання в загальноосвітніх
навчальних закладах» (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України від 18.06.2018 № 22.1/12-Г-369), в якому
пропонується 12 робіт, які представлені в календарному плануванні. У цих
роботах наводяться контрольні завдання двох видів: експериментальне
завдання за малюнками у двох варіантах, яке майже відтворює дану роботу, і
задача в шести варіантах, яку учень зможе виконати вдома і пояснити під час
захисту роботи у вигляді фізичного практикуму.
Додаткові експериментальні роботи можна використовувати як короткочасні
фронтальні або як навчальні проекти (див. стор. 7 рекомендацій).
Перелік навчальних демонстрацій, наведений у програмах, є орієнтовним і
може бути змінений учителем залежно від обставин, в яких здійснюється
навчання, наявності обладнання, устаткування, можливостей навчального
кабінету тощо.
Розв’язування задач
Ефективним засобом, що забезпечує формування предметної та ключових
компетентностей учнів, є розв’язування фізичних задач, про що наголошено в
обох варіантах програм. У навчальній програмі «Фізика та астрономія»
(авторський колектив під керівництвом О. І. Ляшенка) як самостійний вид
діяльності включено практикум із розв’язування фізичних задач. Розв’язуючи під
час практикумів компетентнісно орієнтовані фізичні задачі (від найпростіших,
які потребують елементарних пізнавальних зусиль учня, до дослідницьких,
розв’язання яких вимагає значних інтелектуальних зусиль та багато часу), учні
розвиватимуть уміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Тому
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таку форму організації навчальних занять доцільно здійснювати незалежно від
обраної навчальної програми як в основній, так і старшій школі. При цьому
вчитель має право визначати послідовність та місце практикуму в навчальному
процесі (після вивчення розділу, певної теми або конкретного параграфа). В
календарному плануванні передбачено уроки «розв’язування задач» (аналог
практикуму з розв’язування фізичних задач), які пропонується проводити як
після вивчення конкретного параграфа, так і після закінчення вивчення певної
теми.
Навчально-методична література
Оскільки відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від
26.06.2015 № 1/9-305 гриф для додаткової навчально-методичної літератури не
вимагається, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що
найкраще реалізовувуватиме його методику навчання.
В області розроблено «Завдання для тематичного контролю» та «Збірник
задач з фізики» для 7 – 10 класів». Завдання містять по 8 варіантів для п’яти
тематичних контролів 7-го класу, чотирьох тематичних контролів 8-го класу і 6
тематичних контролів 9-го та 10-го класів за чотирма рівнями.
На думку авторів, у 7-му класі питання частоти обертання і швидкості
матеріальної точки під час руху по колу не викликатиме труднощів, тому в рівень
D включено одну задачу на використання цих понять. Доцільність використання
подібних задач вирішує вчитель. Під час розв’язування задач для простоти
обчислень рекомендуємо значення g вважати рівним 10 Н/кг. Дослід Торрічеллі
з програми вилучено, але пояснити атмосферний тиск без нього неможливо, тому
завдання на розуміння цього досліду залишено.
У 8-му класі термін «резистор» із програми вилучено, але, мабуть, зручніше
оперувати ним, ніж говорити «провідник, що має опір». Рівняння теплового
балансу програмою рекомендується вивчати після вивчення процесів плавлення,
кристалізації, пароутворення, конденсації. Мабуть, доцільніше його вивчити
відразу після введення поняття «кількість теплоти» і використовувати під час
розв’язування задач на розрахунок кількості теплоти при нагріванні та
охолодженні тіла.
У 9-му класі з тем «Магнітні явища», «Механічні та електромагнітні хвилі»,
«Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» важко
підібрати задачі, які б відповідали установленому стандарту тематичного
контролю, особливо для рівнів «С» і «D». Щоб не порушувати структури
збірника, завдання підібрані, але не завжди є рівноцінними, тому вага даних
завдань у балах умовна і не відповідає рівню їх складності. Вчитель самостійно
вирішує, які задачі пропонувати учням і як їх оцінювати.
Оскільки в 10-му класі програма з фізики рівня стандарту передбачає
вивчення предмета на рівні та в обсязі, що при ретельному ставленні до
навчання дозволяє учням успішно скласти іспит з фізики у формі зовнішнього
незалежного оцінювання на рівні, достатньому для продовження навчання у
відповідному вищому навчальному закладі, завдання для тематичного контролю
рівня «D» можуть викликати певні труднощі в учнів, які не планують
140

пов'язувати своє життя з природничими науками та математикою. У цьому
випадку вчитель може не дотримуватися рекомендацій щодо оцінювання, які
наведенні в пояснювальній записці до «Завдань для тематичного контролю», а
оцінювати учнів на свій розсуд (наприклад, вважати завдання рівня «С»
завданнями високого рівня).
У збірниках задач наведено завдання, аналогічні до тих, які
пропонуватимуться учням під час тематичного контролю; завдання, які не
увійшли до тематичного контролю, але дають учням змогу вдосконалити
навички розв’язування задач; завдання компетентнісного спрямування, де
потрібне розуміння фізичних явищ і процесів у життєвих ситуаціях. Наводяться
приклади розв’язку типових задач, зразок розв’язку одного варіанту завдань для
тематичного контролю і один варіант для самостійного розв’язку. В кінці
збірників наведено відповіді до розрахункових задач.
Навчальні проекти
У зміст навчальних програм з фізики внесено такий вид роботи, як проектна
діяльність. У пояснювальних записках до програм йдеться, що виконання
проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів,
спрямовану на отримання самостійних результатів, під керівництвом учителя.
Крім того, зазначено, що навчальний фізичний експеримент у шкільному
навчанні реалізується у формі демонстраційного і фронтального експериментів,
лабораторних робіт, фізичного практикуму, навчальних проектів, позаурочних
дослідів тощо. Окремі лабораторні роботи можна виконувати як учнівські
навчальні проекти. Оцінювання навчальних проектів здійснюється
індивідуально, тобто як за самостійно виконане учнем завдання. Кількість
виконаних та оцінюваних проектів може бути довільною, але не менше одного
за навчальний рік.
Розрізняють такі види проектів:
Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури,
повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру:
визначення методології дослідження, тобто теми дослідження, аргументація її
актуальності, предмета й об’єкта, завдань і методів дослідження, формулювання
гіпотез, розв’язання проблеми і вибір шляхів її розв’язання.
Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому
результату й формі його представлення (стіннівка, відеофільм, свято тощо).
Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про якийнебудь об’єкт, явище, з метою ознайомлення учасників проекту з цією
інформацією, її аналіз і узагальнення фактів.
Практичні проекти – розв’язання практичних завдань «замовника»
проекту, а як результат – розробка наочного посібника, макета, приладу,
обладнання, рекомендацій щодо їх використання.
Ігрові (рольові) проекти – образне відображення реальних процесів і явищ у
сценічних формах, ігрових ситуаціях – як результат моделювання реального
об’єкта.
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Іноді розв’язання фізичних проблем може поєднуватися із вказаними типами
проектів.
Зупинимося детальніше на дослідницьких та практичних проектах, які
спрямовані на використання зошитів для лабораторних робіт:
- виконання творчих експериментальних завдань у домашніх умовах з
подальшою презентацією результатів експерименту (наприклад, можна взяти
домашні завдання із зошитів для лабораторних робіт);
- виконання експериментальних робіт в умовах кабінету фізики (наприклад,
лабораторних робіт, передбачених програмою, які вчитель вирішує провести як
навчальний проект, додаткових експериментальних робіт, описаних у «Зошиті
для лабораторних робіт» для 8-го і 9-го класів, у «Зошиті для експериментальних
робіт» для 10-го класу, лабораторних робіт, описаних у «Зошиті для
лабораторних робіт та робіт фізпрактикуму» в 11-му класі, вилучених із
програми).
Якщо вчитель обирає виконання обов’язкових лабораторних робіт як
навчальних проектів, то доцільно перенести урок «Захист навчальних проектів»
із кінця теми у відповідне місце календарного планування після лабораторної
роботи, де заслухати звіт учнів про результати домашнього дослідження або про
хід та результати лабораторної роботи, а у випадку виконання додаткової
експериментальної роботи або вилученої лабораторної роботи перенести уроки
«Навчальний проект» і «Захист навчальних проектів» із кінця теми у відповідне
місце календарного планування та на одному уроці роботу виконати, а на
наступному – заслухати звіт учнів.
У зв’язку з тим, що в 11-х класах академічного і профільного рівнів
лабораторні роботи, наведені в дужках, вилучені, в календарному плануванні
після підсумкового уроку кожної теми пропонується 1-2 уроки, які вчитель
використовує на свій розсуд, а саме: організовує захист творчих, інформаційних,
ігрових навчальних проектів із тем, які обирають учні, не порушуючи нумерації
уроків; проводить лабораторну роботу, вилучену з програми як навчальний
проект і організовує його захист, перенісши уроки у відповідне місце
планування; проводить лабораторну роботу, яка є в програмі як навчальний
проект і організовує її захист, перенісши урок захисту у відповідне місце
планування; використовує ці години на свій розсуд для розв’язування задач,
узагальнення матеріалу тощо з перенесенням уроків у відповідне місце
планування.
Ці уроки вчитель вписує у календарне планування самостійно.
Як приклад, наведемо планування матеріалу з теми «Електричне поле» (11-й
клас), де вилучена лабораторна робота «Дослідження взаємодії електризованих
тіл» виконується як навчальний проект.
№ №
ТЕМА
Дата
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (12 год)
4.09
1. 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля.
2. 2. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних 6.09
полів. Електричне поле точкових зарядів.
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5.

3.

6.

4.

7.

5.

8.
9.
10
.
11
.
12
.
3.

6.
7.
8.
9.

Речовина в електричному полі. Провідники та діелектрики в
електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична
проникність речовини.
Робота під час переміщення заряду в однорідному
електростатичному полі. Потенціал електричного поля.
Різниця потенціалів.
Зв’язок напруженості електричного поля з різницею
потенціалів.
Розв’язування задач.
Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.
Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Енергія
електричного поля. Використання конденсаторів у техніці.
Розв’язування задач.

13.09

15.09

18.09
20.09
22.09
25.09
27.09

10 Підсумковий
урок
із
теми
«Електричне
поле» 29.09
.
(___________________________________________).
11 Навчальний проект «Дослідження взаємодії електризованих 8.09
.
тіл».
4. 12 Захист навчального проекту.
11.09
.
Аналогічно можна спланувати матеріал з теми «Електричний струм», де
вилучена робота «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим
діодом», та з теми «Електромагнітне поле», де вилучена робота «Дослідження
магнітних властивостей речовини».
У тих темах, де лабораторні роботи не вилучалися («Хвильова і квантова
оптика», «Атомна і ядерна фізика»), вчитель може на наступному уроці після
проведення лабораторної роботи провести захист її результатів і зарахувати це
як навчальний проект.
Детальних роз’яснень не наводимо для класів профільного рівня, оскільки їх
у області небагато, а вчитель за аналогією з наведеними прикладами самостійно
зможе спланувати навчальний матеріал.
Додатковий час навчальних планів
За рахунок додаткового часу навчальних планів освітніх навчальних програм
кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена та
використовуватись як на подовження часу опанування змістом обраної
програми, так і на вивчення курсів за вибором та факультативів відповідно до
обраного профілю. У першому випадку вчитель має право самостійно
здійснювати розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми (лист Міністерства
освіти і науки України від 07.06.17 № 1/9-315). У другому випадку вчитель
повинен використовувати програми факультативних занять, затверджені МОН
України, або використати програму, розроблену навчальним закладом.
Розроблені вчителем програми гуртків та факультативів схвалюються науковометодичною радою районного, міського методичного кабінету, центру та
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затверджуються наказом районного, міського відділу, управління освіти;
програми курсів за вибором схвалюються науково-методичною радою
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та
затверджуються наказом управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації (лист управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації від 05.12.2016 № 4292). Мінімальна наповнюваність
груп для факультативних занять і курсів за вибором у міських загальноосвітніх
навчальних закладах становить 8, а в сільських – 4 учні (Наказ Міністерства
освіти і науки України від 20.02.2002 № 128).
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 від 07.06.17 № 1/9315).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.02.08 № 99 «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 їх батьків або осіб, що їх замінюють.
Рішення про формування класів із поглибленим вивченням одного чи кількох
навчальних предметів приймається педагогічною радою за рекомендацією ради
навчального закладу і затверджується наказом керівника закладу. Програми
поглибленого вивчення фізики передбачають вивчення предмета у 8 – 9-х класах
по 4 години на тиждень. Із програмами можна ознайомитися на сайті кабінету
фізики
Рівненського
ОІППО
у
розділі
«Навчальні
програми»
(www.kabfiz-roippo.at.ua).
У 10-му класі профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням
можливостей забезпечити якісну його реалізацію. У попередні роки логічним був
«фізико-математичний» профіль. Аналізуючи навчальні плани типових освітніх
навчальних програм, видно, що, забезпечивши кількість годин для
математичного профілю, на профільне вивчення фізики годин не вистачає.
Оскільки для більшості учнів математика є необхіднішою (ЗНО, вступ у заклади
вищої освіти), то доцільно в закладі формувати математичний профіль, а на
основі абзацу «у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення
профільних предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення
кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і
факультативних курсів», додати години на вивчення фізики. В такому випадку
учитель використовує програму рівня стандарту, збільшивши час на більш
детальне вивчення окремих тем та розв’язування задач.
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Астрономія
Відповідно до наказу Міністерства освіти науки України від 27.08.2010 №
834
«Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня» навчальний предмет «Астрономія» входить до
інваріантної складової навчальних планів у 11-му класі. На рівні стандарту та
академічному рівні на вивчення астрономії відводиться 0,5 тижневих годин, на
профільному рівні (фізичному) – 1 година. В усіх інших профілях природничого
напрямку (фізико-математичний, біолого-фізичний, тощо) відводиться 0,5
тижневих годин. Календарне планування з астрономії наводиться у спецвипуску
«Фізика для фізиків» № 19. З огляду на те, що в Україні проводиться олімпіада з
астрономії, рекомендуємо цей курс вивчати у І семестрі.
Програма рівня стандарту, академічного рівня передбачає виконання однієї
практичної роботи. Учитель може довільно обирати тему цієї роботи з трьох,
запропонованих програмою. Разом із тим, практика показує, що доцільно
провести комбіноване практичне заняття, на якому показати будову карти
зоряного неба (зокрема особливості відображення на ній небесних світил,
використання небесних координат) та прийоми роботи з такою картою. У другій
частині практичного заняття бажано продемонструвати учням вигляд зоряного
неба в ділянці північного полюса світу (сузір’я Малої та Великої Ведмедиць,
Полярна зоря тощо), а також у різні пори року.
Оцінювання навчальних досягнень
Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів 10 – 11-х класів
проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», учнів 7 – 9-х класів –
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222
«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів
із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (див. сайт кабінету
фізики Рівненського ОІППО, розділ «Нормативні документи», «Накази»).
Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестрове, річне та
державна підсумкова атестація.
Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування
учнями матеріалу теми (частини теми) відповідно до вимог навчальних програм
упродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних
робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та
навчальної активності школярів.
Під час тематичного оцінювання з фізики мають бути враховані результати
навчальних досягнень учнів із трьох напрямів: зі знання теорії, вмінь
розв’язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. При цьому логічним буде
проведення контрольної роботи, короткочасної самостійної роботи, усного
заліку тощо по закінченні вивчення теми чи її частини.
Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити учнів
із тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою
обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. До
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обов’язкових видів робіт можуть належати: лабораторні роботи, роботи
фізичного практикуму, залік, конференція, самостійна та контрольна роботи
тощо.
Відповідно до інструкції з ведення класного журналу 5 – 11 (12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства
освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 (див. сайт кабінету фізики
РОІППО, розділ «Нормативні документи», «Інструкції»), тематична оцінка
виставляється до класного журналу в колонку з написом «Тематична» без
зазначення дати. Орієнтована кількість тематичних оцінювань наведена в
календарному плануванні (див. спецвипуск «Фізика для фізиків» № 19).
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 оцінок слід
ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета,
важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення
матеріалу тощо). Учні мають право на підвищення семестрової оцінки.
Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з написом
«Скоригована» поруч із колонкою «І (ІІ) семестр». Колонки для виставлення
скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили
бажання їх коригувати. Семестрові та річні роботи, як окремі підсумкові роботи,
не проводяться.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом «Річна» без
зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за
ІІ семестр і не пізніше 6-ти робочих днів після завершення ІІ семестру, на основі
семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Наприклад:

8
8
7
6
6
н/а

8
8
8 8
7
7
6
н/а

Коригування результатів річного оцінювання здійснюється за результатами
повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів), що
проводиться відповідно до письмових завдань, які мають охоплювати зміст усіх
тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та графіка, що затверджується
наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. За наслідками
коригування результатів річного оцінювання видається відповідний наказ
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керівника загальноосвітнього навчального закладу (Наказ МОН України від
14.07.2015 № 762).
Для учнів, які не мають річної оцінки (не атестовані) з будь-яких причин, за
рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального
закладу річне оцінювання проводиться в серпні-вересні.
Із метою недопущення перевантаження учнів та раціонального використання
часу контрольні роботи (заміри, діагностичні роботи тощо), що організовуються
керівництвом навчального закладу, мають проводитися під час запланованих
учителем письмових робіт і містити завдання лише з теми, яка вивчається. У
таких випадках учитель позбавляється необхідності проводити повторні
письмові роботи.
Державна підсумкова атестація з фізики для учнів основної школи у
2017 – 2018 навчальному році проводилася у письмовій формі за вибором школи
та за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами (лист
Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018
№ 1/9-66). Проведення
ДПА з фізики у старшій школі відбувалося за вибором учнів у формі ЗНО.
Проведення ДПА у 2018 – 2019 навчальному році буде обумовлене наказами
МОН України на початку 2019 року.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних
екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.
У новій програмі для 7 – 9-х класів у змісті навчального матеріалу відсутні
навчальні екскурсії, хоча у пояснювальній записці до програми звертається увага
на важливість цієї роботи, тому доцільність проведення екскурсій у позаурочний
час вирішує вчитель.
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-х класах
від 27.12.2000 № 1/9 – 529 (див. сайт кабінету фізики Рівненського ОІППО,
розділ «Нормативні документи», «Листи»). При цьому потрібно звернути увагу
на такі моменти:
- у семестрі має бути не менше однієї письмової (контрольної) роботи з
фізики;
- кожен учень повинен мати не менше 2-х зошитів (для класних і домашніх
робіт; лабораторних робіт (практикуму));
- контрольні (письмові) роботи можуть виконуватися як в окремому зошиті,
так і на окремих аркушах;
- зошити (аркуші) для письмових і лабораторних робіт мають зберігатися у
кабінеті фізики, а в разі відсутності такого – в учителя протягом усього
навчального року;
- бал за ведення робочих зошитів у журнал не виставляється.
Шкільний кабінет фізики
Кабінет фізики навчального закладу повинен відповідати вимогам
Положення про навчальні кабінети (наказ МОН України від 20.07.2004 № 601)
та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
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загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНмолодьспорту від 14.12. 2012
№ 1423) (див. спецвипуск «Фізика для фізиків» № 4, сайт кабінету фізики
РОІППО, розділ «Нормативні документи» «Положення»).
Наказом МОН України від 15.10.2015 № 1088 затверджено «Методичні
рекомендації щодо забезпечення кабінетів фізики засобами навчання та
обладнанням», а наказом МОН від 22.06.2016 № 704 – Типовий перелік засобів
навчання та обладнання навчального та загального призначення для кабінетів
природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (див.
сайт кабінету фізики РОІППО, розділ «Шкільний кабінет фізики»). З даним
переліком можна ознайомитися у спецвипуску «Фізика для фізиків» № 13.
Нагадуємо, що до переліку основних документів кабінету входять:
- Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики;
- Паспорт кабінету фізики;
- Журнал проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності;
- Інструкція з безпеки для кабінету фізики;
- Інвентарна книга;
- Матеріальна книга.
Безпека життєдіяльності
Звертаємо увагу на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти
і науки України від 18.04.2006 № 304 зі змінами відповідно до наказу від
22.11.2017 № 1514 «Про затвердження Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери
управління Міністерства освіти і науки України», інструктивно-методичних
матеріалів «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного
напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист МОНмолодьспорту
України від 01.02.2012 № 1/9-72), «Правил безпеки під час проведення
навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії
загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 № 992 та «Методичних матеріалів
щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності» (Лист МОН України від 16.06.2014 №
1/9-319).
Згідно з наказами та матеріалами проводяться такі інструктажі:
1) 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;
2) Первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності перед початком кожної
лабораторної роботи, роботи фізпрактикуму, який реєструється в журналі обліку
навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку.
(Примірні інструкції для проведення даного інструктажу наводяться у зошитах
для лабораторних робіт);
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3) Позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності у разі порушення
учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести
чи призвело до травм, аварій, пожеж, у разі нещасних випадків за межами
закладу освіти під час проведення екскурсій. Реєстрація позапланового
інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в
кожному кабінеті;
4) Цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності з учнями у разі організації
позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії). Реєстрація проведення цільового
інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів.
Під час проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності на
початку занять у кабінеті учнів потрібно ознайомити з інструкцією з безпеки для
кабінету фізики, яка розміщена на стенді, затверджена директором школи і
повинна оновлюватись не рідше ніж один раз на 5 років.
Більш детально з організацією навчання і перевірки знань з безпеки
життєдіяльності
можна
ознайомитися
на
сайті
кабінету фізики
Рівненського ОІППО.

Раїса ШАГІЄВА,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ,
ЕКОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2018 – 2019 навчальному році вивчення природознавства, біології та
основ здоров’я в 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальними програмами,
укладеними відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392),
положень Концепції «Нова українська школа» (Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р). Програми затверджені Наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та розміщені на сайті
Міністерства освіти і науки України (mon.gov.ua) в рубриці «Освітні програми.
Навчальні програми для 5 – 9 класів».
Вивчення біології та екології (один навчальний предмет) у 10 класі
здійснюватиметься за такими програмами:
- «Біологія і екологія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту», яку розроблено на
основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
(Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції
екологічної освіти України (затверджена рішенням колегії МОН України від
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20.12.2001 № 13/6-19) та відповідно до положень Концепції «Нова українська
школа» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р);
- «Біологія і екологія. 10 – 11 класи. Профільний рівень», яку розроблено
на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
(Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392) з урахуванням
змісту кваліфікаційних рівнів згідно з Національною рамкою кваліфікацій
(Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341), Концепції
екологічної освіти України (затверджена рішенням колегії МОН України від
20.12.01 № 13/6-19) та відповідно до положень Концепції «Нова українська
школа» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988).
Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від
23.10.2017 № 1407 та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України
(mon.gov.ua) в рубриці «Освітні програми. Навчальні програми для 10 – 11
класів», чинні з 1 вересня 2018 року.
Вивчення біології в 11 класі здійснюватиметься за такими програмами:
- «Біологія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту» (зі змінами, затвердженими
Наказом МОН України від 14.07.2016 № 826);
- «Біологія. 10 – 11 класи. Академічний рівень»;
- «Біологія. 10 – 11 класи. Профільний рівень».
Вивчення екології в 11 класах реалізуватиметься за такими програмами:
- «Екологія. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень»;
- «Екологія. 10-11 класи. Профільний рівень».
Програми розроблено на основі Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004
№ 24) та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України (mon.gov.ua) в
рубриці «Освітні програми. Навчальні програми для 10 – 11 класів».
Основна концептуальна ідея навчальних програм базується на модернізації
структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу,
переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку; формуванні
здоров’язбережного середовища, екологізації освітнього процесу.
Звертаємо увагу, що завдяки варіативній складовій навчального плану
кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена й використовуватися
як на подовження часу опанування змістом навчальної програми, так і на
вивчення курсів за вибором та факультативів. У першому випадку розподіл
годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється
вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується в календарному плані, який
погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Учитель зазначає
проведені уроки в частині класного журналу, відведеного для предмета, на
підсилення вивчення якого використано зазначені години. У другому – вчитель
використовує програми курсів за вибором і факультатив, затверджені
Міністерством освіти і науки України, або програми, розроблені навчальним
закладом. Розроблені вчителем програми гуртків і факультативів схвалюються
науково-методичною радою районного, міського методичного кабінету, центру
та затверджуються наказом районного, міського відділу управління освіти;
програми курсів за вибором схвалюються науково-методичною радою
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Рівненського ОІППО та затверджуються наказом управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації.
Звертаємо увагу, що на сайті Інституту модернізації змісту освіти
розміщено рекомендації щодо реалізації наскрізних змістових ліній
(https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/navchalni-prohramy-5-9-klasynaskrizni-zmistovi-liniji/) та перелік рекомендованих навчальних програм,
підручників та навчально-методичних посібників для використання в освітньому
процесі (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).
Зауважуємо, що впровадження компетентнісного підходу зумовлює
переосмислення технологій контролю й оцінювання. Безпосереднім результатом
освітнього процесу є очікувані результати навчання, які становлять собою
сукупність знань, умінь, навичок, суджень, ставлень, набутих особою у процесі
навчання, досягнення яких можна чітко ідентифікувати, кількісно оцінити та
виміряти. Виявлення сформованості знаннєвого компонента можливе через
уміння оперувати термінами та поняттями; формулювати визначення понять;
називати ті чи інші явища, процеси тощо; характеризувати їх за певними
ознаками; пояснювати механізми процесів тощо. Сформованість діяльнісного
компонента тісно поєднана з виконанням практичної частини програми. Прояв
ціннісного компонента відбувається завдяки виявленню ставлення учнів у
висловлених судженнях, їх обґрунтуванні, оцінці, висновках.
Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестрове, річне та
державна підсумкова атестація.
Однією із форм поточного оцінювання є оцінювання виконання
практичних та лабораторних робіт. Практичні (лабораторні) роботи з
природознавства та біології (5 – 10 класи) обов’язково оцінюються.
Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування
учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Перед
початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити учнів із
тривалістю вивчення теми (кількість занять), кількістю й тематикою
обов’язкових робіт і термінами їх проведення, а також умовами оцінювання.
Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування
учнями матеріалу теми (частини теми) відповідно до вимог навчальних програм
упродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних
робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних, самостійних, контрольних,
творчих робіт, проектів тощо) та навчальної активності школярів.
Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи 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 різні за формою й рівнями
складності.
Із метою недопущення перевантаження учнів та раціонального
використання часу контрольні роботи (заміри, діагностичні роботи тощо), що
організовуються керівництвом закладу освіти, мають проводитися під час
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запланованих учителем письмових робіт і містити завдання лише з теми, яка
вивчається.
Навчальні програми дають право вчителю творчо підходити до реалізації
їх змісту, добирати об’єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі
свого регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах теми.
Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може змінюватися. Резервні
години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення
навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Учитель має вільний вибір форм організації освітнього процесу, способів
навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти.
Кабінет біології закладу освіти повинен відповідати вимогам Положення
про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх
навчальних закладів (Наказ МОНмолодьспорту № 1423 від 14.12.2012).
Рекомендуємо оновити навчально-методичну експозицію «Еволюція
органічного світу та його класифікація» (п. 6.2 Положення про кабінети),
враховуючи сучасну наукову класифікацію організмів.
Із метою матеріально-технічного забезпечення кабінетів біології необхідно
керуватися Типовим переліком засобів навчання та обладнання навчального та
загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 22.06.2016 № 704).
Кабінет основ здоров’я закладу освіти повинен відповідати вимогам
Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх
навчальних закладів (наказ МОН від 09.12.2009 № 1114).
Під час проведення занять із природознавства, біології, екології та основ
здоров’я особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності.
Обов’язковим є виконання вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від
22 листопада 2017 № 1514 «Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і
науки України від 18 квітня 2006 № 304», який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 14.12.2017 за № 1512/31380.
Професійному зростанню вчителів сприяє їх співпраця з учнями під час
підготовки до олімпіад. Вагомими є здобутки такої співпраці на завершальних
етапах змагань у 2017 – 2018 навчальному році.
Із 13 по 17 березня 2018 року в м. Житомирі проходив фінальний етап VIII
Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Рівненщину представляло
п’ятеро учасників: Бєдункова Аліна, учениця 11 класу КЗ «Школа-інтернат ІІ –
ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей»» Рівненської обласної ради (учитель
– Дащук Марія Яківна; науковий керівник – Бєдункова Ольга Олександрівна,
доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та
лісового господарства Національного університету водного господарства та
природокористування, кандидат сільськогосподарських наук); Богданець
Владислав, учень 11 класу Рокитнівського навчально-виховного комплексу
«Школа І – ІІІ ступенів-ліцей» (учитель – Ліхачова Ірина Миколаївна; науковий
консультант – Колесник Тетяна Миколаївна, доцент кафедри екології, технології
захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного
університету водного господарства та природокористування, кандидат
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сільськогосподарських наук); Томаш Олена, учениця 11 класу КЗ «Школаінтернат ІІ – ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей»» Рівненської обласної
ради (вчитель – Дащук Марія Яківна); Шкіндер Микола, учень 9 класу
Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І
– ІІІ ступенів – дитячий навчальний заклад» Володимирецького району (вчитель
– Снітко Галина Григорівна; науковий консультант – Колесник Тетяна
Миколаївна); Легка Тетяна, учениця 10 класу Рівненського навчально-виховного
комплексу «Колегіум» (учитель – Максимчук Лариса Миколаївна; науковий
керівник – Рискова Варвара Георгіївна).
Переможцями IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
стали: Бєдункова Аліна – І місце, Богданець Владислав – ІІ місце, Легка Тетяна
– ІІ місце, Шкіндер Микола – ІІІ місце.
Із 26 по 31 березня 2018 року тривав фінальний етап ХХХVIII
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології в м. Черкасах. Рівненщину
представляло шестеро учасників: Мосницький Сергій, учень 8 класу КЗ
«Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» Бугринської
сільської ради Гощанського району (вчитель – Динисюк Тамара Федосіївна);
Бережнюк Анастасія, учениця 9 класу Рівненського навчально-виховного
комплексу № 2 «Школа-Ліцей» (учитель – Бебко Ірина Миколаївна); Хондока
Софія, учениця 9 класу Володимирецької загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів № 1 (учитель – Кондратишина Олена Володимирівна); Свобода
Максим, учень 10 класу Рівненського навчально-виховного комплексу № 12
(учитель – Коваль Вікторія Святославівна); Маліванчук Софія, учениця 10 класу
КЗ «Школа-інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей»» (учитель –
Чуль Ольга Сергіївна); Іванов Роман, учень 11 класу Орлівської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Березнівського району (вчитель –
Покотило Віра Іванівна).
Переможцями IV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з біології стали: Мосницький Сергій, Хондока Софія та Свобода
Максим, які вибороли ІІІ місця.
Під час підготовки учнів до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах
радимо використовувати матеріали, розміщені на сайтах Рівненського ОІППО
(http://roippo.org.ua/activities/gifted_pupils/internet-school.php), ННЦ «Інститут
біології та медицини» Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка
(https://biology.univ.kiev.ua/vseukrainska-uchnivska-olimpiada-zbiolohii.html) та Українському біологічному сайті. Звертаємо увагу, що завдання
ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018 – 2019 навчальному році
укладатимуться відповідно до змісту навчальних програм.
Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в
Мінюсті України 14.10.2010 № 1255/18550) експертними комісіями інституту в
цьому навчальному році було розглянуто 9 методичних розробок педагогів, які
атестувалися на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист» (див.
табл.). У матеріалах розкрито зміст та методику організації освітнього процесу
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з біології, теми розробок є актуальними, цікавими, спрямованими на практичне
вирішення проблем навчання.
Таблиця
Методичні розробки педагогів, які у 2017 – 2018 н. р. атестувалися на
присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПІБ
педагогічного
працівника
Дячук
Тетяна
Андріївна

Назва закладу освіти

Тема досвіду

Острозька загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів № 1
Острозької міської ради

Розвиток продуктивної
та ключових
компетентностей учнів в
освітній діяльності
вчителя біології

Мнишинський навчальноЗахарук
виховний комплекс
Людмила
«Загальноосвітня школа І –
Григорівна
ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад»
Гощанської районної ради
Зламан
Рівненська загальноосвітня
Світлана
школа І – ІІІ ступенів № 18
Василівна
Рівненської міської ради
Опорний заклад
Козлюк Оксана Кам’янська загальноосвітня
Іванівна
школа
І – ІІІ ступенів
Березнівської районної
ради
Максимчук
Мирослава
Дубенська гімназія № 2
Олександрівна Дубенської міської ради
Мацієвська
Наталія
Петрівна
Михайлова
Людмила
Федорівна

Вараська гімназія
Вараської міської ради
Здолбунівська
загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів № 6
Здолбунівської районної
ради

Радчик
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Розвиток критичного
мислення на уроках
біології
Формування життєвих
компетентностей на
уроках біології
Розвиток обдарованості
учнів на уроках біології
в контексті
компетентнісної освіти
Активізація пізнавальної
діяльності учнів як засіб
формування предметних
компетентностей
Інноваційні технології та
винахідницькі задачі у
формуванні предметних
компетентностей
Реалізація наскрізних
змістових ліній на етапі
мотивації освітньої
діяльності учнів на
уроках біології у 6 класі
Використання методу
проектів на уроках
біології як засобу

Людмила
Василівна

9.

Рівненська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів № 5
ім. О. О. Борисенка
Рівненської міської ради
Опорний загальноосвітній
Сулковська
заклад «Рокитнівська
Людмила
загальноосвітня школа І –
Володимирівна ІІІ ступенів № 3»
Рокитнівської районної
ради

формування
інформаційної
компетентності учнів
Формування ключових
компетентностей на
уроках біології шляхом
використання
педагогічних інновацій

При підготовці методичних розробок педагогам, які атестуватимуться на
присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист» радимо керуватися
вимогами, які подані в рекомендаціях Н. А. Мельник: Рекомендації щодо
підготовки методичної розробки в процесі атестації педагогічних працівників та
присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «виховательметодист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист»,
«керівник гуртка-методист» / Н. А. Мельник // Методичні рекомендації до
організації навчально-виховного процесу у 2014 – 2015 навчальному році :
інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне, 2014.
– С. 5–64.
Професійному зростанню педагогів, виявленню їх педагогічного досвіду
та популяризації педагогічних здобутків сприяє участь у педагогічних
конкурсах. У 2018 – 2019 навчальному році обласний етап конкурсу-ярмарку
буде проведено в номінаціях «Біологія та екологія», «Основи здоров’я».
Конкурс-ярмарок відбуватиметься відповідно до Положення про обласний
конкурс-ярмарок педагогічної творчості, яке затверджене наказом управління
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації 09.12.2013 № 807 та
зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Рівненській області 17.12.2013
за № 53/1112. При підготовці матеріалів до участі в ярмарку-конкурсі радимо
враховувати вимоги ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та
визначення» та ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання».
Із метою виявлення та підтримки талановитих педагогів у 2018 – 2019
навчальному році буде проведено Всеукраїнський конкурс «Учитель року –
2019» у номінації «Основи здоров’я» (Наказ МОН 07.06.2018 № 603). Умови та
порядок проведення конкурсу будуть оприлюднені до 01.09.2018 р. Запрошуємо
вчителів основ здоров’я до участі!
Творче об’єднання «Соняшник» учетверте провело Всеукраїнський
конкурс фахової майстерності для вчителів природничих навчальних предметів
(фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, основ здоров’я) та
початкових класів «Геліантус – учитель – 2018». Завдання конкурсу містили
компетентнісні завдання на розвиток навичок критичного мислення, власної
фахової ерудиції, давали змогу учасникам конкурсу ознайомитися із цікавими
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фактами, явищами. У конкурсі взяло участь 19 учителів біології закладів освіти
Рівненщини.
Інформуємо, що конкурс «Геліантус – учитель – 2019» відбудеться 27
березня 2019 року. Участь у конкурсі безкоштовна. Із детальними умовами
конкурсу можна буде ознайомитися з 1 вересня 2019 року на сайті Міжнародної
природознавчої гри «Геліантус» (helianthus.com.ua) у розділі «Геліантус –
учитель».
Акцентуємо увагу на питаннях, які доцільно розглянути під час
проведення серпневих засідань методичних об’єднань учителів:
- навчально-методичне забезпечення навчання в 5 – 11 класах у 2018 –
2019 навчальному році;
- специфіка вивчення біології та екології в 10-му класі;
- використання сучасних методик і технологій навчання, які
передбачають організацію активної діяльності учнів щодо освоєння змісту
навчального предмета;
- аналіз результатів ДПА та ЗНО з біології. Імплементація в освітній
процес завдань ЗНО та РІСА;
- аналіз участі школярів в олімпіадах, турнірах та підготовка до участі в
інтелектуальних і творчих змаганнях;
- обговорення плану роботи МО на навчальний рік.
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ЗМІСТ

Оксана ГОРНИЦЬКА,
методист
кабінету
інформаційно-комунікаційних
технологій
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
ЩОДО РОЗГОРТАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
СИСТЕМОЮ СЕРВІСІВ G SUITE FOR EDUCATION
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Наталія ГУЗЬ,
завідувач кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти Рівненського ОІППО
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
Наталія ДАВИДЮК,
кандидат педагогічних наук, методист кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Наталія ДАВИДЮК,
кандидат педагогічних наук, методист кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИТУАЦІЙ НАСИЛЬСТВА НАД
ДІТЬМИ
(методистам із виховної роботи, позашкільної освіти районних,
міських методичних кабінетів, ОТГ, педагогічним працівникам закладів
освіти)
Лариса КЛИМКО,
методист кабінету управління навчальними закладами Рівненського
ОІППО
МАРКЕТИНГОВИЙ
АСПЕКТ
ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
НА
КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РІВНІ
Ольга КУКЛА,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського
ОІППО
Руслана КУШНЕРУК,
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36

41

методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського
ОІППО
Надія ЧУМАК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського
ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Марія ЛАВРЕНЧУК,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
СТРАТЕГІЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Юрій ЛИС,
завідувач кабінету природничих предметів Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ТА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Валентина ЛЮШИНА,
методист кабінету технологій Рівненського ОІППО
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ), КРЕСЛЕННЯ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Юлія МЕЛЬНИК,
завідувач кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи Рівненського ОІППО
Наталія ПРОКОПЧУК,
методист кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи Рівненського ОІППО
БУЛІНГ ЯК «СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ» У ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ,
ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ
Наталія МІНАКОВА,
методист кабінету виховної роботи
та позашкільної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
158

53

60

65

68

73

Наталія МІНАКОВА,
методист кабінету виховної роботи
та позашкільної освіти Рівненського ОІППО
СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Оксана МОТОРНА,
завідувач кабінету художньо-естетичних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКЛАДАННЯ
ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Галина НЕСТЕРУК,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Лариса ПЕКАРСЬКА,
методист кабінету фізико-математичних предметів
Рівненського ОІППО
Ганна МЕЛЬНИК,
методист кабінету фізико-математичних предметів
Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської ОДА
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ
У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Микола ПІДДУБНИЙ,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
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Вікторія САЛТИШЕВА,
завідувач кабінету дошкільної та початкової освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ПЕРШОМУ КЛАСІ У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Оксана ТИМОЩУК,
методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
Рівненського ОІППО
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Анатолій ТРОФІМЧУК,
завідувач кабінету природничо-математичних предметів, технологій
Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,
головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕНННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(курсивом виділено матеріал, який є новим,
порівняно з попередніми рекомендаціями)
Раїса ШАГІЄВА,
методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ,
ЕКОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
У 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
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Методичні рекомендації до організації освітнього процесу
у закладах освіти в 2018-2019 навчальному році
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