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Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової на-

вчального плану у 2015/2016 навчальному році. – Ужгород: Центр 

інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО, 2015. – 192 с. 

 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти  

(ЗІППО) подає інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення 

у загальноосвітніх навчальних закладах предметів, організації вихов-

ної, позакласної та позашкільної роботи, підготовлені на основі пос-

танов, інструктивних листів, наказів МОН України та авторських 

програм та розробок колективу інституту педагогіки АПН України. 
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ВСТУП 

 

 

Міністерство освіти і науки України рекомендує для практичного 

використання укладені спільно з Національною академією педагогіч-

них наук України методичні рекомендації щодо вивчення базових ди-

сциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчаль-

ному році. 

Працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогіч-

ної освіти уклали цей збірник на допомогу педагогічним працівникам 

області. 

Посібник стане у нагоді всім педагогам нашого краю.  

Успіхів Вам, шановні колеги!  

http://www.zakinppo.org.ua/images/2015/doc/08/Metrecomendation__2015_2016.rar
http://www.zakinppo.org.ua/images/2015/doc/08/Metrecomendation__2015_2016.rar
http://www.zakinppo.org.ua/images/2015/doc/08/Metrecomendation__2015_2016.rar
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БІОЛОГІЯ 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», осо-

бливості вивчення предмету біологія у 2015/2016 навчальному році у 

загальноосвітніх навчальних закладах пов’язані, першою чергою, зі 

змінами, внесеними до навчальних програм.  

Зміни спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особ-

ливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки 

та технологій (Накази Міністерства освіти і науки України від 

05.11.2014 № 1275 «Про розвантаження навчальних програм для уч-

нів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та № 585 від 

29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для зага-

льноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»). 

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті 

(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми поз-

бавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послі-

довність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але 

так, щоб не порушувалась логіка його викладу.  

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерст-

вом до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках 

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібни-

ків, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства 

(www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 

Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому 

зміни у програмах.  

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель 

вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізо-

вує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Мініс-

терства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення ба-

зових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій 

розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках 

Міністерства освіти і науки відповідних років. 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://www.mon.gov.ua/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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У 2015/2016 навчальному році біологія в загальноосвітніх навча-

льних закладах вивчатиметься за такими навчальними програмами: 

6-7 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664 від 

06.06 2012 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 

від 29.05.2015 № 585 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-

prohramy/); 

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.; 

8-9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біо-

логії // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.; 

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загаль-

ноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рі-

вень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;  

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та 

екології, рекомендовані Міністерством для використання у загально-

освітніх навчальних закладах:  

7-11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та 

факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного 

навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.; 

5-9 класи – Збірник навчальних програм екологічного напрямку  

(І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноос-

вітніх навчальних закладів. 

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргумен-

товано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на 

вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у 

межах теми, пропонувати власну тематику проектів та дослідницько-

го практикуму. 

Навчальні програми передбачають проведення шкільних екскур-

сій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, вико-

ристовуючи для цього резервні години або години навчальної прак-

тики. 

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість 

годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може 

творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інте-

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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реси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-

матеріальної бази школи. Курс за вибором (факультатив), програма 

якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж 

двох років. 

 

Перелік навчальних програм курсів за вибором  

та факультативів 

(7 – 11 класи) 

№
 з

/п
 

Навчальна програма 

(7 – 11 класи – 

Збірник навчальних програм курсів 

за вибором та факультативів з біології 

для допрофільної підготовки та 

профільного навчання. – 

Кам’янець-Подільській: 

Аксіома, 2009.) 

 

А
в

т
о

р
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 г
о

д
и

н
 

К
л

а
с 

1 Основи психофізіологі-

чних знань і вибір  

профілю навчання 

факультати-

вний курс 

Сябро С.А. 35 9 

2 Психологія особистості факультати-

вний курс 

Баранова Н.П. 35 9 

3 Життя рослин курс  

за вибором 

Міхєєва Г.В. 35 7 

4 Світ кімнатних  

рослин 

факультати-

вний курс 

Вигівська Г.П. 

Матущенко Т.А. 

17 7 – 9 

5 Аптека природи  

(І частина) 

факультати-

вний курс 

Шендрик О.В. 35 7 

6 Аптека природи  

(ІІ частина) 

факультати-

вний курс 

Шендрик О.В. 35 8 

7 Екологія  

(аутекологія) рослин 

курс  

за вибором 

Драган Г.І. 35 8 – 9 

8 Охорона  

тварин 

факультати-

вний курс 

Буца О.Й. 35 8 – 9 

9 Основи медичних знань курс  

за вибором 

Нагаєва Л.М. 17 8 – 9 

10 Організм людини  

очима біофізика 

курс  

за вибором 

Яковлєва Є.В. 35 10 – 11 

11 Зоологія.  

Ботаніка 

курс  

за вибором 

Ігнатюк Л.М. 

Пугачова Н.І. 

70 10 

12 Мікробіологія з  

основами вірусології 

курс  

за вибором 

Левченко М.Г. 

Матущенко Т.А. 

17 8 – 10 
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13 Латина – біологія курс  

за вибором 

Пугачова Н.І. 

Ігнатюк Л.М. 

Мазаєва К.В. 

70 8 – 9 

14 Біологія і комп’ютер факультати-

вний курс 

Міронець Л.П. 35 7 

15 Основи науково –  

дослідної роботи учнів 

факультати-

вний курс 

Крупич О.М. 

Мельник А.Р. 

70 8 – 9 

16 Методи наукових  

досліджень 

курс  

за вибором 

Коваленко С.О. 35 9 – 10 

17 Основи біологічної  

статистики в науково – 

дослідницькій роботі 

учнів 

факультати-

вний курс 

Ягенська Г.В. 17 10 – 11 

18 Математичне обґрунту-

вання біологічних  

досліджень 

курс  

за вибором 

Задорожний К.М. 17 10 – 11 

19 Молекулярні основи 

метаболізму 

курс  

за вибором 

Коршевнюк Т.В. 17 10 

20 Нуклеїнові кислоти курс  

за вибором 

Волуца А.Д. 35 10 – 11 

21 Біохімічні основи  

життя 

курс  

за вибором 

Яковлєва Є.В. 35 10 – 11 

22 Основи цитології курс  

за вибором 

Даниленко Л.І. 

Підгора Н.В. 

17 10 – 11 

23 Порівняльна морфоло-

гія, анатомія і фізіоло-

гія рослин 

курс  

за вибором 

Задорожний К.М. 17 10 – 11 

24 Лісознавство з основа-

ми лісівництва.  

Дендрологія. 

курс  

за вибором 

Ковалюк В.Г. 

Боднарюк О.М. 

70 10 – 11 

25 Порівняльна анатомія і 

фізіологія тварин 

курс  

за вибором 

Задорожний К.М. 17 10 – 11 

26 Адаптаційна фізіологія 

людини і тварин 

курс  

за вибором 

Ягенська Г.В. 35 11 

27 Фізіологія людини курс  

за вибором 

Лакоза Н.В. 35 10 

28 Основи антропології курс  

за вибором 

Задорожний К.М. 17 10 – 11 

29 Основи генетики  

людини 

курс  

за вибором 

Задорожний К.М. 17 11 

30 Основи популяційної 

генетики людини 

курс  

за вибором 

Матяш Н.Ю. 

Сябро С.А. 

 

17 11 
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31 Розв’язування задач з 

генетики 

курс  

за вибором 

Кушнір А.І. 70 11 

32 Біотехнологія рослин з 

основами генетичної 

інженерії 

курс  

за вибором 

Снітинський В.В. 

Калиновим Г.Л. 

Завірюха П.Д. 

Подзізей Б.А. 

70 10 – 11 

33 Вступ до проблеми  

біорізноманіття 

курс  

за вибором 

Безусько А.Г. 

Мовчан Я.І. 

17 11 

34 Екологія людини курс  

за вибором 

Матяш Н.Ю. 35 10 – 11 

35 Еволюційна біологія курс  

за вибором 

Бабанов Д.А. 70 11 

36 Узагальнення шкільно-

го курсу біології 

факультати-

вний курс 

Бармак І.М. 140 10 – 11 

37 Еволюція систем  

органів 

факультати-

вний курс 

Петренко Л.Т. 

Петренко Л.П. 

105 9 

38 Нанотехнології в  

біології 

факультати-

вний курс 

Кучук С.Ю. 17 10 – 11 

 

Також пропонуються до використання Програма елективного ку-

рсу (або факультативу) «Зелений пакет» (http://www.greenpack.in.ua/) 

для 8 (9) класу, затверджена Міністерством освіти і науки України з 

метою екологізації вітчизняної освіти для використання у загальноос-

вітніх навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і нау-

ки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999) та електронна версія на-

вчально-методичних матеріалів «Освіта для стійкого розвитку в дії» 

(http://www.esd.org.ua/) для 3-8 класів, які можна використовувати як 

у вигляді курсів за вибором, факультативів, так і гурткових, клубних 

та інших форм позакласних занять.  

 Методичні рекомендації, посібник для вчителів «Зелений пакет» 

(що містить і електронну версію) та відеоматеріали разом із програ-

мою складають єдиний методичний комплект. Його матеріали спри-

яють формуванню в учнів практичних навичок та навичок оцінюван-

ня інформації екологічного змісту, вчать учнів розв’язувати життєві 

ситуації, приймати свідомі рішення, турботливо відноситись до при-

роди та власного здоров’я. Це є якісний продукт з питань охорони 

довкілля та сталого розвитку, важлива риса якого – його міждисцип-

лінарний характер.  

Усі посібники та програми курсу «Уроки для сталого розвитку» 

містять грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

http://www.greenpack.in.ua/
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Особливості вивчення біології в 2015/2016 навчальному році 

пов’язані з тим, що курс «Біологія тварин» вивчатимуть одночасно як 

учні 7-х так і учні 8-х класів, але за різними навчальними програма-

ми. Учні 8-х класів вивчатимуть біологію тварин за програмою 2005 

року, а учні 7-х класів – за новою програмою з біології, яка відрізня-

ється від програми 2005 року структурою і підходами до вивчення бі-

ології тварин.  

За програмою 2005 року формування системи знань про тварин-

ний світ здійснювалось у процесі вивчення загальних характеристик 

таксонів: типів, класів, рядів. Значна увага приділялась вивченню 

класифікації тварин. Такий підхід зумовлював перевантаження на-

вчального матеріалу надмірною деталізацією. Нова програма зосере-

джує увагу на вивченні тільки тих біологічних особливостей тварин, 

які мають пристосувальне значення до їхнього середовища існування 

та способу життя і передбачає тільки ознайомлення з поняттям кла-

сифікації тварин. Формування системи знань про тваринний світ за 

новою програмою здійснюється «від загального, через конкретне, до 

загального».  

У вступі вивчаються ознаки, що властиві всім тваринам і відріз-

няють їх від інших груп організмів (рослин, грибів, бактерій). Конк-

ретизація знань щодо будови і життєдіяльності тварин здійснюється у 

процесі вивчення теми «Різноманітність тварин», зміст якої перед-

бачає ознайомлення з біологічними особливостями тварин, певних 

систематичних груп. Групи тварин для вивчення відібрано з ураху-

ванням чуттєвого досвіду дітей цього віку. За новою програмою не 

вивчаються найпростіші, оскільки одноклітинні організми розгляда-

лись у курсі біології 6 класу. Не вивчаються також ознаки плоских та 

круглих червів. Натомість змістом програми передбачено вивчення 

паразитичних безхребетних тварин, що дозволяє ознайомити учнів з 

особливостями паразитичних червів, комах, кліщів тощо і зосередити 

їхню увагу на питаннях профілактики паразитарних захворювань лю-

дини. Не вивчаються загальні ознаки хордових тварин.  

Ознайомлення з тваринами певної групи має розпочинатись з ви-

вчення способу їхнього життя, у зв’язку з чим вивчаються особливос-

ті будови та процесів життєдіяльності. Увага зосереджується на озна-

ках, які відрізнять тварин певної групи від інших. Вивчення цієї теми 

має бути позбавлено надмірної детальної інформації про внутрішню 

будову та систематику тварин. Розглядаючи питання різноманітності 
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тварин, необхідно знайомити учнів з тваринами, поширеними в Укра-

їні і особливо з місцевими видами. Зробити вивчення цього питання 

цікавим і наочним допоможуть ресурси Інтернету. До прикладу, Про-

світницька інтернет-програма «Молюски», розроблена співробітни-

ками лабораторії малакології Державного природознавчого музею 

НАН України (http://www.pip-mollusca.org/).  

У темі «Процеси життєдіяльності тварин» поглиблюються 

знання учнів про процеси життєдіяльності та їх значення для 

організму, формування яких здійснювалось на уроках 

природознавства і в курсі біології 6 класу. Розглядаються найбільш 

загальні закономірності функціонування тваринного організму з 

акцентом на функціональному значенні органів та фізіологічних 

систем у забезпеченні основних процесів життєдіяльності. Зміст теми 

є пропедевтичним і створює підґрунтя для засвоєння курсу біології 8 

класу, що важливо, оскільки новою програмою з біології передбачена 

менша кількість годин на вивчення біології людини (70 годин замість 

105 годин за навчальною програмою 2005 року). Практичні роботи 

даної навчальної теми спрямовані на здійснення учнями 

порівняльного аналізу будови систем органів тварин різних груп у 

взаємозв’язку з ускладненням їхніх функцій як результатом адаптації 

та еволюційного розвитку.  

 У зміст нової програми з біології для 7 класу включена нова для 

шкільного курсу біології тварин тема «Поведінка тварин», у якій роз-

глядаються біологічні основи поведінки тварин, питання їхньої кому-

нікації, значення поведінки для пристосування тварин до умов існу-

вання. Вивчаючи форми поведінки тварин, необхідно звертати увагу 

на причини такої поведінки, її становлення в процесі індивідуального 

розвитку, значення для виживання особини, еволюційний розвиток. 

Змістом теми передбачено виконання практичної роботи з викорис-

танням відеоматеріалів. Учитель може обрати одну з двох запропоно-

ваних тем роботи: або визначення форм поведінки, або визначення 

типів угруповань тварин, або поєднати в одній роботи обидві темати-

ки.  

У темі «Організми і середовище існування» новим для вивчення в 

курсі зоології є поняття про популяцію. У новій програмі, на відміну 

від змісту цієї теми в програмі 2005 року, узагальнюються знання уч-

нів, отримані на уроках природознавства про чинники середовища, 

http://www.pip-mollusca.org/
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ланцюги живлення, потік енергії в екосистемах, співіснування органі-

змів в екосистемах. 

У процесі вивчення біології тварин важливо продовжувати роз-

вивати пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну ро-

боту з різними джерелами інформації: науково-популярною літерату-

рою, відеоматеріалами, ресурсами Інтернету тощо. Позитивно моти-

вують навчальну діяльність школярів і методи навчання такі як: фау-

ністичні спостереження, дослідження у природі, виконання елемента-

рних дослідів, розв’язання проблемних завдань, створення міні-

проектів. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповід-

но до Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства № 329 від 

13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 

2011 року за № 566/19304), які визначають загальні підходи до визна-

чення рівня навчальних досягнень учнів, та орієнтовних вимог до 

оцінювання з предмета.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класів здійснюється 

відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених нака-

зом Міністерства від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтов-

них вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисци-

плін у системі загальної середньої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7 – 11 класів здійсню-

ється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених 

наказом Міністерства № 996 від 30.08 2011р. «Про затвердження орі-

єнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі за-

гальної середньої освіти».  

Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок 

за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) 

роботи. З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, 

як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених 

програмою у змісті певної теми.  

З метою об’єктивного семестрового оцінювання, яке здійснюєть-

ся на підставі тематичного оцінювання, доцільно використовувати рі-

зні форми для проведення перевірки навчальних досягнень з різних 

тем: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (пи-

сьмове, усне, комп’ютерне), тематична контрольна робота. Для запо-

бігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення тема-
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тичної контрольної роботи з біології в кінці семестру. Проведення се-

местрової контрольної роботи програмами з біології не передбачено.  

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має ві-

дповідати обов’язковим результатам навчання (державним вимогам 

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним програ-

мою) й критеріям оцінювання. Завдання для перевірки навчальних 

досягнень мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на 

вміння їх застосовувати. Обов’язковим елементом тематичної кон-

трольної роботи мають бути завдання з короткою та розгорнутою 

відповіддю.  

Можливості для самостійного вивчення учнями об’єктів живої 

природи у за новою програмою у 7 класі створюються під час лабора-

торних досліджень та дослідницького практикуму, передбачених про-

грамою.  

Лабораторні дослідження забезпечують процесуальну складову 

навчання біології. Учні виконують їх на етапі вивчення нового мате-

ріалу за завданнями, які пропонує учитель, з використанням натура-

льних об’єктів, гербарних зразків, колекцій, моделей, муляжів, зо-

бражень, відеоматеріалів. Мета такої діяльності – розвиток в учнів 

уміння спостерігати, описувати біологічні об’єкти та власні спосте-

реження, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати 

рисунки біологічних об’єктів; формування навичок користування мі-

кроскопом, розв’язування пізнавальних завдань тощо. Прийоми ви-

конання лабораторних досліджень та оформлення їх результатів ви-

значаються учителем з урахуванням вимог програми, вікових особ-

ливостей та рівня сформованості навчальних умінь в учнів 6 класу. 

Наприклад, результатом спостережень може бути усна розповідь, пи-

сьмовий опис, відповіді на запитання. Виконання лабораторних дос-

ліджень фіксується в класному журналі на сторінці «Зміст уроку». 

Програмою не передбачено оцінювання лабораторних досліджень, 

оскільки їх мета – набуття нових знань в процесі діяльності та фор-

мування спеціальних умінь. 

Практичні роботи виконуються з метою формування практич-

них умінь і навичок. На виконання практичної роботи виділяється 

окремий урок, який передбачає такі орієнтовні етапи: визначення ме-

ти і завдань уроку, пояснення вчителя (теоретичні аспекти теми прак-

тичної роботи), демонстрування учителем операції у цілому і окре-

мих дій, пробне виконання операцій окремими учнями, спостережен-
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ня іншими, виконання роботи всіма учнями, допомога учителя тим, 

хто має проблеми, аналіз помилок, проговорювання вголос прийомів 

виконання операцій і їх послідовності, тренувальні вправи по закріп-

ленню навичок і вмінь. Виконавши практичну роботу, учні в зошитах 

оформляють звіт про роботу або підсумки. Виконання практичних 

робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають 

перш за все практичні уміння, визначені метою роботи: уміння нала-

штовувати мікроскоп, виготовляти мікропрепарат, порівнювати, тоб-

то знаходити спільні і відмінні ознаки біологічних об’єктів, будови 

різних систем органів, визначати риси пристосованості біологічних 

об’єктів до їхнього способу життя, уміння розрізняти їх (наприклад, 

паразитичних безхребетних) для попередження зараження ними. 

З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програмою 

запропоновано орієнтовні теми проектів, мета яких – формування 

уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми в різних 

джерелах (у тому числі з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій). Проекти розробляють окремі учні або 

групи учнів у процесі вивчення навчальної теми. Форма представлен-

ня результатів проекту може бути різною: у вигляді повідомлень, 

презентації, виготовлення буклетів, планшетів, альбомів тощо. Про-

ект може бути колективним і виконуватись на уроці. Для захисту 

проектів може бути виділено окремий урок або частину відповідного 

за змістом уроку. 

Упровадження компетентнісного підходу зумовлює використан-

ня завдань, виконуючи які, учні зможуть набути умінь самостійного 

вивчення природи, навчитись застосовувати знання у нетипових си-

туаціях, розв’язувати завдання, що пов’язані з власною життєдіяльні-

стю, навчитись формулювати оцінні судження, виявляти ставлення до 

тваринного світу та живої природи. 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках 

педагогічної методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній 

школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Біологія. Шкільний 

світ», «Біологія» (видавнича група «Основа»), у науково-популярних 

журналах для школярів – «Колосок», «Біологія для допитливих», 

«Юний натураліст», «Країна знань» тощо; пропонується до користу-

вання Український біологічний сайт: www.biology.org.ua, де містить-

ся інформація про організацію та проведення конкурсів, олімпіад, ту-

рнірів. 
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З метою підвищення ефективності сучасного уроку біології уроки 

доцільно проводити в кабінеті біології. Загальні та спеціальні вимоги 

до матеріально-технічного оснащення кабінету біології згідно із сані-

тарно-гігієнічними правилами та нормами визначаються чинним По-

ложенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закла-

дів, затверджене наказом МОН України № 601 від 20.07.2004 р. (Ін-

формаційний збірник МОН України № 2122, 2004 р.) і є 

обов’язковими для організації в ЗНЗ незалежно від типу та форми 

власності. Під час проведення занять особливої уваги потребує до-

тримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги з безпеки наведе-

но в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення за-

нять у кабінетах Природничо-математичного напряму загальноосвіт-

ніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 

1/972), де перераховано нормативно-правові документи з питань охо-

рони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи 

загальної середньої освіти; розкрито загальні положення щодо забез-

печення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпе-

ки під час проведення різних видів робіт з біології, порядок прове-

дення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності учнів, наведено зразок журналу реєстрації первинно-

го, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності 

учнів та орієнтовні «Паспорт кабінету» і «Акт дозволу на проведення 

занять у кабінеті». 

Звертаємо увагу педагогічних працівників, на обов’язкове вико-

нання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок прове-

дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерст-

ву освіти і науки України», який зареєстровано в Міністерстві юсти-

ції України 7 липня 2006 року за № 806/12680. Відповідно до цього 

наказу здійснюються такі інструктажі: 

 

Назва  

інструктажу 

Час  

проведення 

Запис  

про проведення 

 

Первинний інструктаж  

з безпеки життєдіяльно-

сті в кабінеті біології 

Перший урок  

навчального року 

У журналі реєстрації 

інструктажів із безпеки 

життєдіяльності  
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(журнал зберігається  

в кабінеті біології) 

 

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності 

Перед початком тих лаборато-

рних та практичних робіт, які 

передбачають використання 

мікроскопів, скляного посуду, 

хімічних реактивів тощо. 

У класному журналі  

на сторінці предмета  

в графі «Зміст уроку». 

Форма запису:  

«Інструктаж з БЖД» 

 

Позаплановий інструк-

таж з безпеки життєдія-

льності 

У разі порушення учнями ви-

мог нормативно-правових ак-

тів з охорони праці, що може 

призвести чи призвело до 

травм, аварій, пожеж тощо 

 

У журналі реєстрації 

інструктажів із безпеки 

життєдіяльності 

Цільовий інструктаж  

з безпеки життєдіяльно-

сті 

У разі організації позаурочних 

навчальних заходів (олімпіади, 

екскурсії тощо) 

У журналі реєстрації 

інструктажів із безпеки 

життєдіяльності 
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ГЕОГРАФІЯ 

 

 

У 2015/2016 навчальному році в 6-х та 7-х класах предмет гео-

графія вивчатиметься за навчальною програмою, до якої внесено змі-

ни, пов’язані з розвантаженням змістовної частини (наказ МОН Укра-

їни від 29 травня 2015 р. № 585). Розвантажені та доопрацьовані про-

грами розміщено на офіційному веб-сайті МОН України 

(http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational 

_programs/1349869088/). 

Програма курсу 6-го класу розрахована на 70 годин (2 години на 

тиждень), з яких запланований резерв часу становить 6 годин. У про-

цесі вивчення «Загальної географії» у 6 класі в учнів формуються уя-

влення про Землю як природний комплекс, про особливості оболонок 

Землі та їх взаємозв’язки. Крім того, початковий курс географії 

включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, 

особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і 

розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України 

та окремих держав на політичній карті світу. Таким чином, у 6 класі 

розпочинається формування загальної географічної культури школя-

ра та поступове навчання картографічній мові. Учні основними геог-

рафічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у ро-

боті з різними джерелами географічної інформації. У 6 класі пропо-

нується 8 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов’язково, решта 

– на вибір учителя. Дослідження, які рекомендується виконувати у 

вигляді створення презентації чи розробки міні-проекту (до його ви-

конання можуть бути залучені й члени родини учня), виконуються за 

бажанням учителя і учнів.  

Курс «Географія материків і океанів» 7 класу є логічним продов-

женням курсу географії 6 класу й значною мірою опирається на його 

матеріал. На вивчення географії материків та океанів передбачено 70 

годин (2 години на тиждень), 6 з яких становлять резервний час. Го-

ловною метою вивчення географії у 7 класі є формування географіч-

них знань про природу материків та океанів, їх цілісність і диферен-

ціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних 

умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку 

та її компоненти, взаємозв’язки і взаємодію географічних об’єктів, 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational%20_programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational%20_programs/1349869088/
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цілісність і неоднорідність географічної оболонки, взаємозв’язок і 

взаємодію природи і людини.  

Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі 

географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на приро-

ду. Внаслідок внесених у програму змін у першому розділі «Законо-

мірності формування природи материків і океанів» удосконалено 

структуру тем про загальні географічні закономірності. Мета даного 

розділу – не тільки встановити зв’язки з попереднім курсом загальної 

географії, але і розвивати у школярів знання загальноземлезнавчого 

плану, що слугують основою для засвоєння країнознавчого матеріалу 

комплексного характеру. Нові знання про будову геосфер Землі та 

процеси, які відбуваються у них, є фундаментом для створення уяв-

лення про закономірності диференціації географічної оболонки, про 

прояви цих закономірностей на конкретних територіях, на материках 

і океанах, у природі окремих країн. Освітня значущість розділу є у 

тому, що більшість теоретичних знань (поняття, причинно-наслідкові 

зв’язки, закономірності, світоглядні ідеї), які складають фундамент 

курсу і всієї шкільної географії, вводиться при розгляді всіх тем цього 

розділу. Оволодіння школярами цими узагальнюючими знаннями 

сприяє розвитку їх мислення.  

У ІІ-ІV розділах, що знайомлять учнів з природою материків, 

змінена послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в них. У 

новій редакції запропоновано вивчення материків у такій послідовно-

сті: Розділ ІІ «Материки тропічних широт» (Тема 1. Африка; Тема 2. 

Південна Америка; Тема 3. Австралія); Розділ ІІІ. «Полярний материк 

планети» (Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду); Розділ ІV. 

«Материки Північної півкулі» (Тема 1. Північна Америка; Тема 2. 

Євразія). Основна мета цих розділів дати загальну уяву про особли-

вості природи материків, враховуючи історію їх формування та роз-

витку, та ввести ряд загальних понять, які необхідні для вивчення 

окремих материків і океанів. До таких понять відносяться географіч-

не положення материка; кліматичні пояси і області та відповідні їм 

кліматограми; внутрішні води; залежність річок від рельєфу та кліма-

ту, природні зони тощо.  

Повторення і закріплення знань про загальні закономірності від-

бувається більш успішно на прикладі не одного, а декількох матери-

ків. Відповідно змінена кількість і зміст практичних робіт у кожній 

темі, тому програмний матеріал у поданому розділі можна вивчати і 
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за минулорічними підручниками, при відповідній корекції, вилучаю-

чи під керівництвом вчителя позапрограмну інформацію. У V розділі 

«Океани» розвантажено понятійний апарат, уточнено та унормовано 

практичні роботи й географічну номенклатуру. Тому учні під керів-

ництвом вчителя теж зможуть використати змістовну та методичну 

складову вищезазначених підручників.  

Мета вивчення окремих океанів – поглиблення, розширення і 

конкретизація основного географічного поняття «природний ком-

плекс», а також пізнання особливостей природи кожного океану, гос-

подарської діяльності людини і заходів щодо охорони природи океа-

нів. При цьому вдосконалюються вміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, проводити порівняння, черпати нові знання з дже-

рел географічної інформації. Логіка вивчення окремих океанів на-

ближена до послідовності вивчення материків. При розгляді першого 

океану необхідно скласти план вивчення океану, порівняти його з 

планом вивчення материка, встановити подібності і відмінності в 

компонентах аквальних і територіальних природних комплексів. Ві-

домості про діяльність людини в океані доцільно розширювати за ра-

хунок інформації, яку отримуємо із радіо, телевізійних передач, Інте-

рнету, науково-популярної літератури тощо.  

У VІ розділі «Вплив людини на природу материків і океанів» 

скореговано тематичний зміст програмного матеріалу та тему дослі-

дження. Розділ включає дві теми, кожна з яких вивчається на одному 

уроці. Даний розділ узагальнює матеріал про великі природні ком-

плекси Землі, а також про їх зміни під дією людини. Учні знайом-

ляться з взаємозв’язками між людиною і природним середовищем не 

тільки на рівні фактів, але і на базі складних різносторонніх зв’язків. 

У цьому розділі подано природну класифікацію природних багатств 

(ресурсів), розкрито їх різнобічне значення.  

Мета розділу – надати можливість учням узагальнено представи-

ти такі особливості взаємодії природи і людини, як постійно зростаю-

ча залежність людського суспільства від природних умов його існу-

вання, збільшення потреб у природних багатствах (особливо палив-

них), у чистій прісній воді, у нових площах родючих земель, і в той 

же час посилення взаємодії людини на природу і пов’язане з цим по-

гіршення стану природного середовища, що викликає все більшу три-

вогу всього людства і кожного з нас. Важливо в цій темі показати су-

часну ситуацію у взаємодії природи і суспільства, познайомити з мо-
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жливостями нормалізації стану природи. При цьому одночасно уза-

гальнюються знання і про суміжні предмети: біологію, екологію, 

природознавство. Встановлюються зв’язки і відносини між знаннями, 

набутими у різний час з різних предметів і тем. Вчителю доцільно ро-

зкрити інформацію про міжнародну співпрацю держав з метою збе-

реження природи і розумного використання її багатств. У програмі 7-

го класу передбачено виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є 

обов’язковими для оцінювання. Більшість практичних робіт викону-

ється на основі використання різноманітних тематичних карт атласу 

та контурних карт. Уміння працювати з різними за змістом картами є 

одним з найважливіших показників якості підготовки учнів при ви-

вченні географії материків та океанів. Програмою передбачені також 

різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюєть-

ся вибірково – за бажанням учителя та учнів. Для ефективного проце-

су навчання необхідною умовою є використання підручника, атласів 

та географічних карт (стінних, електронних, контурних тощо).  

Необхідну інформацію для практичних робіт, досліджень, навча-

льних проектів можна отримати за картографічними, енциклопедич-

ними джерелами та використовуючи Інтернет-ресурси: 

https://geografica.net.ua/; http://mugachova. blogspot.com/; 

https://sites.google.com/site;http://geographer.com.ua/ тощо.  

2015/2016 навчального року при вивченні географії у 8-11 класах 

використовуватимуться інструктивно-методичні рекомендації 

2012/2013 навчального року 

(http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichnirekomenda

tsiji) та збірники програм, за якими працювали вчителі минулого на-

вчального року, а саме:  

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 

Економіка. 6- 11. – К.: «Перун»; 2005, 2006;  

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 

Економіка. – К.: Навчальна книга, 2005; 

- Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного та технологічного циклу. Географія України. – К.: Ві-

кторія, 2009; 

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 кла-

си Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. 

Профільний рівень. – Київ, 2010.  
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- Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч-І,  

Ч-ІІ. – Київ, 2010.  

 У рамках варіативної частини навчальних планів географія ви-

вчається з 5-го по 11-й класи, залежно від специфіки загальноосвіт-

нього навчального закладу. Прикладом варіативних курсів є «Геогра-

фія рідного краю» (5 клас) та інші курси, використання яких дає змо-

гу наблизитися до реалізації положень Міжнародної хартії географіч-

ної освіти. Краєзнавство забезпечує закріплення наукових географіч-

них понять на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочно-

му вивченню господарської діяльності населення рідного краю.  

Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рід-

ної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень оріє-

нтувався на географічну освіту. Навчально-методичне забезпечення 

географії рідного краю представлено краєзнавчими програмами та 

посібниками в кожному регіоні країни. Суттєву допомогу для підви-

щення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчи-

телям надають періодичні фахові видання: «Географія та економіка в 

рідній школі», газета «Краєзнавство. Географія. Туризм».  
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ЕКОЛОГІЯ 

 

(Укладено відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 

26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році). 

 

Курс «Екологія» 

(інваріантна складова) 

 Курси екологічного напряму 

варіативна складова 

Кількість годин 

10-11 клас 

 

профільний  

рівень – 2 

 

(год./тижд.) 

11 клас 

 

рівень стандарту 

– 0,5 

академічний – 0,5 

(год./тижд.) 

7-11 

 класи 

 

(за вибором) 

5-9 класи  

 

 

(за вибором) 

Чинні програми 

Екологія 

Навчальна про-

грама для 10-11 

класів загальноо-

світніх навчаль-

них закладів. 

Профільний рі-

вень; 

Київ, 2010 

Екологія 

Навчальна про-

грама для 11 кла-

су загальноосвіт-

ніх навчальних 

закладів. Рівень 

стандарту, ака-

демічний рівень; 

Київ, 2010 

Збірник 

Навчальні програми 

курсів за вибором та 

факультативів з біо-

логії для допрофіль-

ної підготовки та 

профільного навчан-

ня Кам’янець-

Подільській: Аксіома, 

2009 

Збірник навчаль-

них програм еко-

логічного напрям-

ку (І частина) для 

організації допро-

фільної підготовки 

учнів загальноосві-

тніх навчальних 

закладів 

 

 

Звертаємо увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та 

екології в 11 класі. Надорганізмові рівні організації живої природи 

вивчаються в курсі біології в межах однієї навчальної теми «Популя-

ція. Екосистема. Біосфера». Змістове наповнення навчального матері-

алу теми враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на ака-

демічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет 

«Екологія». 

Програма курсу екології (11 клас) базується на принципах непе-

рервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з ін-

шими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних 

і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, 

враховуючи зміст і структуру навчальних програм з інших природни-
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чих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендується запланувати 

вивчення курсу екології у другому семестрі, а години біології (рівень 

стандарту та академічний рівень) розподілити як у наведеній нижче 

таблиці: 

  

Навчальний предмет 
Кількість годин у розкладі занять 

І семестр II семестр 

Біологія, 52 год. 

 (1,5 години тижневого  

навантаження) 

2 1 

Екологія, 17 год.  

(0,5 години тижневого  

навантаження) 

- 1 

  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з екології здійснюється 

відповідно до критеріїв оцінювання (наказ Міністерства № 329 від 

13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 

2011 року за № 566/19304), який визначає загальні підходи до визна-

чення рівня навчальних досягнень учнів, та орієнтовних вимог до 

оцінювання з предмета, затверджених наказом Міністерства № 996 

від 30.08 2011р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».  

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має ві-

дповідати обов’язковим результатам навчання (державним вимогам 

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним програ-

мою) й критеріям оцінювання. Завдання для перевірки навчальних 

досягнень мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на 

вміння їх застосовувати. Обов’язковим елементом тематичної конт-

рольної роботи мають бути завдання з короткою та розгорнутою від-

повіддю.  

Проведення семестрової контрольної роботи програмами з еколо-

гії не передбачено. 

Практичні роботи з екології виконуються з метою формування 

особистісної екологічної позиції на етапі завершення шкільної еколо-

гічної освіти, вмінь її відстоювати в умовах правової демократичної 

держави шляхом виконання різного типу практичних завдань, де осо-

блива увага приділяється наслідкам антропогенного впливу на різні 

рівні організації живого: видовий, популяційний, біоценотичний, еко-
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системний і біосферний; визначенню економічної ефективності при-

родоохоронних заходів, оцінки збитків, які завдає господарству за-

бруднення окремих компонентів природи, управління процесом при-

родокористування. 

Виконання практичної роботи передбачає такі орієнтовні етапи: 

визначення мети і завдань, пояснення учителем теоретичних аспектів 

теми практичної роботи, послідовності дій, обговорення щодо вико-

нання операцій окремими учнями, виконання роботи всіма учнями, 

допомога учителя тим, хто має проблеми, аналіз помилок, прогово-

рювання вголос прийомів виконання операцій і їх послідовності. Ви-

конання практичних робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оціню-

ванню підлягають перш за все практичні уміння, визначені метою ро-

боти. 

Авторами О. С. Бокоч, М. Й. Гринчук, Л. І. Мигалина розроблено 

відповідно до діючого Державного стандарту базової і повної зага-

льної середньої освіти (затвердженого Постановою Кабінету Мініст-

рів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), вимог чинної Програми 

для загальноосвітніх навчальних закладів «Екологія» (10 – 11 класи) 

для рівня стандарту та академічного рівня (Київ, 2010) та підручника 

«Екологія. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень» авторів 

Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко (Київ, Генеза, 2011) Практикум 

з курсу «Екологія» для 11 класу (рівень стандарту та академічний рі-

вень), матеріали якого схвалені комісією з біології, екології та приро-

дознавства Науково-методичної ради з питань освіти МОН України 

(протокол № 4 від 01 липня 2014 року). Метою авторів було наповни-

ти зміст практичних робіт, які становлять обов’язкову складову уро-

ків екології в 11 класі, актуальними матеріалами, велика частина яких 

містить відомості про екологічний стан в Закарпатській області.  

З метою екологізації вітчизняної освіти, забезпечення її непере-

рвності, необхідності підвищення екологічної свідомості учнів про-

понується шляхом реалізації варіативної складової типових навчаль-

них планів впроваджувати курси екологічного прямування. З цією 

метою групою авторів розроблено Збірник навчальних програм еко-

логічного напрямку (5-9 класи) (І частина) для організації допрофіль-

ної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програми 

для збірника підготовлені педагогічними працівниками Хмельниць-

кої, Івано-Франківської, Запорізької, Київської, Херсонської, Черка-

ської, Миколаївської областей.  
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Зміст збірника включає такі програми:  

1. Екологічна абетка. 5-6 клас (Віркун В. О., Єршова О. Б.) 

2. Знайомство з екологією. 5-6 клас (Палюховська О. М., Гва-

радзе Л. А.) 

3. Екологія рослин. 7-8 клас (Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Вір-

кун В. О.) 

4. Екологія (аутекологія) рослин 8(9) клас (Драган Г. І.) 

5. Екологія тварин. 7 клас (Паращук Н. А.) 

6. Екологія тварин. 7-8 клас (Чубса С.) 

7. Вода – це життя. 7-8 клас (Гільберг Т. Г., Мирна Л. А.) 

8. Екологія ґрунту. 7-8 клас (Віркун В. О., Біла М. С., Кашук 

Т. М., Щур О.М.) 

9. Екологія повітря. 7-8 клас (Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Вір-

кун В. О.) 

10. Енергоресурси. 7-9 клас (Євсюченко Л. В.) 

11. Енергоспоживання та енергозбереження. 8 клас (Кудревич 

О. П.)  

12. Основи повноцінного харчування людини. 8(9) клас (Бон-

даренко Л.) 

13. Екологія їжі. 8-9 клас (Калінська Н. Р.) 

14. Антропогенне забруднення навколишнього природного се-

редовища. 8 клас (Бондаренко Л. Д.) 

15. Екологія домашнього житла. 9 клас (Мельник О. А., Кожан 

Н. О., Вапняр С.М.) 

16. Практична екологія. 9(10)клас. (Глазунова І. В., Глазунов 

М. М.) 

17. Магнітне поле і здоров’я людини. 9 клас (Шарко В. Д. Ліс-

кович О. В.) 

18. Людина в електромагнітному павутинні. 9 клас (Шарко  

В. Д., Куриленко Н. В.) 

19. Фізика. Людина. Навколишнє середовище. 9 клас (Куч рук 

О.Д., Шарко В. Д.) 

20. Екологія рідного краю. 1-11 клас. (колектив авторів Запо-

ріжжя) 

21. Збереження біорізноманіття свого регіону. 7 клас (Бойко  

П. М.) 

22. Екологічні системи рідного краю. 7-8 клас (Мазаєва К. В., 

Сервалі Т. М.) 
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23. Екологічні проблеми рідного краю. 6-8 клас (Луценко А. Г., 

Луценко Т.) 

24. Екологічне краєзнавство. 8-9 клас (Панич Н. Д.) 

25. Сільський зелений туризм. 8 клас (Зінкевич М. В., Лішин-

ська У. І.) 

26. Сільський зелений туризм. 9 клас (Зінкевич М. В., Лішин-

ська У. І.) 

27. Основи екології та природокористування 8-11 клас (Глу-

щак Г. Я.) 

28. Екологічна культура 8 (9) клас (Шилкіна К. О.) 
 

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість 

годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може 

творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інте-

реси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-

матеріальної бази школи. Курс за вибором (факультатив), програма 

якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж 

двох років. 

Також пропонуються до використання з метою екологізації вітчиз-

няної освіти Програма елективного курсу (або факультативу) «Зелений 

пакет» (http://www.greenpack.in.ua/) для 8 (9) класу, затверджена Мініс-

терством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і науки Украї-

ни від 07.12.2009 року № 1/11-9999) та електронна версія навчально-

методичних матеріалів «Освіта для стійкого розвитку в дії» 

(http://www.esd.org.ua/) для 3-8 класів як у вигляді курсів за вибором, фа-

культативів, так і гурткових, клубних та інших форм позакласних занять.  

Методичні рекомендації, посібник для вчителів «Зелений пакет» 

(що містить і електронну версію) та відеоматеріали разом із програмою 

складають єдиний методичний комплект та рекомендовані МОН Укра-

їни. Матеріали «Зеленого пакету» сприяють формуванню в учнів прак-

тичних навичок та навичок оцінювання інформації екологічного змісту. 

Це є якісний продукт з питань охорони довкілля та сталого розвитку, 

важлива риса якого – його міждисциплінарний характер. Він містить 

матеріали, що вчать учнів розв’язувати життєві ситуації, приймати сві-

домі рішення, турботливо відноситись до природи та власного здоров’я. 

Усі посібники та програми курсу «Уроки для сталого розвитку» 

містять грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

http://www.greenpack.in.ua/
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ЕКОНОМІКА 

 

 

Зміни, що відбуваються в житті нашого суспільства знаходять 

своє безпосереднє відображення й у шкільній освіті. Формування но-

вого економічного мислення в нинішніх умовах стало соціальним за-

мовленням суспільства, а економічна підготовка – складовою части-

ною загальної освіти.  

Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є 

така підготовка учнів, яка забезпечить їм достатній рівень життєвої 

компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, ро-

дини та окремої людини. Вивчення економіки в школі спрямоване на 

розвиток економічної культури учнів; дозволяє навчити їх самостійно 

набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати 

і пояснювати сучасні економічні явища; забезпечує попередню еко-

номічну підготовку старшокласникам, які продовжать навчання на 

економічних факультетах у вищих навчальних закладах. Усі рекоме-

ндації щодо вивчення економіки за попередній навчальний рік зали-

шаються чинними і для 2015/2016 навчального року. У таблиці 1 

представлений розподіл годин на вивчення економіки в старшій шко-

лі.  

 

Таблиця 1.  

Розподіл годин на вивчення економіки 
 

Кількість годин на тиждень у класах 

Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

- 1 - 1 3 3 

 

Навчання здійснюватиметься з використанням таких програм: 

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 

11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 2010. 

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 

10-11 кл. Профільний рівень. – К., 2010. 
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 Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних 

закладів (курси за вибором). Частина І. 10-11 (для 11 кл.), (видавниц-

тво «Аксіома», 2008). 

 Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних 

закладів (курси за вибором). Частина II, (видавництво «Аксіома», 

2008). 

 Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К., 

2010. 

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Учитель має 

право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без 

вилучення одних на користь інших. Обласні, районні та міські мето-

дичні кабінети (центри) не уповноважені регламентувати розподіл 

учителем навчальних годин у межах тем. 

 

Для вивчення навчального предмета рекомендовано підручники-

переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для уч-

нів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: 

1.  Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас 

(автор І.Ф. Радіонова, видавництво «Аксіома», 2011). 

2.  Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас 

(автори Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т. І. Чорна, видавництво «Ра-

нок», 2011). 

 

Підручники доповнюють інші методичні посібники, що значно 

розширюють можливості вчителя під час підготовки матеріалів про-

міжного контролю знань учнів та практичних робіт. До таких мето-

дичних посібників належать: 

 Горленко А.О. Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень 

стандарту. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 

 Горленко Г.О. Економіка. Тестові завдання. Навчальний посіб-

ник для учнів 10-11 класів. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 

 Часнікова О.В. Економіка. 10 клас. Рівень стандарту. Академіч-

ний рівень: Експрес-контроль. – Харків: Ранок, 2010. 

 Бондарєв Н.В. «Економіка. 11 клас: Рівень стандарту. – Харків: 

Видавнича група «Основа», 2012. 

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується 

вивченням курсу «Економіка» протягом 210 годин навчального часу, 

введенням курсів за вибором та факультативів, вивченням близьких 
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до економіки предметів: математики на академічному рівні та геог-

рафії на профільному. 

Для вивчення навчального предмета на профільному рівні реко-

мендовано підручники: 

 Економіка (профільний рівень). 10 клас (автори І. Ф. Радіонова, 

В. В. Радченко, видавництво «Аксіома», 2011). 

 Економіка (профільний рівень). 11 клас (автори І. Ф. Радіонова, 

В. В. Радченко, видавництво «Аксіома», 2011). 

 Економіка. (рівень профільний), 10 клас. (авт. Крупська Л.П., 

Тимченко І.Є., Чорна Т.І.) – Харків: Ранок, 2011.  

 Економіка. (рівень профільний), 11 клас. (авт. Крупська Л.П., 

Тимченко І.Є., Чорна Т.І.) – Харків: Ранок, 2011.  

Матеріали підручників логічно структуровані. Крім основної змі-

стової частини, визначення приросту знань учня, схематичного зо-

браження логіки теми, підсумків теми, пояснення практичного зна-

чення отриманих знань, матеріал цієї частини підручників дає мож-

ливість учню поглибити знання, частково вийшовши за межі програ-

ми, підготуватися до конкурсів та олімпіад з економіки. 

Додатково до зазначених підручників слід використовувати такі 

методичні посібники: 

 Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні 

вправи + Практичні роботи для учнів 10-х класів. – Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2010. 

 Єфремова Л.В., Степаненко Т.О. Усі уроки економіки. 11 клас. І 

семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група «Основа», 

2012. 

 Горобинська М. В., Єфремова Л.В., Піддубна Л.І. Усі уроки 

економіки. 11 клас. ІІ семестр. Профільний рівень. – Харків: Видав-

нича група «Основа», 2012. 

 Економіка (профільний рівень). Експрес-контроль. 10 клас (ав-

тор О. В.Часнікова, видавництво «Ранок», 2010). 

 Економіка (профільний рівень). Експрес-контроль. 11 клас (ав-

тор О. В.Часнікова, видавництво «Ранок», 2011). 

 

У межах варіативної компоненти змісту освіти пропонується ви-

вчення елективних курсів (див. таблицю 2). 
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Таблиця 2.  

 

Елективні курси економічного спрямування 
 

№ Автор (авторський колектив) Назва курсу 
Рекомендовано 

для учнів класу 

1.  І. Климюк Основи економіки 8-11 

2.  О. Решетняк, І. Тимченко, 

Ю. Лелюк, Т. Чорна, 

Л. Пужайчереда 

Економіка 2-11 

3.  Г. Горленко Власна справа 10-11 

4.  Г. Горленко Основи менеджменту 10 (11) 

5.  Г. Горленко, М. Карлін, 

О. Мартинюк 

Основи сімейного  

господарювання 

7-9 

6.  Г. Горленко Розв’язування  

економічних задач 

10-11 

7.  Авторський колектив зі Львова за 

спонсорської підтримки Department 

for International Deveploment (Вели-

ка Британія) 

Ділова активність 8-9 

8.  Ю. Бицюра Фінансова математика 10-11 

9.  Ю. Бицюра Початки економіки 5-7 

10.  Упорядник С. Капіруліна,  

за ред. Джуніор Ечівмент (Україна) 

Прикладна економіка 10-11 

11.  Н. Гражевська, Ю. Бицюра, 

Г. Карпюк, Н. Чанцева 

Глобалізація 11 

12.  І. Яцишина, В. Мисько Економіка з геогра-

фічним нахилом (гео-

графічна економіка) 

11 

13.  Т. Гільберг, Г. Думанська, 

Л. Іващенко 

Подорож у світ  

економіки 

5-7 

14.  Т. Гільберг, О. Юхимович Економіка для  

молодших школярів 

3-4 
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15.  О. Варецька Початки економіки 1-4 

16.  О. Жовтанецький Цікава економіка 10-11 

17.  З. Варналій, В. Сизоненко Основи підприєм-

ницької діяльності 

10-11 

18.  Г. Ковальчук, Л. Паламарчук Економіка родини 3-5 

19.  Т. Гільберг, А. Довгань, 

С. Капіруліна, Т. Магалецька, 

С. Подолюк, Л. Пужайчереда, 

О. Слюсар, А. Скоробагатов,  

О. Часнікова 

Основи споживчих 

знань 

1-11 

20.  Колектив авторів Університету  

банківської справи Національного 

Банку України 

Фінансова грамотність 10 

 

У початковій школі економічні знання мають інтегруватися у 

зміст інших предметів, оскільки молодший шкільний вік – це період 

набуття базових життєвих знань, навичок і формування процесів ро-

зуміння, усвідомлення власного життєвого досвіду та оточення. Будь-

яке ознайомлення з економічними явищами на цьому етапі навчання 

слід проводити у формі гри або за допомогою алегоричної розповіді, 

казок. 

В основній школі (5-9 класи) економічні знання інтегруються у 

зміст географії, історії, математики, правознавства. Окрім того, мо-

жуть вивчатися курси за вибором: у 5-6-х класах може викладатися 

курс «Подорож у світ економіки», у 7-8-х класах – «Підприємництво 

у дії»; у 8-9-х класах – «Моя економіка» за рахунок годин варіативної 

частини навчального плану. Вони можуть також виконувати функцію 

допрофільного навчання школярів. 

У класах з поглибленим вивченням економіки пропонуємо вико-

ристати програму «Основи економіки» (автор І.І. Климюк) або «Ос-

нови економіки» (автори Л.М. Кириленко, Л.П. Крупської, І.М. Пар-

хоменко, І.Є. Тимченко). 

У старшій школі зміст предмета «Економіка» представлений 

окремими спеціальними курсами, які враховують інтереси, здібності 

та життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи 

з іншого. До варіативної частини профільної школи віднесено такі 



31 

 

економічні курси: «Основи підприємницької діяльності», «Власна 

справа», «Основи менеджменту», «Основи інтелектуальної власнос-

ті», «Основи споживчих знань», «Основи сімейного господарювання» 

тощо. 

Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення ви-

вчення економіки і споріднених з нею предметів на достатньому рів-

ні. За їхньою допомогою відбувається трансформація наукових знань 

учнів у їхній практичний досвід. Практичні роботи, екскурсії, презен-

тації, дослідження, моделюючі або ситуативні вправи є невід’ємною 

складовою занять. Робочі плани профільних класів можуть включати 

багато курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується 

гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість 

обрати індивідуальну освітню програму.  

Робочі плани класів з поглибленим вивченням предмета, крім ро-

зширення і поглиблення змісту, мають сприяти формуванню стійкого 

інтересу до предмета, розвитку відповідних компетенцій і орієнтацій 

на професійну діяльність, пов’язану з обраним профілем. Поглиблене 

вивчення здійснюється за спеціальними програмами або за модуль-

ним принципом: програма «Основи економіки» доповнюється набо-

ром курсів за вибором певного спрямування. Кожна із наведених про-

грам може вивчатися за різними рівнями складності та обсягом. З ме-

тою більш повного врахування й розвитку навчально-пізнавальних 

інтересів учнів, їхніх нахилів і здібностей, вчителю надається право 

змінювати до 30 % змісту обраної навчальної програми.  

У листі МОНмолодьспорту №1/9-156 від 29.02.12 року йдеться 

про впровадження курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фінансова грамотність». Цей курс для загальноосвітніх на-

вчальних закладів розроблено Університетом банківської справи На-

ціонального банку України з метою виховання освіченого фінансово-

го споживача та підготовки його до взаємодії з існуючою фінансовою 

системою. Курс стимулює учнів освоювати ефективну «домашню 

економіку» і навички самостійної фінансової діяльності для забезпе-

чення власного добробуту. Він включає чотири комплексні теми: 

«Гроші та фінанси», «Заощадження й інвестиції», «Запозичення» і 

«Фінансове благополуччя». Пропонований курс забезпечений навча-

льною програмою, робочим зошитом для учня та навчальним посіб-

ником, які схвалені комісією з економіки Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
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для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Викладан-

ня даного курсу рекомендується в 10-х класах (34 години) за рахунок 

шкільного компонента. 

Важливим завданням є продовження впровадження в навчальний 

процес курсу за вибором «Основи споживчих знань», оскільки його 

зміст сприятиме швидше адаптуватися учням до нових умов життя, 

заснованого на принципах ринкової економіки. У випадку відсутності 

достатньої кількості годин на вивчення курсу наскрізну навчальну 

програму курсу за вибором «Споживчі знання» для учнів 1-11 класів 

вивчати у будь-якому з класів, коригуючи кількість годин. 

Навчально-методичне забезпечення вивчення економіки постійно 

поповнюється новими навчальними посібниками як традиційного ха-

рактеру, також і інноваційними за змістом і формою. Вони готуються, 

як фахівцями різних рівнів, так і вчителями-практиками, що діляться 

свої досвідом. Перелік посібників, які можуть бути використані при 

вивченні економіки, постійно оновлюється, друкується в щорічному 

інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та ро-

зміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і нау-

ки: www.mon.gov.ua та веб-сайті Інституту інноваційних техноло-

гій: iitzo.gov.ua. 

Під час підготовки до ДПА рекомендовано використати «Збірник 

завдань для державної підсумкової атестації з економіки. 11 клас» 

(авт. Ю.В. Бицюра, Г.О. Горленко, С.Л. Капіруліна). 

Суттєву допомогу у підвищенні свого фахового рівня та в підго-

товці до уроків з економіки вчителям надає журнал «Географія та ос-

нови економіки в школі» видавництва «Педагогічна преса». 

http://www.mon.gov.ua/
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ЗАХИСТ  ВІТЧИЗНИ 

 

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і на-

уки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерст-

ва освіти і науки від 29.05.2014 № 657, на вивчення предмета в 

2015/2016 навчальному році передбачено: 

- у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. 

на тиждень;  

- у класах всіх інших напрямів – 1,5 год. на тиждень. 

Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної 

складової навчального плану. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», 

від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Кон-

цепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та мето-

дичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання ді-

тей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

робочою групою з доопрацювання навчальної програми предмета 

«Захист Вітчизни» розширено зміст окремих розділів та забезпечено 

практичну спрямованість навчальної програми. 

Урок як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчиз-

ни» починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки 

готовності учнів до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 

3-5 хв. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів 

між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовос-

лужбовцями Збройних Сил України. 

Зміст програмового матеріалу в навчальній програмі «Захист Віт-

чизни», залежно від матеріальної бази навчального закладу та ін., 

може бути відкореговано на 20 відсотків у межах розділу. Послідов-

ність вивчення тем вчитель може коригувати самостійно. 

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами 

проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства 

освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9- 444). Навчальний пред-
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мет при цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з уто-

чненням («Основи медичних знань» для дівчат). 

Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди бать-

ків, опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогіч-

ної ради навчального закладу, можуть навчатися за програмою для 

юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами 

звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за 

програмою для дівчат «Основи медичних знань». 

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні сили України на захисті 

Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вог-

нева підготовка; статут Збройних сил України; стройова підготовка; 

військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-

медична підготовка; основи цивільного захисту.  

Дівчата – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне 

право про захист цивільного населення; основи медичних знань і до-

помоги; надання першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаці-

ях, хворим та догляд за ними. 

Розділ предмета «Основи цивільного захисту» для групи юнаків і 

для групи дівчат є спільним.  

Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Осно-

ви цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня циві-

льної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних за-

кладах. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок 

учнів наприкінці навчального року проводяться навчально-польові 

заняття (збори), у тому числі з використанням навчально-методичної 

бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних за-

кладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-

оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризов-

ної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівни-

ком навчального закладу відповідно до діючих вимог.  

Для більш ефективної організації навчально-польових зборів міс-

цеві органи управління освітою спільно з військовими комісаріатами 

повинні визначити школи, на базі яких проводитимуться заняття, за-

лучивши до них учнів з інших шкіл, об’єднавши їх у навчальні загони 

й відділення. 

Стрільба зі стрілецької зброї, в точу числі та малокаліберної гви-

нтівки, проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах 
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за планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з 

начальником гарнізону (командиром військової частини, начальни-

ком вищого навчального закладу), органом управління освітою і кері-

вником навчального закладу. 

Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо 

попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необ-

хідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою тех-

нікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, 

стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до 

учнів та досягати їх суворого виконання. 

Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'яза-

ний особисто впевнитися, що для занять створені безпечні умови, уч-

ні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички що-

до їх виконання.  

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на занят-

тях несуть викладачі предмета «Захист Вітчизни». 

З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей Мі-

ністерство освіти і науки рекомендує в загальноосвітніх навчальних 

закладах спланувати цикл уроків та виховних заходів, присвячених 

поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами, на які учні 

можуть наразитися (лист Міністерства освіти і науки України від 

19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з 

питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх на-

вчальних закладах»). 

Зазначені заходи можуть бути проведені для всіх категорій учнів 

на уроках з предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та ви-

ховних годинах у загальноосвітніх навчальних закладах. Для прове-

дення уроків рекомендовано використовувати відеоматеріали з пи-

тань протимінної безпеки для загального населення та дітей, що роз-

роблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ,  

ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від Національної 

Ради з питань телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами 

можна ознайомитись в Інтернеті за посиланнями:  

https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4; 

https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low

%2003.08.14.avi; https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%207

20x405%2003.08.14.mp4. 

https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
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Учителям необхідно надавати організаційно-методичну допомогу 

та брати участь у проведенні зазначених заходів. 

Навчально-методичне забезпечення зазначено в Переліках навча-

льних програм, підручників та навчально-методичних посібників, ро-

зміщених на офіційному веб-сайті Міністерства: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/

1349869542/.  

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: загальнодержавний методично-

інформаційний журнал «Основи Захисту Вітчизни» та журнал «Обо-

ронний вісник».  

Зокрема журнал «Оборонний вісник» – друковане щомісячне ви-

дання Центру воєнної політики та політики безпеки (ЦВППБ), що мі-

стить широкий спектр інформації військової сфери, яка може викори-

стовуватися вчителями і учнями загальноосвітніх навчальних закла-

дів під час підготовки та проведення уроків з предмета «Захист Віт-

чизни».  

Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних 

матеріалів, новин сектору безпеки і оборони України та за військові 

структури (формування) провідних країн світу.  

Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з 

вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в 

обсягах та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповід-

но до річного тематичного плану. Розділ журналу «Мій погляд», 

Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна 

адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворо-

тного зв’язку з аудиторією читачів, обговорення з ними проблемних 

питань та висвітлення досвіду з питань організації військово-

патріотичного виховання, а також для надання відповідей, що вини-

катимуть під час підготовки до проведення та викладання предмета 

«Захист Вітчизни». 

 

http://www.defpol.org.ua/
mailto:info@defpol.org.ua
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ІНКЛЮЗИВНА  ОСВІТА 

 

Відповідно до Державного стандарту визначено нові підходи до 

організації дітей з особливими освітніми потребами: інклюзивне та 

інтегроване навчання; формування життєвої компетентності у дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку як умови їх соціальної інтег-

рації, здатності застосовувати здобуті знання і вміння у практичній 

життєдіяльності. 

Нині діти з особливими потребами можуть здобувати освіту у рі-

зних типах загальноосвітніх навчальних закладів: спеціальних зага-

льноосвітніх навчальних закладах (спеціальні загальноосвітні школи 

з продовженим днем, школи-інтернати, спеціальні навчально-виховні 

комплекси, об’єднання, навчально-реабілітаційні центри далі – НРЦ), 

загальноосвітніх школах зі спеціальними та інклюзивними класами. 

Для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний 

заклад, місцеві органи управління освітою організовують індивідуа-

льне або дистанційне навчання. Право вибору навчального закладу 

або форми навчання належить батькам дитини. 

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (далі – спе-

ціальні навчальні заклади) з 1 вересня 2014 року запроваджено пое-

тапне введення в дію нових навчальних планів, розроблених відпові-

дно до Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 (далі – Державний 

стандарт). 

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних са-

нітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утри-

мання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз-

витку, та навчально-реабілітаційних центрів» (далі – Державні сані-

тарні норми і правила), затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерст-

ві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942. 

З огляду на те, що Державними санітарними нормами і правила-

ми зменшено гранично допустиме тижневе навчальне навантаження у 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, звертаємо увагу, 

що згаданою вище постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2013 р. № 607 затверджено базові навчальні плани таких за-
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кладів І ступеня, розраховані на структуру початкової школи у складі 

підготовчого, 1-4 класів. Відповідно строк навчання у такій початко-

вій школі становить 5 років (включаючи обов’язковий підготовчий 

клас), що забезпечує достатню кількість навчальних годин для засво-

єння змісту освітніх галузей у поєднанні з проведенням корекційно-

розвиткової роботи. 

З урахуванням поетапного переходу спеціальних навчальних за-

кладів на нові навчальні плани і програми (лист МОН від 25.06.2014 

№ 1/9-335 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноо-

світніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік») робочі на-

вчальні плани на 2015/2016 навчальний рік для загальноосвітніх на-

вчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку, складаються: 

- для підготовчого, 1-3 класів – за Типовими навчальними плана-

ми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (почат-

кова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 

80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 

133 та від 15.07.2014 № 828); 

- для 4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують коре-

кції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом 

МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 11.09.2009 р. № 852);  

- для 5-6 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потре-

бують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердже-

ними наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесе-

ними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701); 

- для 7-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціаль-

них загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які по-

требують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвер-

дженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. 

№ 778»;  

- для 11-12 класів – за Типовими навчальними планами спеціаль-

них загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом 

МОН України від 12.02.2015 № 134. 



39 

 

Типові навчальні плани для спеціальних загальноосвітніх навча-

льних закладів обов’язково включають години корекційно-

розвиткових занять, зміст яких спрямований на вирішення завдань, 

зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. Вибір 

курсів з корекційно-розвиткової роботи у старшій школі визначається 

навчальним закладом відповідно до контингенту в межах передбаче-

них годин («Соціально-побутове орієнтування», «Орієнтування в 

просторі», «Українська жестова мова», «Розвиток слухо-зоро-

тактильного сприймання мовлення та формування вимови», «Розви-

ток слуху та формування вимови», «Лікувальна фізкультура», «Рит-

міка», «Корекція розвитку»). Корекційно-розвиткові заняття прово-

дять спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-

логопед, вчитель фізкультури (інструктор з фізкультури), вчитель ри-

тміки. 

У старшій школі для дітей сліпих, із зниженим зором, глухих, із 

зниженим слухом, із порушеннями опорно-рухового апарату уведено 

курс «Захист Вітчизни», основна мета якого підготовка молоді до за-

безпечення власної безпеки у надзвичайних ситуаціях мирного і во-

єнного часу. 

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які пот-

ребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі 

Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні пла-

ни, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням особливостей 

розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Під час складання 

робочих навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навча-

льних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, дозволяється перерозподіл до 15 відсотків на-

вчального часу, визначеного інваріантною частиною Типових навча-

льних планів. Всередині освітньої галузі перерозподіл здійснюється 

за погодженням із місцевим органом управління освітою, між галузя-

ми – за погодженням із Міністерством освіти і науки України. 

Навчальний процес у спеціальних навчальних закладів для дітей 

глухих та зі зниженим слухом організовується за програмами загаль-

ноосвітньої школи для 5-11 класів (програми розміщені на офіційно-

му сайті Міністерства (www.mon.gov.ua). Учителі вносять корективи 

до них з урахуванням індивідуальних особливостей учнів глухих та зі 

зниженим слухом та строку навчання у школі ІІ та ІІІ ступеня. 
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У межах програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для розумово відсталих дітей (програми розміщені на офі-

ційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) для дітей із складними 

вадами розвитку (глухих та зі зниженим слухом у поєднанні з розу-

мовою відсталістю) дозволяється вносити корективи з урахуванням 

індивідуальних особливостей даної категорії дітей.  

Навчальні плани для учнів з помірною розумовою відсталістю 

складаються на основі Типових навчальних планів спеціальних зага-

льноосвітніх навчальних закладів І ступеня для розумово відсталих 

дітей з українською чи російською мовою навчання з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку учнів. 

Навчання дітей з помірною розумовою відсталістю здійснюється 

за спеціальними навчальними програмами для спеціальних навчаль-

них закладів для розумово відсталих дітей та (або) за індивідуальною 

навчальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пі-

знавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу 

матеріалу, його спрощенні за характером і структурою, збільшення кі-

лькості годин на вивчення окремих тем та постійне повторення навча-

льного матеріалу у поєднанні з предметно-практичною діяльністю.  

Корекційно-розвитковою складовою інваріантної частини навча-

льних планів спеціальних навчальних закладів регламентується орга-

нізація системної реабілітаційної роботи з учнями (вихованцями): ро-

звиток слухового сприймання; розвиток зорового сприймання; розви-

ток мовлення; корекція пізнавальної діяльності; формування навичок 

просторового орієнтування; соціально-побутове орієнтування; фор-

мування компенсаційних способів діяльності; практичне використан-

ня знань, умінь і навичок (предметно-практична діяльність); розвиток 

комунікативної діяльності і творчості; фізичний розвиток. Така робо-

та передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених особливо-

стями психофізичного розвитку учнів, і потребує впровадження осо-

бистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуа-

льним та диференційованим підходом. 

З урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

учнів з порушеннями слуху типові навчальні плани для дітей глухих 

та зі зниженим слухом розроблені з урахуванням пріоритетів білінг-

вального (двомовного) навчання (інтеграція словесної мови як мови 

навчання з українською жестовою мовою (далі – УЖМ) як мовою 

опанування та інтеграція УЖМ як мови навчання з словесною мовою 
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як мовою опанування). Такий підхід схвалюють наукові, методичні 

працівники, педагоги спеціальних навчальних закладів.  

Двомовне навчання у спеціальних навчальних закладах для дітей 

глухих та зі зниженим слухом передбачає одночасне використання 

двох мов (словесної та УЖМ). УЖМ вивчається не лише як окремий 

предмет, а й використовується як засіб вивчення інших предметів. У 

старших класах особливо важливо забезпечувати зростання питомої 

ваги словесної мови з відповідним зменшенням обсягу використання 

УЖМ. За таких умов розширюється сфера використання словесної 

мови і забезпечується більш успішне формування в учнів мовленнє-

вих умінь. При цьому, за належної організації навчання, рівень засво-

єння змісту предмета підвищується. 

Не менш важливою є робота з розвитку продуктивних видів мов-

леннєвої діяльності – говоріння й письма. Необхідно спрямовувати 

увагу на розвиток уміння учнів з порушеннями слуху будувати діало-

ги та монологічні висловлювання за навчальним матеріалом і відпо-

відними мовленнєвими ситуаціями. 

Виконанню таких завдань сприятиме системна корекційно-

розвиткова робота з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання 

мовлення та формування вимови у глухих дітей та з розвитку слухо-

вого сприймання та формування вимови у дітей зі зниженим слухом 

із забезпеченням міжпредметних зв’язків. 

Обов’язковою складовою у запровадженні двомовного навчання 

має стати робота з батьками учнів, громадськими організаціями тощо, 

спрямована на роз’яснення соціальної потреби в такій моделі навчан-

ня, її переваг, особливо у створенні передумов для подальшої соціалі-

зації учнів та випускників з порушенням слуху.  

Нагадуємо, що Перелік навчальних програм, підручників та на-

вчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчаль-

них закладах для дітей з особливими освітніми потребами (за нозоло-

гіями), щороку розміщується на офіційному сайті Міністерства та в 

Інформаційному збірнику МОН. 

Діти, які не можуть за станом здоров’я відвідувати школу, на-

вчаються за індивідуальною формою. Індивідуальне навчання впро-

ваджується з метою забезпечення права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей 
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та обдарувань, стану здоров’я, демографічної ситуації, організації їх 

навчання.  

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвіт-

ніх навчальних закладах 20.12.2002 № 732 (Зареєстровано в Мініс-

терстві юстиції України 8 січня 2003 р. за № 9/7330). 

1.6. Підставою для організації індивідуального навчання є: 

- заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

- наказ директора навчального закладу; 

- погодження місцевого органу управління освітою; 

- скерування департаменту; 

- витяг з протоколу ПМПК чи ЛКК (поновлюється кожного року). 

1.7. Право на індивідуальне навчання мають учні: 

- які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний за-

клад; 

- яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше 

одного місяця; 

- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено 

закінчити школу; 

- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі 

становить менше 5 осіб); 

- які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступе-

ня; 

- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психіч-

ного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, від-

мовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноо-

світньої школи (школи-інтернату).  

Кількість годин для організації індивідуального навчання відпо-

відно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану 

визначається наказом директора та затверджується відповідним орга-

ном управління освітою (згідно з довідкою ЛКК): 

1-4-ті класи – 5 годин на тиждень на кожного учня; 

5-9-ті класи – 8 годин на тиждень на кожного учня; 

10-12-ті класи – 12 годин на тиждень на кожного учня 

за умови виконання вимог Державного стандарту початкової за-

гальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної се-

редньої освіти.  
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Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального 

плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної се-

редньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз-

витку, визначається наказом директора навчального закладу, затвер-

джується відповідним органом управління освітою і становить (згідно 

з довідкою ПМПК): 

 1-4-і кл. – 10 год. на тиждень на кожного учня; 

 5-9-і кл. – 14 год. на тиждень на кожного учня; 

 10-12-і кл. – 16 год. на тиждень на кожного учня.  

 

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми пот-

ребами на основі організації їх навчання у загальноосвітніх навчаль-

них закладах на основі застосування особистісно орієнтованих мето-

дів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності таких дітей. 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особли-

вими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалі-

зація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчаль-

но-виховному процесі. 

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освіт-

німи потребами у загальноосвітніх навчальних закладах необхідно 

створити відповідні умови: 

- безперешкодний доступ до території та приміщень навчального 

закладу, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому 

числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору; 

- забезпечення навчального закладу необхідними навчально-

методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальни-

ми технічними засобами навчання; 

- наявність кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розва-

нтаження, логопедичного з відповідним корекційно-розвитковим об-

ладнанням; 

- забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учите-
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лями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистента-

ми учителя). 

Інклюзивне навчання організовується у загальноосвітніх навча-

льних закладах, незалежно від типу, форми власності та підпорядку-

вання, на основі комплектування класів учнями з типовим розвитком 

та учнями з особливими освітніми потребами. Рішення про створення 

класів з інклюзивним навчанням приймається засновником (власни-

ком) загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з від-

повідним органом управління освітою та органом державної санітар-

но-епідеміологічної служби.  

Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими по-

требами у загальноосвітній школі передбачає створення відповідних 

умов: доступність будівель і приміщень, використання адекватних 

форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний 

супровід, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють).  

Організація інклюзивного навчання передбачає надання дитині з 

особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної 

допомоги. Корекційно-розвиткові заняття проводяться в окремому 

приміщенні, простір якого слід розподілити з урахуванням потреб 

учнів. Зокрема, у приміщенні потрібно створити функціональні зони: 

навчальну, ігрову, зону релаксації, сенсорну тощо. 

Відповідно до контингенту учнів з особливими освітніми потре-

бами керівник навчального закладу визначає кількість учителів-

дефектологів, асистентів учителя та, за потребою, асистентів дитини. 

Це відповідає пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх 

навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1205, зареєстрованого у Міні-

стерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, яким 

встановлено, що за рахунок спеціального фонду загальноосвітні на-

вчальні заклади можуть уводити додаткові посади.  

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається 

відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням ін-

дивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог. 

У процесі підготовки до уроку в класі з інклюзивним навчанням 

вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий ма-

теріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) програм так, щоб 

на одному уроці діти з різним станом психофізичного та інтелектуа-

льного розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні 
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засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержува-

на учнем по темі, що вивчається, повинна відповідати рекомендова-

ній йому для навчання освітній програмі. Закріплення і відпрацюван-

ня отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактич-

ному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздат-

кові картки, вправи з навчальних посібників і підручників. Така по-

будова учбових занять створює умови, при яких всі учні класу залу-

чаються до загальнокласної роботи. 

Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного про-

цесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та 

виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує на-

вчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей на-

вчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потре-

бами.  

У разі відсутності можливості введення додаткової посади, зок-

рема асистента дитини, таку функцію можуть виконувати один із ба-

тьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) в їхній 

письмовій заяві. Це співвідноситься із статтею 59 Закону України 

«Про освіту» та статтею 12 Закону України «Про охорону дитинст-

ва», якими на батьків покладається відповідальність за виховання, на-

вчання і розвиток дитини.  

Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані постійно дбати про 

фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови 

для розвитку їх природних здібностей. Батьки є учасниками навчаль-

но-виховного процесу, мають сприяти здобуттю дітьми освіти у на-

вчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту ві-

дповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу. 

З урахуванням зазначеного, керівники загальноосвітніх навчаль-

них закладів, у яких навчаються діти із складними порушеннями роз-

витку, у тому числі діти з аутизмом, синдромом Дауна та інші, зо-

бов’язані забезпечити доступ до навчально-виховного процесу асис-

тента дитини з числа батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуван-

ням вимог санітарного законодавства.  

Якщо дитина навчається за спеціальною програмою для розумово 

відсталих дітей у загальноосвітньому навчальному закладі (за індиві-

дуальною формою чи в класі з інклюзивним навчанням), навчання її 

завершується після закінчення 9 класу. Випускникам, які мають осо-

бливі освітні потреби, видається документ встановленого зразка для 
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загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були. У 

додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту вказуються 

лише ті предмети, які вивчав учень у процесі навчання. Після цього 

дитина має право на вступ до професійно-технічного навчального за-

кладу з урахуванням рекомендацій лікарів. 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію уч-

нів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року 

№ 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 

року за №151/14842 (зі змінами), учні з особливими освітніми потре-

бами звільняються від атестації. Також, учні, які навчаються за спеціа-

льними програмами у загальноосвітніх навчальних закладах, за станом 

здоров’я можуть бути звільнені від проходження державної підсумко-

вої атестації за висновком лікарсько-консультативної комісії. Учням, 

які звільняються від атестації, необхідно подати заяву батьків або осіб, 

які їх замінюють, довідку лікарсько-консультативної комісії, засвідче-

ну печаткою закладу охорони здоров’я. Підставою для звільнення від 

атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ 

керівника загальноосвітнього навчального закладу. Для осіб, звільне-

них від державної підсумкової атестації, у додаток до свідоцтва про 

відповідний рівень освіти виставляються річні бали та робиться запис 

«звільнений». Однак, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, 

такі учні можуть допускатися до проходження атестації. 

Законодавство в галузі освіти передбачає можливість створення 

загальноосвітнього навчального закладу нового типу – навчально-

реабілітаційний центр (для дітей з особливими освітніми потребами, 

зумовленими складними вадами розвитку). Саме у таких центрах діти 

з інвалідністю, ускладненою тяжкими порушеннями розвитку (у тому 

числі діти, які самостійно не пересуваються), можуть здобувати осві-

ту відповідного рівня у поєднанні з реабілітаційними послугами.  

Система наукового обґрунтування та фахового супроводження 

процесу реабілітації дітей з тяжкими порушеннями розвитку в умовах 

їхнього навчання в НРЦ передбачає послідовне вирішення комплекс-

них проблем, починаючи від складання індивідуальних навчально-

реабілітаційних програм на основі індивідуальної програми реабілі-

тації дитини-інваліда з наступним їх коригуванням. При цьому педа-

гогічними, медичними працівниками забезпечується специфічність 

процесу реабілітації дитини з інвалідністю на основі здійснення інди-
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відуального підходу, оскільки такі діти потребують фахового супро-

водження і підтримки на всіх вікових етапах, особливо в дошкільно-

му та молодшому шкільному віці. 

Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які само-

стійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зара-

ховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супро-

воду асистентом дитини. Така норма встановлена пунктом 7 Порядку 

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закла-

дах, затвердженого спільним наказом МОН та МОЗ від 06.02.2015 за 

№ 104/52. 

Для формування навичок соціальної поведінки такі діти потре-

бують спеціальних умов у спеціально організованому середовищі. 

Чим раніше таке середовище для дитини буде створено, тим успіш-

нішою буде її адаптація та менше її розвиток відхилятиметься від но-

рми.  

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, 

науково-методичного забезпечення змісту навчально-виховного про-

цесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної 

категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та ба-

тьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефектив-

ність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-

корекційного результату. 
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ІНОЗЕМНІ  МОВИ 

 

Вивчення іноземних мов 2015/2016 навчального року здійснюва-

тиметься за декількома навчальними програмами, а саме: 

- «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх на-

вчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012; 

- «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх на-

вчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010; 

- «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 

2013; 

- «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні 

мови. 5-7 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013; 

- «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні 

мови. 8-9 класи», «Перун», 2005; 

- «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга 

іноземна мова 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013. 

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) 

вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише 

вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контро-

лю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю. 

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та пред-

ставлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираже-

ною кореляцією між класами.  

На сьогодні триває робота з розвантаження начальних програм 

для учнів 1-9 класів середньої школи. Важливу роль відіграватиме та-

ка змістова категорія, як ставлення учнів до предмета і до процесу 

його вивчення. Прийнято рішення перенести розширену інформацію 

краєзнавчого характеру про історію рідного краю з 4 класу до 5 та 6 

класу. У розвантаженій програмі підкреслюється значення демон-

страції знань, навичок та вмінь у відповідних типових контекстах їх 

використання через компетенції. У центрі уваги знаходитиметься не 

просто відтворення знань, а поступова впровадження вагомих типів 

навчальної діяльності. Вилучено низку граматичних структур, які не 

несуть основного навантаження для відтворення знань, ряд структур 

перенесено до матеріалу інших класів. Програма не обмежує самос-
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тійності і творчої ініціативи вчителя, передбачаючи гнучкість у від-

борі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та 

обраних засобів навчання. 

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються 

згідно з листом Міністерства від 11.06.14 р. №1/9-303: 

- для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початко-

вої школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 

10.06.2011 № 572;  

- для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682; 

- для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загально-

освітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом  

МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесе-

ними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; 

- для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загально-

освітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 

від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України 

від 05.02.2009 № 66; 

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загаль-

ноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 29.05.2014 № 657; 

- для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням 

окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-6 класи – за Типо-

вими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 

ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 

03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014 № 664 (додаток 8); 7-9 класи – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими нака-

зом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними нака-

зом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими 

навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ сту-

пеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі 

змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; 

- для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних 

мов: 1-3 класи – за Типовими навчальними планами початкової шко-

ли, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 

10.06.2011 № 572 (додатки 4-5); 4 клас – за Типовим навчальним пла-
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ном спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН 

України від 13.03.2006 № 182 чи Типовими навчальними планами по-

чаткової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 

№ 682 (додаток 4); 5-6 класи – за Типовими навчальними планами за-

гальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими нака-

зом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України 29.05.2014 № 664 (додаток 3); 7-9 

класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього 

типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 

10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН Украї-

ни від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України 

від 29.05.2014 № 657 (додаток 19); 

- для білінгвальних класів: 5-7 класи – за Типовими навчальни-

ми планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня за-

твердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012  

№ 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 

№ 664; 7-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердже-

ними наказом МОН від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типови-

ми навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010  

№ 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 

№ 657 (додаток 20). 

Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального 

плану основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту ін-

шомовної освіти на рівні Державного стандарту.  

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім 

навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального 

навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня 

навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу. 

Звертаємо увагу на нові Типові навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ Міністерства від 29.05.2014 

№664), згідно яких навчальний заклад з 1 вересня отримує право ви-

бору щодо вивчення другої іноземної мови.  

Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови 

приймаються, залежно від умов для такого вивчення, навчальним за-

кладом самостійно.  
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У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися 

лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф 

Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літера-

тури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та 

оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і 

науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитися 

на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. Для 

учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізова-

них шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов підготовлені нові 

підручники та навчально-методичні комплекти. Навчальний зміст пі-

дручників укладено відповідно до програми і представлено розділа-

ми, що відповідають тематиці ситуативного спілкування. 

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона ві-

дображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що 

провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи 

наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої дія-

льності: говоріння, аудіювання, читання, письма.  

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  

У ПРЕДМЕТІ «ІНОЗЕМНА МОВА» 

 

Комунікативна спрямованість предмета «іноземні мови» надає 

вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, пат-

ріотизму, високих моральних якостей особистості. Розвиток патріо-

тичних якостей учнів засобами ІМ враховує особливості вікового пе-

ріоду і передбачає різні його етапи.  

1 етап. Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних 

почуттів до своєї сім’ї (тема «Сім’я», «Свята і традиції»). 

2 етап. Виховання любові до своєї малої батьківщини – села, міс-

та, учнівського колективу… 

3 етап. Формування власне патріотизму, виховання любові до 

України як своєї Батьківщини. 

У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови є багато 

культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають ви-

користання інтерактивних технологій, націлених на практичне засто-

сування українознавчої інформації, проведення соціокультурних па-

ралелей, виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї кра-

їни, рівноправними партнерами інших європейських країн, поклика-

http://www.mon.gov.ua/
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них розвивати свою. Батьківщину і збагачувати скарбницю світової 

цивілізації. 

 

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 

Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчаль-

ного процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою 

й стандартом, що регламентує його вимоги до обов’язкового мініму-

му змісту й рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі 

знання фонетики, лексики, фразеології, граматики. 

Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення 

рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії. 

Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю 

над ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мо-

ви. Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оціню-

ватися його робота, які вимоги в навчанні будуть до нього 

пред’являтися. У цьому полягає й певний стимул до підвищення яко-

сті своїх знань.  

Основними видами оцінювання з ІМ є поточне, тематичне, семес-

трове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. 

Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навча-

льних закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з 

метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й 

рівнів його оволодіння та здійснення корегування щодо застосовува-

них технологій навчання.  

Основна функція поточного контролю – навчальна. Питання, за-

вдання, тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й по-

вторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати 

із фронтальною роботою групи.  

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оціню-

вання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не 

передбачено. 

Наступною ланкою в системі контролю є семестровий контроль, 

що проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння на-

вчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й під-

твердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. 

Семестровий контроль проводиться двічі на рік.  
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Завдання для проведення семестрового контролю складаються на 

основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми ви-

вченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня 

навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до на-

вчання.  

Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовлен-

нєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі 

робиться, 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. 

Оцінка за семестр ставиться на основі ТЕМАТИЧНОГО оціню-

вання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.  

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 

класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний варіант 

слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та 

домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з 

виставленням оцінок. 

У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. 

У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі робо-

ти але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись робо-

ти всіх учнів.  

Словники перевіряються один раз в семестр. Учитель виправляє 

помилки і ставить підпис та дату перевірки.  

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу 

«Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов част-

ково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою ви-

вчення предмета».  

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається. 

Під час виставлення тематичного бала результати перевірки ро-

бочих зошитів не враховуються. 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, за-

тверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. 

При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділить-
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ся на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні 

іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас 

чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.  

Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в про-

цесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки до-

сягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення 

учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої 

ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). 

Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в 

учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні, є Євро-

пейське мовне портфоліо. 

Методичний посібник для вчителів портфоліо можна знайти за 

посиланням : http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literatura/11-

metoducna literatura/92-metoducna-emp-portfolio.html. ознайомитися з 

версією європейського мовного портфоліо для школярів 7-12 років 

можна за посиланням http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-

literatura/12-other-literatura/141-other-literatura portfolio-7-12.html.  

Портфоліо для школярів 12-17 років за посиланням посиланням 

http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other-

literatura/126-other-literatura portfolio-12-17.html 

 

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчен-

ня іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти, більш детально ознайомитися з основними положен-

нями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int; 

www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev. 

 

http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literatura/11-metoducna%20literatura/92-metoducna-emp-portfolio.html
http://www.libra-terra.com.ua/metodychna-literatura/11-metoducna%20literatura/92-metoducna-emp-portfolio.html
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other-literatura/141-other-literatura%20portfolio-7-12.html
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other-literatura/141-other-literatura%20portfolio-7-12.html
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other-literatura/126-other-literatura%20portfolio-12-17.html
http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other-literatura/126-other-literatura%20portfolio-12-17.html
http://www.coe.int/
http://www.britishcouncil.org.ua/
http://www.goethe.de/kiev
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ІНФОРМАТИКА 

 

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 

навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними 

до навчальних програм. 

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті 

(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми поз-

бавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послі-

довність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але 

так, щоб не порушувалась логіка його викладу.  

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не 

можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетен-

ція вчителя.  

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерст-

вом до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках 

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібни-

ків, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства 

(www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 

Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому 

зміни у програмах.  

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель 

вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізо-

вує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Мініс-

терства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення ба-

зових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій 

розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках 

Міністерства освіти і науки відповідних років. 

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх на-

вчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою 

«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосві-

тніх навчальних закладів», складеною з розрахунку 1 година на тиж-

день. Звертаємо увагу, що в програму внесено зміни, затверджені на-

казом Міністерства від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до 

навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ сту-

пеня». Розвантажену та доопрацьовану програму розміщено на офі-

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://www.mon.gov.ua/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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ційному веб-сайті МОН України: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/

1349869088/ 

Таким чином у 7 класі учні загальноосвітніх навчальних закладів 

будуть вивчати наступні розділи: 

 

Назва розділу Кількість  

годин 

Електронне листування 4 

Моделювання 3 

Алгоритми з повторенням і розгалуженням 9 

Табличний процесор 8 

Розв’язування компетентнісних задач 4 

Виконання індивідуальних навчальних проектів, у тому 

числі з використанням програмних засобів навчального 

призначення (математика, фізика, хімія, біологія, геог-

рафія тощо) 4 

Резерв 3 

Усього 35 

 

Зміни відбулися в програмі для учнів 7 класу в темі «Моделю-

вання»: зменшено обсяг навчального матеріалу теми, а відповідно і 

кількість годин на її вивчення, зменшено кількість обов’язкових 

практичних робіт. За рахунок цього збільшено кількість часу на ви-

вчення теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» та додано 

ще одну резервну годину.  

Рекомендуємо виконання практичної роботи № 2 «Побудова ін-

формаційних моделей» поєднати з повторенням та закріпленням 

вмінь учнів працювати у графічному або текстовому редакторі, а між 

темами «Моделювання», «Алгоритми з повторенням та розгалужен-

ням», «Табличний процесор» провести тісний зв’язок, продовживши 

формування вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графі-

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
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чні моделі в обраних вчителем середовищах для виконання алгорит-

мів та табличних розрахунків.  

Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з по-

вторенням та розгалуженням» можна використовувати безкоштовні 

он-лайн сервіси: 

- он-лайн середовище code.org (https://studio.code.org – для 

реалізації завдань цієї теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс); 

- http://codecombat.com/, навчання через гру. 

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність ви-

вчення тем, визначених у навчальній програмі на свій розсуд. 

Новою для учнів та вчителів, які викладають інформатику в 7 

класі, буде тема «Розв’язування компетентнісних задач», що є однією 

з важливих складових роботи в системі навчання інформатики. 

Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів 

діяльності учнів: 

- визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову зада-

чі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у 

тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному ви-

гляді; 

- пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, 

планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку 

для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, 

здійснює пошук даних в Інтернеті); 

- управління: учень структурує потрібні дані для пошуку 

розв’язку; 

- інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох 

джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупи-

няє пошук; 

- оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, від-

бирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими крите-

ріями; 

- створення: учень враховує особливості призначення під-

сумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стис-

ло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки; 

- передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує да-

ні, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсум-

ковий документ акуратно та презентабельно. 

https://studio.code.org/
http://codecombat.com/
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При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 

класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомо-

гою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі – двох тех-

нологій або у двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в 

кількох середовищах. 

Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних 

задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх 

учнів класу. 

Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентніс-

них задач у інформатиці можна за покликаннями: 

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

- http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full 

Навчальний час, що відводиться на вивчення курсу інформатики, 

рекомендується розподіляти таким чином: 

- 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретич-

них знань, 

- 70 % навчального часу – на формування практичних нави-

чок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ. 

Під час вивчення курсу інформатики в 7 класі обов’язковим є 

проведення восьми практичних робіт. Тривалість виконання практич-

них робіт не повинна перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо 

тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової ка-

тегорії). 

Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується 

використовувати українські поштові сервери, такі як: і.ua, ukr.net, 

mail.online.ua, meta.ua, ukrpost.net. Особливу увагу при вивченні теми 

рекомендується приділити етиці електронного листування, правилам 

безпечного листування. 

У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у 

навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей 

від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. 

Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням ме-

режі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів до 

сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Рекомендуємо 

користуватися безкоштовними фільтрами та брандмауерами (з підт-

вердженням їх належності до комп’ютерних програм вільного вико-

ристання) або тими, які доступні для навчального закладу та забезпе-

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf
http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full
http://www.і.ua/
http://mail.online.ua/
http://mail.online.ua/
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чують відповідний рівень захисту. Знайти інформацію про безпечний 

Інтернет можна на сайті www.google.com/intl/uk/goodtoknow//. 

Наголошуємо, що оцінювання навчальних індивідуальних і групо-

вих проектів є обов’язковим для всіх учнів класу. Рекомендуємо зве-

рнути увагу на зазначену в пояснювальній записці до навчальної про-

грами з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчаль-

них закладів можливість оцінювання індивідуальних досягнень учнів 

методом «Портфоліо».  

Навчальні заклади, що обрали програму «Інформатика. 5-9 класи 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням пре-

дметів природничо-математичного циклу» (2012 рік; автори: Г. Гром-

ко, Є. Іванов, В. Лапінський, В. Мельник, Ю. Пасіхов, В. Руденко), 

продовжують у 7 класі навчання за цією програмою. 

Для опанування інформатики у школах з поглибленим вивченням 

предметів математично-природничого циклу базовими є розділи: 

 
Назва розділу Кількість годин 

Інформація та її властивості 2 

Службове програмне забезпечення 4 

Основи інформаційної безпеки 2 

Мережеві технології 4 

Опрацювання даних у таблицях 8 

Комп’ютерне моделювання 2 

Алгоритмізація та програмування 5 

Виконання індивідуального проекту  

Резерв 5 

Усього  35 

 

Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізу-

вати, обравши такі курси за вибором: 

- Проектування робототехнічних систем (авт. І. Кіт, О. Кіт); 

- Основи програмування (авт. С. Вапнічний, В. Зубик, В. Ре-

брина);  

- Інструменти для веб-дизайну (авт. І. Фоменко); 

http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow/
http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow/
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- «Хмарні сервіси Office 365» (авт. С. Литвинова, Г. Абросі-

мова). 

Рекомендуємо популяризувати серед учнів 8-11 класів конкурси, 

пов’язані з розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-

In, Google Summer of Code тощо), якщо це не вимагає фінансових ви-

трат від навчального закладу, вчителя або учня та відбувається в рам-

ках чинних Державних санітарних правил та норм «Влаштування і 

обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та 

режим праці учнів на персональних комп’ютерах». 

Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Мініс-

терством освіти і науки України» схвалено навчальну програму з ін-

форматики для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного про-

філю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков). 

У процесі проведення уроків з інформатики слід приділяти увагу 

патріотичному вихованню учнів, розкривати досягнення вітчизняної 

науки, українських вчених у розробленні обчислювальної техніки і 

фундаментальних основ кібернетики та інформатики. Методичні ре-

комендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноос-

вітніх навчальних закладах розміщено за адресою 

http://www.mon.gov.ua/content/Освіта/patriotichne-vix-metodichni-19-

05-2015.pdf. 

Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен 

ознайомитись та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-

методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабі-

нетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій зага-

льноосвітніх навчальних закладів», що містяться в листі МОН від 

17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних 

матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноо-

світніх навчальних закладів» 

(http://www.mon.gov.ua/content/Освіта/497.pdf).  

Зазначаємо про неприпустимість зобов’язувати до використання 

програмного забезпечення для вивчення інформатики, що є платфор-

мно залежним або платним для загальноосвітнього навчального за-

кладу, вчителя чи учня. Вчитель має право вибору конкретних про-

грамних засобів. По можливості слід заохочувати використання віль-

ного програмного забезпечення, зокрема офісного пакету 
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«ООо4kids», що містить необхідний мінімум засобів для роботи в 

школі, а також доступний учням україномовний інтерфейс, офісного 

пакету LibreOffice та ін. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: «Комп’ютер в школі та сім’ї», «Інформа-

тика та інформаційні технології в навчальних закладах», «Інформати-

ка в школі». 
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ІСТОРІЯ 

 

Вивчення історії в загальноосвітніх навчальних закладах розпочи-

нається з пропедевтичного курсу «Вступ до історії України». Цей курс 

має сформувати у п’ятикласників загальне початкове уявлення про іс-

торію України як складову європейської історії, її розвиток, що має свої 

витоки, окремі періоди, видатних діячів. Останні суспільно-політичні 

події в Україні наочно підтверджують, що у навчанні історії такий 

складник як «зміст» посідає не менш важливе значення, ніж система за-

гальношкільних та предметних умінь і навичок (компетентностей). Зве-

ртаємо увагу на те, що Міністерство освіти і науки скасувало лист «Про 

використання навчальної літератури» (№ 1/9-607 від 05 вересня 2013 

року). Ліквідація вищезгаданого припису дозволяє підійти до організа-

ції навчання у 5-му класі на альтернативних засадах. Оскільки пропеде-

втичний курс історії є самостійним курсом і не пов’язаний структурно з 

курсами історії, що вивчають з 6-го класу, навчання в 5-му класі може 

здійснюватися за альтернативними варіантами. 

2015/2016 навчального року одночасно будуть чинними дві про-

грами для учнів 5 класів: «Історія України. Вступ до історії» (К.: Пе-

рун, 2005) та «Історія України (Вступ до історії) (К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013). Відповідно вчителі, які працюватимуть за програмою 

2005 р. можуть користуватись підручниками, що вийшли друком у 

2010 році: «Вступ до історії України», автори Власов В., Данилевська 

О., та «Вступ до історії України», автор Мисан В. Учителі, які обе-

руть програму 2013 р. користуються відповідно підручниками, що 

вийшли друком у 2013 році: «Історія України (Вступ до історії), авто-

ра Власова В., видавництво «Генеза» та авторів Пометун О., Кос- 

тюк І., Малієнко Ю., видавництво «Освіта».  

Чинною для учнів 6 класів є програма «Інтегрований курс. 

(«Всесвітня історія. Історія України», (Київ. Видавничий дім «Осві-

та». 2013). Програма також надрукована в науково-методичному жу-

рналі «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та ме-

тодика навчання» Інституту педагогіки Національної Академії педа-

гогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 12, 

2012 р. (с.3-7). 

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчаються як єди-

ний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відво-
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диться одна сторінка. Запис робиться таким чином: Історія України. 

Всесвітня історія. (Інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки 

та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії 

недоцільно. 

Для учнів 7 класів – оновлена програма, згідно наказу МОНУ  

№ 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм 

для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затвер-

джено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і на-

уки» програмам для 5-9 класів з історії України, всесвітньої історії. 

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті 

(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми поз-

бавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послі-

довність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але 

так, щоб не порушувалась логіка його викладу.  

Учні 8-9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. 

Всесвітня історія. 5-9 класи», (К., Перун. 2005).  

Вищеназвані програми розміщені на офіційному web-cайті Мініс-

терства освіти і науки України за таким покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%

A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx. 

Для 10-11 класів використовуються програми зі змінами, внесе-

ними у 2014 році та розміщеними на сайті Міністерства. Академічний 

рівень та рівень стандарту: програми «Історія України. 10-11 класи» 

(52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного 

профілю: програми «Історія України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 

4 години на тиждень), (К., Поліграфкнига. 2010). 

Вони затверджені Міністерством освіти і науки України (наказ 

МОН від 28.10.2010 № 1021).  

При цьому акцентуємо увагу на деяких змінах, що відбулись в 

програмі з історії України для 10 – 11 класів.  

- до теми «Соціально-економічні перетворення в Радянській 

Україні (1929-1938 рр.)» додається «Голодомор 1932-1933 років – 

геноцид українського народу»; 

- до теми «Україна в роки другої світової війни (1939-1945 

рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)» додається «Прого-

лошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.»; 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%202015%202016.docx
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- до теми «Україна в перші повоєнні роки 45 – початок 50-х 

рр.)» додається «Національно-визвольний рух 1944-1954 рр.»; 

- до теми «Україна в умовах політичної та економічної лібе-

ралізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.)» додаєть-

ся «Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах  

1953-1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації». Програму до-

повнено персоналіями Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, 

В.Чорновіл, І.Дзюба та ін.  

Вивчаючи теми, пов’язані з Голодомором, вчитель має керува-

тись Законом України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст. 504), де 

вказується на те, що «Голодомор визнається актом геноциду Україн-

ського народу як наслідок зумисних дій тоталітарного репресивного 

сталінського режиму, спрямованих на масове знищення частини укра-

їнського та інших народів колишнього СРСР». 

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня 

історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» Програма 

розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Для класів іс-

торичного профілю чинною є програма зі всесвітньої історії, що роз-

рахована на 3 тижневі години (105 годин на рік), (К., Поліграф-книга. 

2010).  

Програми розміщені на офіційному web-cайті Міністерства осві-

ти і науки України за таким покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D

0%BD%D0%B0 

%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0

%902015 

2016.docxhttp://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ist_ukr_st%20%D1%80

_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0 

%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%2010-

11.doc 

У новій редакції програми з історії України для 7 класу змінено 

назви розділів. Так розділ І. «Виникнення та становлення Київської 

Русі» змінено на «Виникнення та становлення Русі-України». Відпо-

відно по тексту термін «Київська Русь» замінено на «Русь-Україна». 

Також зазнали змін назви і текст ІІ і ІІІ розділів. 

У програмі зі всесвітньої історії для 7 класу збережено основні 

структурні одиниці програми 2013 року: вступні (2 – повтор і вступ), 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%902015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%902015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%902015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%902015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%902015%202016.docx
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практичні заняття, узагальнення. Натомість вилучено оглядові уроки. 

За рахунок змісту скорочено тему «Середньовічне місто»: з двох уро-

ків – до одного, тему «Монгольська навала на Русь. Новгородська бо-

ярська республіка. Московська держава. Іван ІІІ» з двох уроків – до 

одного. Теми «Розвиток техніки та повсякденне життя людини у се-

редні віки», «Житло, одяг, сім’я» – об’єднано зі спорідненими тема-

ми.  

Змінено теми окремих практичних занять: тему «Походи вікінгів 

та їх завоювання» – на «Наслідки Хрестових походів»; тему «Христи-

янські храми у житті середньовічних європейців» – на «Середньовічні 

школи та університети. Життя середньовічного студента». 

Окремі уроки перенесено в інші теми, зокрема переструктурова-

но такі уроки: «Франція у ХІ – ХV ст. Філіп ІV Красивий. Столітня 

війна. І Англія в ХІ – ХV ст. Вільгельм I Завойовник. Генріх ІІ План-

тагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд»; «Священна Рим-

ська імперія, Італія, Іспанія у Середні віки»; «Китай часів династії 

Тан. Завоювання Китаю монголами. Династія Мін. Досягнення ки-

тайської культури»; «Індія. Касти. Індуїзм. Делійський султанат. До-

сягнення індійської культури». 

У процесі планування уроків під час викладання історії України 

та всесвітньої історії в 7 класах варто звернути увагу на те, що за 

чинною програмою у деяких темах подається нова послідовність ви-

вчення навчального матеріалу та застосовується проблемно-

тематичний принцип його побудови. Вчителю необхідно надавати 

учням можливість дізнаватися більше про історичні факти, що визна-

чають епоху, є основними, найсуттєвішими та створюють узагальне-

ну картину минулого, формувати в них розуміння історичної хроно-

логії, причинно-наслідкових зв’язків, розуміння руху суспільства та 

історичного прогресу.  

Важливим є використання в навчанні учнів картографічних посіб-

ників: атласів, контурних карт, настінних карт. Вони допомагають 

продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв’язок між 

географічним середовищем та місцем тієї чи іншої історичної події. 

Велику роль відіграє позакласна робота, зокрема пошукова й 

краєзнавча. Перевагою при вивченні місцевої історії є можливість 

побачити в реальній, а не у відтвореній формі факти, що її ілюстру-

ють. Робота в музеях, проведення дослідницької роботи на місцевому 

матеріалі допоможе навчити учнів навичкам та методиці ідентифіка-
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ції залишків минулого, аналізу, тлумаченню та визначенню їх місця у 

більш широкому історичному контексті.  

Мета навчання історії в школі передбачає: «формувати в учнів 

самоідентичність та почуття власної гідності на основі осмис-

лення соціального і морального досвіду минулих поколінь, розумін-

ня історії і культури України в контексті загального історичного 

процесу». Для реалізації визначеної мети варто окрім традиційних за-

собів навчання (шкільних підручників та посібників) використовува-

ти комплекс сучасних джерел, що містять наукову, вивірену та апро-

бовану інформацію, яка базується на базових принципах формування 

змісту шкільної історії.  

Інформуємо також, що міністерство рекомендує серед інших кур-

сів вивчати курс за вибором «Культура добросусідства» (автори Ара-

джионі М.А., Смірнов О.К.), що сприяє поглибленню знань учнів з 

питань багатокультурності, історії, географії, культури та традицій 

народів рідного краю. Курс має позитивний вплив на розвиток між-

культурної освіти, виховної роботи, профілактику ксенофобії й зни-

ження конфліктного потенціалу в освітньому середовищі. 

Задля забезпечення профільного навчання галузі Міністерство 

освіти і науки України видало Збірник навчальних програм курсів за 

вибором для учнів 5-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-

гуманітарного напряму у 3-х частинах (Київ, 2010 р.). Навчальні закла-

ди мають можливість обирати курси за вибором та факультативи з істо-

рії, правознавства, громадянської освіти, етики та християнської етики 

тощо задля забезпечення допрофільного та профільного навчання. 

Наказом МОНУ № 641 від 16.06.2015 року затверджено Концеп-

цію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходи що-

до реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного 

виховання y загальноосвітніх навчальних закладах. Вчителям історії 

рекомендовано використовувати при плануванні уроків з історії по-

ложення Концепції та методичні рекомендації. 
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КУРСИ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ 

   

Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх на-

вчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики 

чи курсів духовно-морального спрямування (додаток 13 до наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 

р. № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

29.05.2014 № 664) у 2015/2016 навчальному році в 5-6 класах продо-

вжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального 

спрямування. Для шкіл, що користуються іншими Типовими плана-

ми, ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної складової із 

використанням зазначеного нижче навчально-методичного забезпе-

чення.  

Міністерством рекомендовано декілька програм: «Етика» (Київ, 

«Перун», 2005), «Християнська етика в українській культурі» (вид-во 

«Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид-

во «АСМІ», Полтава,2011), «Основи християнської етики» (вид-во 

«Літера ЛТД», 2011), «Розмаїття релігій і культур світу», «Етика: ду-

ховні засади».  

Вивчення предмета «Етика» здійснюватиметься за програмою 

«Етика, 5-6 кл.» – К.: Перун, 2005 та рекомендованими Міністерством 

освіти і науки України підручниками: 

– Данилевська О., Пометун О. Етика 5 клас. – К.: Ґенеза, 2005.  

– Фесенко В., Фесенко О., Бакіна Т. Етика 5 клас//Ю. Заблоць-

кий. – К.: Навчальна книга, 2005. 

– Данилевська О., Пометун О. Етика 6 клас – К.: Генеза, 2006. 

– Мовчун А., Хоружа Л. Етика 6 клас – К. : Навчальна книга, 

2006.  

Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів  

5-6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий 

зошит з етики для учнів 6 класу» (автор О. Данилевська, видавництво 

«Літера ЛТД»). 

Основною метою шкільного курсу «Етика» є створення умов для 

формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної 

культури і культури поведінки учня. 

Міністерство освіти і науки України приділяє значну увагу ви-

кладанню курсів духовно-морального спрямування, оскільки їх ви-

вчення сприяє формуванню у дітей традиційних для України христи-

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BD_%D0%90.%D0%86.
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0_%D0%9B.%D0%9B.
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янських цінностей: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, 

обов’язку, честі та совісті.  

2015/2016 навчального року вивчення курсів духовно-

морального спрямування здійснюється за програмами, рекомендо-

ваними Міністерством освіти і науки України: 

  «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4 

класів (Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Є. В.); 

 «Етика: духовні засади» для учнів 5-11 класів (авторський ко-

лектив учителів Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського під 

керівництвом В.М. Хайруліної); 

 «Розмаїття релігій і культур світу» для учнів 1-11 класів (ав-

тор Більченко Є.В.); 

 «Основи християнської етики» для учнів 1-11 класів (авторсь-

кий колектив під керівництвом Жуковського В.М.) тощо.  

Звертаємо увагу, що курси духовно-морального спрямування ви-

кладаються за рахунок варіативної складової робочих навчальних 

планів загальноосвітніх навчальних закладів, можуть мати статус ку-

рсу за вибором, факультативу чи гуртка. 

Викладання основ християнської етики та інших предметів 

духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних 

закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за 

наявності підготовленого вчителя. Підготовка вчителів християн-

ської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підви-

щення кваліфікації педагогічних кадрів у Національному університеті 

«Острозька академія», Українському католицькому університеті, при 

обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. До даних 

курсів мають залучатися педагоги, які користуються високим мора-

льним і професійним авторитетом у дітей та їхніх батьків. 

Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших 

курсів духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підви-

щення якості викладання можуть бути створені районні (міські) ме-

тодичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети тощо. 

Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає ка-

техізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям вла-

сних поглядів у ставленні до тих чи інших церков, примусу дітей до 

молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо. 

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати у ті-

сній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість 
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про особливості християнської етики, давати їм можливість відвіду-

вати уроки і позакласні заходи з предмету.  

  

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загально-

освітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і нау-

ки від 23.06.2000 № 240) календарне планування навчального матері-

алу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. 

Можна користуватись також окремими брошурами, виготовленими 

на основі навчальних програм. На основі календарних планів вчителі 

розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається 

ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугува-

ти також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель мо-

же на власний розсуд використовувати резервні години – планувати 

проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, 

засідань «круглих столів» тощо. 

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу пе-

реглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита 

може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні 

тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або 

ні оцінку за ведення зошита.  

На запити багатьох колег вважаємо за необхідне ще раз зупини-

тися на вимогах до календарно-тематичного планування із історії, 

правознавства, громадянської освіти та предметів філософсько-

світоглядного циклу.  

Календарно-тематичне планування – це розподіл у часі окремих 

уроків із врахуванням кількості годин, що визначаються програмою 

на кожну тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним 

планом) і розкладу занять.  

Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповід-

ності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього 

стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) 

дозволяється загальне планування для класів паралелі. 

Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є кри-

терієм професіоналізму вчителя. Тому у плані вчитель визначає пос-

лідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує 

систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролю. 
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Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи: 

1) титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього 

закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву 

предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані на-

вчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім’я та по 

батькові вчителя. 

2) На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто 

на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – 

протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчаль-

но-виховної роботи»; «Затверджено: директор навчального закладу: 

(дата затвердження)». 

3) Навчально-методичне забезпечення навчального плану 

включає наступні відомості: річна кількість годин; кількість годин на 

тиждень згідно з програмою; планова кількість самостійних (практи-

чних) робіт; реквізити програми; навчально-методичні комплекси. 

4) Календарно-тематичне планування повинно обов’язково 

включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, приміт-

ку. 

5) Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; 

кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного 

уроку; контроль по завершенню вивчення даної теми. 

6) У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені 

вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (вико-

ристання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для 

учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, 

індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип 

провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо). 

7) Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту 

програми, за якою ведеться навчання. 

Учителі мають право користуватися планами на друкованій осно-

ві, а не писати їх «від руки», допустимою є також календаризація у 

програмах.  

Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з 

календарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають 

навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог. 

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерст-

вом до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках 

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібни-
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ків, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства 

(www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 

Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому 

зміни у програмах.  

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель 

вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізо-

вує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Мініс-

терства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення ба-

зових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій 

розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках 

Міністерства освіти і науки відповідних років. 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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ЛЮДИНА І СВІТ 

 

У 10 – 11 класах велике значення мають філософсько-світоглядні 

курси. 

Продовжується вивчення курсів «Людина і світ», котрий відіграє 

неабияку роль у формуванні свідомого громадянина України та курсу 

«Філософія». 

Курс «Людина і світ» за рівнем стандарту, академічним рівнем 

вивчається у 11-х класах протягом 17 годин на рік (0,5 годин на тиж-

день), за профільним рівнем – 35 годин на рік (1 година на тиждень). 

Він передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтег-

рованого узагальнюючого характеру (з історії, правознавства, етики, 

громадянської освіти тощо) має величезний виховний потенціал.  

 

Чинними є програми:  

– Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рі-

вень). Укладачі: Бакка Т., Марголіна Л., Мелещенко Т. Ремех 

Т. – К., 2010. 

– Людина і світ. 11 клас (профільний рівень). Укладачі: Бакка 

Т., Марголіна Л., Мелещенко Т. Ремех Т. – К., 2010. 

 

Міністерство освіти і науки рекомендує використовувати наступ-

ні підручники з даного курсу:  

1. Назаренко Н.В., Воронянський В.О., Мануйлов Є.М., Требін 

М.П., Панфілов О.Ю., Каліновський Ю.Ю., Назаренко Г.І. 

Людина і світ (рівень стандарту, академічний рівень, профі-

льний рівень). Харків: Сиция, 2012. – 240 с., іл. 

2. Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. Людина і світ 

(рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). – 

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 240 с., іл.  
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МАТЕМАТИКА 

 

Особливості вивчення математики у 2015/2016 навчальному році 

пов’язані зі змінами, внесеними до навчальних програм.  

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті 

(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми поз-

бавлені жорсткого поурочного поділу, учителі можуть обирати послі-

довність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але 

так, щоб не порушувалася логіка його викладу.  

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не 

можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетен-

ція вчителя.  

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерст-

вом до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках 

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібни-

ків, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства 

(www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 

Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому 

зміни у програмах.  

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель 

вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізо-

вує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Мініс-

терства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення ба-

зових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій 

розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках 

Міністерства освіти і науки відповідних років. 

2015/2016 навчального року 7 класи загальноосвітніх навчальних 

закладів продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна 

програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

(авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Пань-

ков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про за-

твердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навча-

льних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства осві-

ти і науки України (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://www.mon.gov.ua/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
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secondary-education/educational_programs/1349869088/).  

Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесе-

но зміни, викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. 

Так, з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінато-

рики й теорії ймовірностей. Учні не зобов’язані більше набувати 

умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду 

можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової 

події та ймовірності появи випадкової події. 

Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилу-

чено задачі на побудову, у зв’язку з цим перерозподілено час між те-

мами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів. 

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на ви-

вчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень (2 го-

дини алгебри і 2 години геометрії). 

В основу побудови змісту й організації процесу навчання мате-

матики в 7 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до 

якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні 

компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі в розділі 

«Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».  

Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичних курси: алге-

бра і геометрія.  

Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь вико-

нання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування 

рівнянь і нерівностей та їх систем, достатніх для вільного їх викорис-

тання у вивченні математики і суміжних предметів, а також для прак-

тичних застосувань математичного знання. Важливе завдання полягає 

в залученні учнів до використання рівнянь і функцій як засобів мате-

матичного моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на 

цій основі прикладних та інших задач. У процесі вивчення курсу по-

силюється роль обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і 

дедуктивних міркувань, формування різноманітних алгоритмів, що 

має сприяти розвитку логічного мислення і алгоритмічної культури 

школярів. 

Основу курсу становлять перетворення цілих раціональних вира-

зів. Важливо забезпечити формування умінь школярів вільно викону-

вати основні види перетворень таких виразів, що є передумовою по-
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дальшого успішного засвоєння курсу та використання математичного 

апарату під час вивчення інших шкільних предметів. 

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. 

Відомості про рівняння доповнюються поняттям рівносильних рів-

нянь. Процес розв’язування рівняння трактується як послідовна замі-

на даного рівняння рівносильними йому рівняннями. На основі уза-

гальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні роки, вво-

диться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Розглядаються 

системи лінійних рівнянь з двома змінними. 

Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування 

різноманітних задач. Важливе значення надається формуванню умінь 

застосовувати алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння.  

У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних по-

нять – поняття функції. Також вводиться поняття лінійної функції та 

її графіка. Ці відомості використовуються для графічного ілюстру-

вання розв’язування лінійного рівняння з однією змінною, а також 

системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. 
 

Функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи 

і розвивається в тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рів-

няннями і нерівностями. Властивості функцій, як правило, встанов-

люються за їх графіками, тобто на основі наочних уявлень, і лише де-

які властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння уч-

нями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають 

вивченню, поступово збільшується. Під час вивчення функцій значна 

увага має відводиться формуванню умінь будувати й аналізувати 

графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які 

вони описують, спроможності розуміти функцію як певну математи-

чну модель реального процесу. 

Головна лінія курсу геометрії – геометричні фігури та їх власти-

вості. Основними поняттями курсу є точка, пряма, площина, нале-

жати, лежати між. Перші три поняття – це основні геометричні фі-

гури, а два останніх – основні відношення. Це неозначувані поняття – 

для них не формулюються означення, але їх зміст розкривається че-

рез опис, показ, характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а 

їх властивості встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень 

має усвідомити, що під час доведення теорем можна користуватися 

означеннями, аксіомами і раніше доведеними теоремами.  
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Фігури, що вивчаються у 7 класі, – точка, пряма, відрізок, про-

мінь, кут, трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати озна-

чення планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюн-

ку, класифікувати.  

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки –

означеннями, аксіомами, теоремами, основними методами доведення 

теорем. Поглиблюються і систематизуються відомості про геометри-

чні величини: довжину, градусну міру кута, площу, об’єм.  

У навчально-виховному процесі можна використовувати підруч-

ники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міні-

стерства освіти і науки України. При цьому слід зважати на особли-

вості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викла-

дення матеріалу і певними спрощеннями. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Матема-

тика», «Математика в школах України». 
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ОСНОВИ  ЗДОРОВ’Я 

 

Початкова школа 

 

До програми з основ здоров’я для 4 класу зміни не вносились. 

Під час вивчення цього предмета особливу увагу рекомендуємо звер-

нути на такі теми, як «Організація самонавчання і взаємонавчання», 

«Вплив телебачення, комп’ютерів і мобільних пристроїв на здо-

ров’я», «Безпека у громадських місцях», «Вихід із непередбачуваних 

ситуацій поза межами домівки, школи», «Вибір і досягнення мети», 

«Заохочення однолітків до здорового способу життя». Актуальними 

нині є питання попередження тероризму, правила евакуації з громад-

ських приміщень. Тож з урахуванням ситуації у конкретному регіоні 

програма може бути доповнена такими темами, як «Безпека в зоні во-

єнного конфлікту»,«Евакуація із зони конфлікту» тощо. 

 

Основна школа 

 

Вивчення предмета «Основи здоров’я» в 2015/2016 навчальному 

році здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

5-7 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Основи здоров’я. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013; 

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Основи здоров’я. 5–9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Типових 

навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, перед-

бачено: 

у 5–7 класах – 1 год. на тиждень; 

у 8–9 класах – 0,5 год. на тиждень. 

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за 

рахунок варіативної складової навчального плану. У такому разі вчи-

тель використовує чинну програму, збільшуючи на власний розсуд 

кількість годин на вивчення окремих тем програми. 

У 2015/2016 навчальному році продовжується впровадження но-

вої навчальної програми з основ здоров’я, за якою тепер навчати-

муться учні 5-х – 7-х класів. Особливістю нової програми є включен-

ня в її зміст видів діяльності учнів таких як моделювання поведінки, 

відпрацювання алгоритму дій, створення соціальної реклами, оцінка 
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та самооцінка тощо. Такі види діяльності є обов’язковими елемента-

ми уроку, і саме вони забезпечують реалізацію компетентнісного під-

ходу, оскільки інтегрують здатність застосовувати знання й уміння не 

тільки у «типових» навчальних ситуаціях, а й у більш широких жит-

тєвих.  

Відповідно до нової навчальної програми результатом навчання 

має бути розвиток здоров’язбережувальних компетенцій учнів. У 

зв’язку з цим необхідним у навчальному процесі є використання сис-

теми завдань, спрямованої на оволодіння учнями здо-

ров’язбережувальними компетенціями, що передбачають розвиток 

життєвих і спеціальних здоров’язбережувальних навичок. Важливою 

темою 7 класу є профілактика вживання психоактивних речовин та 

захворювань, що набули соціального значення (туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДу).  

Сучасні умови життя підвищують вимоги до якості освіти, до 

вмінь молодих людей гнучко реагувати на зміни і вирішувати про-

блеми. Програмою передбачено формування в учнів таких навичок як 

прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мис-

лення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння не-

гативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а 

також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина. Такі життє-

ві навички, здобуті дітьми на уроках з основ здоров’я, допоможуть їм 

досягати успіху як у навчанні, так і в житті. Для цього треба скоорди-

нувати зусилля школи, сім’ї та громади на формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя, формування культури здоров’я з 

відповідними ціннісними орієнтаціями. 

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителям слід зверну-

ти особливу увагу на відповідність їх змісту віковим особливостям, 

навчальним можливостям та реальним потребам учнів. Лише за цих 

умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою «знання» – 

«уміння» – «ставлення» – «життєві навички» сприятиме формуванню 

мотивації учнів щодо здорового способу життя.  

Постійної уваги учителя заслуговує співпраця з батьками, дорос-

лими членами сім’ї. Слід звернути увагу учнів і батьків на співпрацю 

при виконанні завдань, спрямованих на моделювання здо-

ров’язбережувальних компетенцій дітей. Програмою 7 класу перед-

бачена участь дорослих у виконанні таких завдань (позначені в чин-
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ній програмі*): моделювання способів конструктивного розв’язання 

конфліктів, складання рейтингу телепередач. 

Суттєву допомогу учителям для підвищення фахового рівня та в 

підготовці до уроків надає портал превентивної освіти 

(http://www.autta.org.ua/). Він містить методичні розробки, що допо-

можуть провести цікавий урок з основ здоров'я, класну годину, поза-

класний захід або батьківські збори з профілактичної тематики. 

 

Календарно-тематичне планування та розробки уроків з ос-

нов здоров’я розміщені на сайті «Шкільне життя» або за поси-

ланням: https://www.facebook.com/schoollife.org.ua?fref=ts. 

http://www.autta.org.ua/
http://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-osnovy-zdorovya/
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ОСНОВИ  ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Учні у 2015/2016 навчальному році продовжать вивчення право-

вих курсів в 9 та 10 класах в інваріантній складовій. 

2015/2016 навчального року учні 9-х класів навчатимуться за 

програмою «Правознавство. Практичний курс», що розміщена на 

офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки України за таким 

покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2

%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B

F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%

20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1

%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0

%B0%202015%202016.docx 

У 9 класі до програми «Правознавство. Практичний курс» авторів 

Пометун О.І., Ремех Т.О. (1 година на тиждень), що була прийнята в 

2008 році, внесено зміни. Так, із тем окремих розділів виокремлено 

питання, що складають відтепер нові теми. Такі питання є важливими 

для розуміння дев’ятикласниками основ правознавства. Таке пере-

структурування змісту сприятиме більш ефективному опануванню 

учнями основ правових знань уможливить застосування вчителем 

правових ситуацій, опрацювання учнями фрагментів нормативно-

правових актів, загального обговорення правових питань тощо. У но-

вій редакції програми пропонуються такі окремі теми: 

У розділі 1: Що таке правовідносини. Учасники правовідносин. 

Підстави виникнення правовідносин (у попередньому варіанті про-

грами це було питаннями теми «Що таке право»). 

Юридична відповідальність. Види юридичної відповідальності. 

Коли і як особа відповідає за правопорушення (у попередньому варі-

анті програми це було питаннями теми «Що таке правопорушення і 

юридична відповідальність»). 

У розділі 3: Що регулює цивільне право. Як реалізувати й захис-

тити особисті немайнові та майнові права (поява цієї теми викликана 

необхідністю розуміння учнями предмету правового регулювання 

цивільного права, адже їм складно засвоювати поняття «право влас-

ності» без спирання на це). 

Хто такі спадкодавець і спадкоємець. Що таке заповіт. Як запові-

сти майно. Як успадкувати майно (така тема існувала в найпершому 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%202015%202016.docx
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варіанті програми, вона викликає зацікавленість учнів і має практич-

не спрямування). 

У розділі 5: Право на підприємницьку діяльність. Як зареєструва-

тися фізичною особою – підприємцем (у попередньому варіанті про-

грами це було питаннями теми «Право на працю в Україні»). 

У розділі 6: Які відносини регулює адміністративне право. Що 

таке адміністративне правопорушення. Види адміністративних стяг-

нень. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні 

особи (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми 

«Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право»). 

Години на нові теми виділено за рахунок скорочення та пере-

структурування навчального матеріалу, вилучення з програми таких 

тем:  

«Що таке конституція. Конституція України – основний закон 

нашої держави. Повноваження органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади» (передбачалося 2 години) – ця тема детально розгля-

дається в предметі «Правознавство», 10 клас; 

«Як укласти і розірвати трудовий договір. Що записується в тру-

дову книжку. Що таке заробітна плата» – ця тема детально розгляда-

ється в предметі «Правознавство», 10 клас; 

«Коли порушується кримінальна справа. Як проводиться досудо-

ве слідство. Як проходить розгляд кримінальних справ у суді. Права 

та обов’язки учасників кримінального процесу» (передбачалося 2 го-

дини) – ця тема є складною для дев’ятикласників, матеріал чинних 

підручників базується на Кримінально-процесуальному кодексі Укра-

їни, що втратив чинність. 

Вилучено також окремі питання, а саме: які середні навчальні за-

клади існують в Україні; як захистити особисті немайнові та майнові 

права; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; ро-

ботодавці та працівники на ринку праці; як знайти роботу; де можуть 

працювати підлітки; як закон захищає неповнолітніх від експлуатації; 

наслідки злочину для особи та суспільства; як не стати жертвою зло-

чину.  

Відповідно до змісту розвантаженої програми відредаговано й 

вимоги до навчальних досягнень учнів. В окремих темах зменшено їх 

обсяг, особливо щодо моделювання учнями правових процесів 

/процедур чи формулювання особистісно ціннісного ставлення (права 

колонка програми. Крім того, пропонується додати одну годину на 
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узагальнення (після розділу 3) та проводити уроки узагальнення в 

формі практичних занять.  

Для 10 класів всіх профілів (окрім правового) на вивчення пра-

вознавства відводиться 35 годин на рік (1 год. на тиждень), а для пра-

вового профілю – 3 години на тиждень. Чинними є програми, що ви-

йшли друком у 2010 році (К.: Поліграфкнига, 2010), це:  

- програма «Правознавство» Котюка І.І. та Палійчук Н.Й. (рівень 

стандарту / академічний – 1 година на тиждень);  

- програма авторів Ремех Т.О., Ратушняк С.С. «Правознавство. 

10-11 класи (профільний рівень)» є чинною для класів правового 

профілю, розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 го-

дини на тиждень). 

Усі програми та перелік підручників, що є чинними у 2015/2016 

навчальному році, розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти 

і науки, молоді, спорту (www.mon.gov.ua).  

Суспільно-політичні події в Україні та прискорення курсу на єв-

роінтеграцію в рамках виконання заходів, передбачених Угодою про 

Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншого, зумовлюють зміни в законодавстві України.  

У 2015/2016 навчальному році необхідно продовжувати методич-

ну роботу із огляду законодавчих змін до галузевих кодексів та базо-

вих законів України, оскільки парламентом України постійно здійс-

нюється робота із удосконалення правового регулювання пріоритет-

них сфер суспільних відносин.  

Учителі повинні під час підготовки уроків з тем, що присвячені 

галузевому регулюванню суспільних відносин, враховувати цілі та 

напрями модернізації Української держави відповідно до Указу Пре-

зидента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію стало-

го розвитку «Україна – 2020», Програми діяльності Кабінету Мініст-

рів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11 

грудня 2014 р. № 26-VIII, Угоди про створення Коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України VIII скликання. У перерахованих 

програмно-цільових документах передбачаються покрокові заходи 

щодо модернізації правової системи України із визначенням конкрет-

них строків їх виконання. Законодавча діяльність Верховної Ради 

України безпосередньо пов’язана із закладеними орієнтирами нормо-

творчих оновлень суспільного життя України. 

http://www.mon.gov.ua/
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Відповідно до Указів Президента України № 119/2015 від 

03.03.2015 р. та 190/2015 від 31.03 2015 року було утворено Консти-

туційну Комісію з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо 

змін до Конституції України та затверджено склад Конституційної 

Комісії.  

Важливо акцентувати увагу на проголошений курс децентраліза-

ції влади, що передбачає розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо прийнят-

тя індивідуальних рішень за зверненнями громадян та юридичних 

осіб. Результатом таких заходів має стати оновлення законодавства 

України про територіальний устрій, місцеве самоврядування, місцеві 

державні адміністрації, Бюджетний та Податковий кодекси тощо. 

За період 2014/2015 навчального року відбулись такі зміни у за-

конодавстві України: прийнято Закони України (у тому числі у новій 

редакції) «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про са-

нкції» (№ 1644 VII від 14.08.2014 р.), «Про очищення влади» (№ 

1682-VII від 16.09.2014 р.), «Про прокуратуру» (№ 1697-VII від 

14.10.2014 р.), «Про Національне антикорупційне бюро України» (№ 

1698-VII від 14.10.2014 р.), «Про запобігання корупції»  

(№ 1700-VII від 14.10.2014 р.), «Про забезпечення прав і свобод внут-

рішньо переміщених осіб» (№ 1706-VII від 20.10.2014 р.), «Про про-

бацію» (№ 160-VIII від 05.02.2015 р.), «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (№ 157-VIII від 05.02.2015 р.), «Про забезпе-

чення права на справедливий суд» (№ 192-VIII від 12.02.2015 р.).  

Також було внесено зміни до Кримінального кодексу України 

(щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ на-

ціональної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини; щодо 

посилення відповідальності за окремі військові злочини), Криміналь-

ного процесуального кодексу України (щодо особливого режиму до-

судового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 

у районі проведення антитерористичної операції), Бюджетного коде-

ксу України (щодо реформи міжбюджетних відносин), Податкового 

кодексу України. Вчителю необхідно відслідковувати зміни в законо-

давстві України в частині військової служби, мобілізації військовозо-

бов’язаних, а також інших питань, пов’язаних із проведенням антите-

рористичної операції.  

За вчителем залишається право визначати послідовність викла-

дання тих чи інших тем. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/194-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/194-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1631-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1631-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1631-18
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У профільних класах систему правової освіти має доповнити низ-

ка курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерст-

вом освіти і науки України (лист МОН України від 12.03.2010 № 

1/11-1652). 

В умовах російської агресії украй актуальним є вивчення курсу за 

вибором «Досліджуючи гуманітарне право», який містить основні 

положення Міжнародного гуманітарного права. Курс сприяє форму-

ванню в учнів власного ставлення до норм МГП, отриманню ними 

знань про найбільш поширені способи захисту себе і своїх близьких в 

неординарних життєвих ситуаціях, пов’язаних з ризиком; розвитку 

вмінь учнів регулювати власну поведінку в повсякденному житті; 

вчить визначати межі порушень МГП, формувати вміння оцінювати 

ситуації насильства з гуманітарної точки зору; попереджувати еска-

лацію насильства. Школярі мають розуміти причини появи біженців, 

складнощі їхнього життя тощо. 

З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в зага-

льноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей предмет щорічно 

викладався в школі одним вчителем. До проведення уроків з правоз-

навства, активізації правовиховної роботи варто залучати представ-

ників обласних (районних) управлінь юстиції. Їхні знання і досвід 

практичної роботи не тільки сприятимуть поповненню знань учнів із 

правових дисциплін, а й сприятимуть підвищенню їх зацікавленості в 

самоосвіті.  
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ОСНОВИ  ФІЛОСОФІЇ 

 

 

Вивчення філософії як предмета здійснюється лише у профільних 

класах філософського напряму загальноосвітніх навчальних закладів 

та розпочинається з історії філософії в 10 класі (70 годин на рік, 2 го-

дини на тиждень). Навчання здійснюється за програмою «Філософія 

(профільний рівень): історія філософії – К., 2010» та підручником 

«Філософія. Історія філософії: 10 клас (профільний рівень) / В. Ог-

нев’юк, І. Утюж. – К.: Грамота, 2010». 

В 11 класі продовжується опанування предмета «Філософія (70 

годин на рік, 2 години на тиждень) за програмою «Філософія (профі-

льний рівень): історія філософії – К., 2010» та підручником «Філосо-

фія (профільний рівень)/ В. Кременець., В. Ільїн. – К.: Грамота, 2010. 

Чинними є програми «Людина і світ. 11 клас», «Філософія. 10-11 

класи», (Київ: Поліграфкнига, 2010).  
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ПОЗАШКІЛЬНА  ОСВІТА 

 

 

Одними із головних завдань позашкільної освіти, визначених За-

коном України «Про позашкільну освіту», є створення умов для тво-

рчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихован-

ців, учнів і слухачів; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдаро-

ваних і талановитих вихованців, учнів, слухачів.   

Діяльність позашкільних навчальних закладів у новому навчаль-

ному році повинна здійснюватися з урахуванням створення умов для 

розвитку творчого потенціалу дітей, збереження мережі позашкіль-

них навчальних закладів в умовах децентралізації влади; посилена 

увага повинна приділятися патріотичному вихованню. 

2015/2016 навчальний рік оголошено Роком патріотичного вихо-

вання, також має стати роком піднесення дитячої творчості, розвитку 

талантів дітей, підтримки їх творчих, інтелектуальних і спортивних 

досягнень. З цією метою необхідно проводити активну роботу щодо 

збільшення кількості гуртків, секцій, творчих об’єднань, запрова-

дження різних форм охоплення позашкільною освітою: відкриття фі-

лій обласних, районних позашкільних закладів обласних на базі на-

вчальних закладів у сільській місцевості, використання дистанційних 

форм навчання, зокрема для участі дітей у науково-дослідницькій ді-

яльності системи МАН тощо. 

Актуальними питаннями цього навчального року є: 

- забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та ви-

ду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкі-

льного навчального закладу;  

- впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетен-

тнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес по-

зашкільного навчального закладу;  

- створення умов для соціально-педагогічної, психолого-

педагогічної підтримки дітей та молоді «групи ризику», соціально 

вразливих груп; профілактика асоціальної поведінки в дитячому й 

молодіжному середовищі; 

- профілізація навчально-виховного процесу; організація допро-

фільної та профільної підготовки вихованців позашкільних начальних 

закладів; 
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- розвиток інформаційних та комунікативних технологій, органі-

зація дистанційного навчання у позашкільному навчальному закладі, 

в тому числі, для дітей з особливими потребами; 

- удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів на-

вчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного під-

ходів; 

- співпраця з дитячими та молодіжними громадськими організа-

ціями з питань громадянського виховання; творчого, інтелектуально-

го, духовного та фізичного розвитку дітей і молоді; забезпечення їх 

культурних потреб і змістовного дозвілля. 

Діяльність позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного спрямування у 2015-2016 н. р. буде спрямована 

на розвиток виїзних форм навчально-виховної роботи з комплексного 

вивчення природи: екологічні експедиції, походи, польові практики. 

Заплановано проведення Всеукраїнського експедиційно-польового 

збору команд юних екологів і натуралістів за основними профілями 

еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (екологія, бо-

таніка, зоологія); Всеукраїнського наметового еколого-

натуралістичного табору «Ойкос» на базі Карпатського біосферного 

заповідника;  

- заплановано впровадження аграрного дослідництва в навчаль-

но-виховний процес, відновлення пришкільних навчально-дослідних 

земельних ділянок та залучення учнівської молоді до практичної при-

родоохоронної діяльності. Рекомендується активізувати роботу з уч-

нівськими лісництвами, учнівськими виробничими бригадами, трудо-

вими аграрними об’єднаннями загальноосвітніх і позашкільних на-

вчальних закладів; проводити конкурси навчально-дослідних земель-

них ділянок; трудові акції. Під час проведення такої роботи доцільно 

користуватися листом МОН від 16.04.2013 № 1/9-285 «Про стан та 

перспективи розвитку екологічного та дослідницько-

експериментального напрямів позашкільної освіти». 

Необхідно проводити різноманітні заходи з використанням су-

часних комп’ютерних технологій, у тому числі інтернет-олімпіад, де 

вихованці позашкільних закладів матимуть змогу представити власні 

наукові проекти у формі web-сторінок в режимі on-line на сайті олім-

піади.  

На базі Національного еколого-натуралістичного центру працю-

ватимуть Всеукраїнська заочна біологічна школа (ВЗБШ), Всеукраїн-
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ський інститут біологічних стажувань обдарованих школярів (ботані-

ка, зоологія, гідробіологія, біохімія), шкільна аспірантура у галузі 

клітинної та молекулярної біології, біохімії, клітинних технологій.  

З метою інтеграції національної освіти в європейський та світо-

вий освітні простори позашкільним навчальним закладам необхідно 

розвивати міжнародну співпрацю, яка буде здійснюватись через 

участь юннатів України у фіналах дванадцяти міжнародних курсів: 

міжнародному конкурсі екологічних проектів з енергоефективності 

«Енергія і середовище», всесвітньому конкурсі науково-технічної 

творчості молоді Intel ISEF, Міжнародній Олімпіаді Проектів I-

SWEEP, міжнародному конкурсі INFORMATRIX, міжнародному 

конкурсі INESPO, конкурсі винахідників «Leonardo Da Vinci», олім-

піаді екологічних проектів INEPOEurоasia, Балтійському науково-

інженерному конкурсі, щорічній Білоруській конференції учнів, Біло-

руському конкурсі науково-біологічних робіт учнів загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів, Міжнародному Фестивалі моло-

дих науковців E(x)plory тощо.  

Діяльність туристсько-краєзнавчих позашкільних навчальних 

закладів у 2015/2016 н. р. буде спрямована на патріотичне виховання 

засобами туристсько-краєзнавчих експедицій, змагань; вивчення іс-

торії рідного краю та довкілля, формування у дітей та молоді почуття 

патріотизму, оволодіння практичними уміннями й навичками з тури-

зму і краєзнавства, пропаганду здорового способу життя та змістов-

ного дозвілля. 

Наступного року будуть продовжені такі експедиції та конкурси: 

- Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і 

сіл України», Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Ба-

тьківщина – Україна» за такими експедиційними напрямами: «Духо-

вно-культурна спадщина мого народу», «Козацькому роду нема пере-

воду», «Із батьківської криниці», «З попелу забуття», «Живи і возра-

дуйся, роде наш красний», «Славні імена земляків», «Геологічними 

стежками України», «Географія рідного краю»; Всеукраїнський кон-

курс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активними способами пересування «Мій рідний край».  

З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Віт-

чизняній війні, ушанування пам’яті полеглих у боротьбі за свободу 

Батьківщини, патріотичного виховання дітей та молоді продовжуєть-

ся акція «А ми тую славу збережемо». Рекомендуємо роботу з вшану-
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вання героїзму наших земляків, які загинули на Сході України в АТО, 

та подій Великої Вітчизняної війни висвітлювати на веб-сайтах поза-

шкільних навчальних закладів.  

Позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого спряму-

вання є координаторами військово-патріотичних ігор, а саме: Всеук-

раїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), ігор «Котигорошко», «Кордон». 

Всеукраїнська гра «Зірниця» у 2015/2016 навчальному році прис-

вячена боротьбі проти тероризму на території нашої країни визволен-

ня України від сепаратизму, етнічних протистоянь. 

Запроваджується проведення Кубків України серед юнаків та 

юніорів з видів спортивного туризму та проведення Чемпіонатів 

України серед юніорів з лижного, пішохідного та водного туризму.  

Діяльність позашкільних навчальних закладів науково-

технічної творчості у 2015/2016 н.р. буде спрямована на розвиток ін-

тересу дітей та молоді до науково-технічної творчості, розширення 

наукового світогляду; створення умов для набуття вихованцями тех-

ніко-технологічних умінь та навичок; активізацію раціоналізаторсь-

ко-винахідницької, конструкторської та пошукової діяльності, спря-

мованої на захист нашої України. 

Робота здійснюватиметься за такими профілями: початково-

технічний, спортивно-технічний, предметно-технічний, інформацій-

но-технічний, художньо-технічний та виробничо-технічний.  

Найбільш чисельними залишаються гуртки спортивно-технічного 

профілю, де виховуються юні авіа-, ракето-, судномоделісти. 

Позитивними результатами роботи є залучення дітей дошкільно-

го та молодшого шкільного віку до занять у гуртках початкового тех-

нічного моделювання, художнього конструювання, механічної та 

електрофікованої іграшки. 

З метою профорієнтаційної та професійної підготовки учнів ре-

комендуємо звернути увагу на розвиток виробничо-технічного про-

філю, який об’єднує гуртки автослюсарів, столярів, водіїв, операторів 

комп’ютерного набору.  

Вагоме місце посідають гуртки та інші творчі об’єднання пред-

метно-технічного профілю з радіоелектроніки, кібернетики, астроно-

мії, а також предметні гуртки природничо-математичного профілю.  

Діяльність позашкільних навчальних закладів художньо-

естетичного напряму у 2015/2016 н.р. спрямована на розвиток твор-
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чих здібностей, формування особистісно-ціннісного ставлення до ми-

стецтва, розвиток естетичної свідомості, здатності до самореалізації 

та самовдосконалення. Основними завданнями залишаються розши-

рення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування худо-

жніми вміннями та навичками в практичній діяльності, формування 

художньої компетентності, що реалізується через проведення місце-

вих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних фестивалів, конкур-

сів, виставок тощо. 

Ключовими нормативними документами є Концепція художньо-

естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

та Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у за-

гальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.  

З метою підтримки художньо-естетичної творчості дітей та моло-

ді продовжуватиметься робота щодо проведення різноманітних орга-

нізаційно-масових заходів (фестивалів, конкурсів, концертів, оглядів 

тощо), спрямованих на популяризацію кращих зразків народної твор-

чості, залучення широких кіл дітей до вивчення фольклору в народ-

ній творчості, практичне знайомство з джерелами національних етно-

графічних груп, популяризацію та пропаганду серед молоді здорового 

способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному се-

редовищі.  

З метою формування у дітей та учнівської молоді активної жит-

тєвої позиції в 2015/2016 році продовжуватиметься проведення Все-

українського конкурсу есе «Я – європеєць».  

З метою військово-патріотичного виховання молоді, вшанування 

подвигу воїнів-інтернаціоналістів, мужності та героїзму під час 

виконання військового обов’язку, привернення уваги суспільства до 

проблем ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, солдатських та 

офіцерських вдів, матерів, буде проведено Всеукраїнський 

літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів-

інтернаціоналістів «Розстріляна молодість». Рекомендуємо 

позашкільним навчальним закладам запровадити проведення 

тематичних та інших заходів з вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. 

У 2015/2016 н.р. навчально-виховна діяльність позашкільних 

навчальних закладів системи Малої академії наук України буде 

спрямована на реалізацію головного завдання – пошуку, підтримки та 
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розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності дітей та моло-

ді. 

Необхідно звернути особливу увагу на залучення учнів середньо-

го та старшого шкільного віку до дослідницької діяльності в гуртках і 

секціях наукових відділень МАН. 

Пріоритетними залишаються такі основні напрями роботи з уч-

нями, як: організація всеукраїнських і міжнародних освітніх проектів 

(Всеукраїнські заочні профільні школи, літні наукові школи, Всеукра-

їнський виїзний лекторій-практикум «Наука ХХІ століття: перспекти-

вні напрями розвитку», Німецько-Український аерокосмічний універ-

ситет) та проведення масових інтелектуальних заходів (Всеукраїнсь-

кий конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, Всеукраїнська виставка-фестиваль «Обдаро-

вані діти України», Всеукраїнська науково-технічна виставка моло-

діжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України», Всеукра-

їнська олімпіада з робототехніки тощо). В організаційно-масовій ро-

боті з обдарованими дітьми та молоддю позитивно зарекомендувала 

себе практика проведення учнівських науково-практичних конферен-

цій у регіонах. 

Вагомим напрямом діяльності закладів системи МАН у 

2015/2016 н.р. має стати захист творчих досягнень молодих науков-

ців.  

 

Навчально-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

 

Актуальним є якісне науково-методичне забезпечення позашкі-

льних навчальних закладів за навчальними програмами, методичними 

посібниками, які розроблено МОН з урахуванням компетентнісного 

та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх 

педагогічних технологій та досягнень науки, змісту Державних стан-

дартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компо-

ненту дошкільної освіти.  

З метою підвищення рівня якості позашкільної освіти, унорму-

вання порядку розроблення, затвердження та використання у навча-

льних закладах навчальних програм з позашкільної світи листом Мі-

ністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про на-
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вчальні програми з позашкільної освіти» надано відповідні 

роз’яснення. 

Для приведення навчальних програм з позашкільної освіти до 

єдиних вимог розроблено методичні рекомендації щодо їх змісту та 

оформлення (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо 

змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»). 

Детальну інформацію про навчальні програми та навчально-

методичну літературу, що мають гриф Міністерства освіти і науки 

України, можна знайти на веб-сайті Інституту інноваційних техноло-

гій і змісту освіти у вкладці «Позашкільна освіта» (www.iitzo.gov.ua) 

та на сайтах державних центрів позашкільної освіти. 

З метою забезпечення позашкільних навчальних закладів сучас-

ними науково-методичними матеріалами в новому навчальному році 

розпочнеться Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну 

розробку з питань позашкільної освіти, який буде організовано відпо-

відно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06.10.2003 № 674 та зареєстрованого в Міністерст-

ві юстиції України 22 січня 2004 за № 100/8699. На конкурс прийма-

тимуться навчальні програми дослідницько-експериментального, ту-

ристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, фізкультурно-

спортивного, оздоровчого, соціально-реабілітаційного та гуманітар-

ного напрямів; профільні програми еколого-натуралістичного напря-

му біологічного профілю (ботаніка, зоологія, загальна біологія, гене-

тика, фізіологія рослин, біологія людини, біохімія тощо); профільні 

програми науково-технічного напряму (фото-, кіномистецтва, винахі-

дництва та раціоналізаторства); програми музичного, театрального та 

циркового мистецтва. 
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ПОЧАТКОВА  ШКОЛА 

 

У 2015/2016 навчальному році відбудеться повний перехід на на-

вчання за Державним стандартом початкової загальної освіти (2011 

р.).  

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються 

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової шко-

ли, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 

10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2014 № 460.  

При складанні календарного-тематичного планування звернути 

увагу на навчальні програми зі змінами розміщено на сайті 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/. 

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі мо-

жуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах 

окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.  

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не 

можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетен-

ція вчителя.  

З вересня 2015 року вступає в дію «Інструкція щодо заповнення 

Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних за-

кладів» наказ Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2015 

року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 

квітня 2015 р. за № 472/26917 (зразок оформлення сторінок класного 

журналу I-IV класів та табеля навчальних досягнень на веб-сайт Ін-

ституту інноваційних технологій і змісту освіти 

http://iitzo.gov.ua/page/2).  

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів зага-

льноосвітніх навчальних закладів здійснюється за листом МОН Укра-

їни від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчаль-

них досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерст-

вом до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках 

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібни-

ків, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства 

(www.mon.gov.ua). 

http://www.mon.gov.ua/
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Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 

Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому 

зміни у програмах.  

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель 

вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізо-

вує його методику навчання. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Мініс-

терства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення ба-

зових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій 

розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках 

Міністерства освіти і науки відповідних років, а саме: 

- лист Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р.  

№ 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосві-

тніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році; 

- лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-25 «Про структуру 

2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх на-

вчальних закладів»;  

- наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження 

змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навча-

льних закладів» з української мови, літературного читання, матема-

тики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для 

шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з на-

вчанням російською мовою; 

- лист МОН України від 14 лютого 2015 року № 1/9-71 «Щодо 

роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу»;  

- лист МОН України від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо мето-

дичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова 

школа»; 

- лист МОН України від 09.06.11 № 1/9-455 «Щодо проведення 

Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»;  

- лист МОН України від 30.01.12 № 1/9-66 «Щодо проведення 

Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»; 

- лист МОН України від 16.11.12 № 1/9-840 «Щодо порушень в 

організації навчально-виховного процесу у дошкільних та загально-

освітніх навчальних закладах під час забезпечення обов’язкової до-

шкільної освіти дітей старшого дошкільного віку та навчання в 1-х 

класах»; 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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- лист МОН України від 30.05.2013 № 1/9-383 «Методичні реко-

мендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладах» (частково); 

- лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію 

навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів 

і вивчення базових дисциплін» у 3-х класах (частково); 

- лист МОНУ та ОЗУ від 29 вересня 2014 року № 1/9-500 / № 

04.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до 

ДНЗ і ЗНЗ дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплен-

ня»; 

- наказ МОН України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження 

змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчаль-

них закладів» та самостійний вибір вчителями підручників для 4-го 

класу, запропонованих МОН України; 

- лист МОН України від 18.04.2014 р. № 1/9-209 «Щодо викорис-

тання робочих зошитів у початковій школі»; 

- лист МОН України від 28.01.2014 № 1/9-72 «Про недопущення 

перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домаш-

ніх завдань». 

- лист МОН України від 13.08.2014 №1/9-411 «Інструктивно-

методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей стар-

шого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»: 

- лист МОН України 05.12.2014 № 1/9-630 «Про неухильне до-

тримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності 

вчителя»; 

- лист МОН України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні 

рекомендації з патріотичного виховання»; 

- методичні рекомендації щодо національно-патріотичного вихо-

вання, які мають застосовуватися загальноосвітніми навчальними за-

кладами у процесі патріотичного виховання школярів; 

- наказ МОН України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти»;  

- лист МОН України від 10.06.2015 № 1/9-285 «Щодо 

обов’язкової ділової документації»; 

- лист МОН України 16 червня 2014 року № 1/9-319 «Про вико-

ристання Методичних матеріалів щодо організації навчання і переві-
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рки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності».  

- наказ МОН України від 16 червня 2015 року № 641 «Про за-

твердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо націона-

льно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закла-

дах». 

Звертаємо увагу на те, що у 1-3 класах навчальна робота здійс-

нюватиметься за зміненими програмами, реалізація яких буде не про-

стою, в основному через недосконалість шкільних підручників. 

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та на-

вчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають са-

мостійно навчальним закладом.  

 

Рекомендуємо врахувати: 

- календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у 

довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи елект-

ронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення 

календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуаль-

ною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчаль-

ного закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е 

неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законо-

давчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рі-

шення» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-630 від 05 

грудня 2014 року «Про неухильне дотримання принципів гаранту-

вання свободи педагогічної діяльності вчителя»; 

- побудова навчальних програм з предметів передбачає можли-

вість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на ви-

вчення окремих тем, тому контроль щодо так званого «відхилення» 

вчителя від календарного планування чи від матеріалів підручника є 

неправомірним і неприпустимим. 

За наявності відповідного методичного забезпечення та належної 

підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної 

складової можуть вивчатися курси за вибором, календарне плануван-

ня складається на основі Програм для 1-4 класів (Варіативна складова 

Типових навчальних планів. 1-4 класи /Упор.: Л.Ф. Щербакова,  

Г.Ф. Древаль).  



97 

 

Разом із тим години варіативної складової можуть бути викорис-

тані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуаль-

них та групових занять. 

У початковій школі з першого року навчання може здійснювати-

ся поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови на-

вчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах 

з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповід-

но до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 р. № 128). 
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ПСИХОЛОГІЧНА  СЛУЖБА 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

внесення змін до Положення про психологічну службу системи осві-

ти» від 02.07.2009 р. № 616 психологічна служба в системі освіти ви-

значається як сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що 

складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері 

практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, 

соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-

методичних кабінетів (центрів) психологічної служби.  

Завдання психологічної служби визначаються відповідно до стра-

тегії розвитку системи освіти України в цілому і водночас залежать 

від особливостей регіональної політики, історії та традицій освіти у 

конкретній області, районі, місті, селі та селищі і повинні трансфор-

муватися у відповідності до змін у нормативно-правовій базі, визна-

чених пріоритетів діяльності освітньої галузі. 

На кінець 2014/2015 навчального року кількість спеціалістів пси-

хологічної служби становила 22705 працівників, що становить 

54,48% від їх нормативної потреби. Із загальної кількості фахівців – 

14832 практичні психологи (57,89%) та 7047 соціальні педагоги – 

46,19%. 

У порівнянні з минулим періодом кількість фахівців скоротилась 

на 1606 працівників. Найбільше скорочення спостерігається в Доне-

цькій (на 1077 фахівців) та Луганській (на 742 фахівця) областях. 

Значне скорочення відбулось і у Харківській (59), Одеській (21) та в 

Тернопільській (4) областях. (Додаток 2). 

Водночас кількість фахівців психологічної служби в регіонах (без 

урахування АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської обла-

стей) збільшилась на 206 осіб. Зокрема, на Львівщини та Івано-

Франківщині – зростання на 45 фахівців у кожній області, Закарпатті 

– на 33 фахівця, а також в Житомирській та Чернівецькій областях на 

30 фахівців відповідно. 

Найкраща ситуація щодо забезпечення в цілому фахівцями (прак-

тичні психологи та соціальні педагоги) у м. Києві (81,02%), Івано-

Франківській (73,69%), Київській (66,79%), Сумській (66,3%) та Чер-

нівецькій (65,92%) областях.  
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Найнижчі показники у Тернопільській (36,56%), Житомирській 

(42,47%), Миколаївській (43,68%) і Вінницькій (45,31%) областях.  

Серед навчальних закладів найкраще забезпечені практичними 

психологами спеціальні школи-інтернати – 97,88%, загальноосвітні 

навчальні заклади нового типу – 92,32%, та загальноосвітні навчальні 

заклади – 77,97%. 

Дошкільні навчальні заклади загального типу, які розташовані в 

містах, забезпечені психологами на 68,95%, а загального типу, які 

знаходяться в сільській місцевості на 12,12%. 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації забезпечені на 39,65% практичними 

психологами. 

Лише на 19,21% забезпечені психологами позашкільні навчальні 

заклади. Із них на 20,45% міські і на 13,75%, які знаходяться в сільсь-

кій місцевості. 

Середній відсоток забезпеченості навчальних закладів соціаль-

ними педагогами по Україні становить 46,19%.  

Серед типів навчальних закладів найкращий показник мають 

спеціальні школи-інтернати – 68,34. Загальноосвітні навчальні закла-

ди, які знаходяться в місті забезпечені на 65,55%, а сільські – на 

36,99%, ПТНЗ – на 54,35% міські та на 35,00% сільські. 

Найгірший стан справ із забезпечення соціальними педагогами у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: міські забезпечені 

на 9,92%, а ті що знаходяться в сільській місцевості на 5,00%. 

Керівникам обласних, районних, міських управлінь освіти і науки 

у новому навчальному році необхідно вжити заходів щодо забезпе-

чення навчальних закладів працівниками психологічної служби, в то-

му числі навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної 

служби системи освіти районного (міського) та обласного рівнів. 

Головним викликом сьогодення для України є анексія АР Крим та 

м. Севастополя, бойові дії на Сході країни. За даними Мінсоцполітики 

України станом на 06.07.2015 року кількість внутрішньо переміщених 

осіб становила 1 369 844. За оперативними даними МОН України – 

11,2 тис. учнів із зони АТО Донецької області навчаються на мирній 

території цієї області та 3,9 тис. учнів із зони АТО Луганської області 

змінили місце навчання в межах області. В той же час, до загальноос-

вітніх навчальних закладів інших регіонів країни зараховано майже 27 

тис. учнів із Донецької та 15,7 тис. учнів з Луганської областей. 
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З огляду на необхідність вживання невідкладних заходів щодо 

ефективної інтеграції вказаних категорій населення в нові умови 

проживання, навчання, перед працівниками психологічної служби си-

стеми освіти в 2015/2016 н.р. ставиться завдання забезпечення психо-

логічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок вій-

ськових дій, а також їх батьків.  

Радимо з цього питання використовувати програму освітньої дія-

льності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації практичних 

психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у ді-

тей» за заг. наук. редакцією В. Г. Панка (укладачі: С. О. Богданов,  

А. М. Гірник, О. В. Залеська, Н. П. Ломейко, Н. В. Лунченко,  

О.С. Нурєєва, О. В. Федорець) (лист МОН України від 09.06.2015 р., 

№ 1/9–284 ). Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Мініс-

терства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/ та на сайті 

Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи 

(www.psyua.com.ua). 

Робота з дітьми, які постраждали внаслідок військових дій на 

Сході України та мають певний травматичний досвід вказує на необ-

хідність підвищення психологічної культури всіх учасників навчаль-

но-виховного процесу в окремих питаннях. Практичним психологам 

у новому навчальному році рекомендовано запланувати заходи щодо 

психологічної просвіти педагогічних працівників та батьків, з питань 

«стрес», «криза», «травма та її прояви у психіці, поведінці дитини», 

«ресурс» тощо. Ефективними методами подолання стресу, психологі-

чної травми є: релаксація, кероване фантазування, прогулянки на 

природі, малювання, ліплення (арт-терапія), гра з піском (сендплей), 

керована гра, театр (психодраматерапія), пропрацювання емоцій че-

рез виведення їх на рівень усвідомлення і зміна поведінки (когнітив-

но-біхевіоральна терапія) тощо. Одним з головних питань є форму-

вання відчуття у дитини і дорослого що він (вона) не один (одна) і 

навколо є безліч ресурсів, якими він (вона) може скористатися. 

Сучасні навчальні заклади мають Інтернет-сайти, які стали ефек-

тивним засобом зв’язку з учнями та їх батьками. З метою підвищення 

психологічної культури суб’єктів освітнього процесу в навчальних 

закладах та у сім`ї радимо активно використовувати отримання інфо-

рмації через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм. 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
http://www.psyua.com.ua/
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За допомогою Інтернету можливе отримання зворотного зв’язку 

не лише від учнів, а від батьків учнів за допомогою розміщених на 

сайті матеріалів, опитувальників. Практично не використовується та-

ка форма роботи, як відповіді на запитання. Механізм реалізації цієї 

технології полягає в попередньому зборі проблемних питань і розмі-

щенні на сайті відповідей на них практичного психолога. Доцільно 

створювати постійні рубрики за віковими інтересами: учні початкової 

школи, 5-6 класи, 7-8 класи, 9 клас, 10-11 класи, або рубрики за зміс-

том: цікава психологія, вправи на розвиток психічних процесі, корис-

ні поради, профорієнтація, психологічна безпека тощо.  

На сайтах загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізовують 

напрями навчання (іноземна мова, математика й т.ін.) доцільно інфо-

рмувати батьків про психологічні особливості навчання за вибраним 

напрямком.  

Практичному психологу необхідно володіти інформацією про іс-

нуючі інформаційні сайти установ і організацій з правової підтримки 

дітей і молоді, популярної психології для різних вікових груп тощо. 

В цілому по Україні показник кількості звернень до відповідних 

спеціалістів збільшується, що свідчить про зростання авторитету цієї 

освітньої галузі.  

Так, впродовж 2014/2015 навчального року до працівників служ-

би надійшло 1 538 837 звернень, що становить в середньому 7,8 звер-

нення на 1 працівника на місяць. Майже половина запитів (52,6%) 

надійшло від дітей. 

Основними причинами звернення до практичних психологів з бо-

ку учнів стали: проблеми стосунків з однолітками (23,2%), проблеми 

організації дозвілля (13,7%), проблеми взаємовідносин з батьками 

(12,9%). Основними причинами звернення учнів до соціальних педа-

гогів стали: проблеми взаємовідносин з батьками (22,7%), проблеми 

стосунків з однолітками (14,0%), проблеми жорстокого поводження в 

школі та сім’ї (11,0%). 

Батьки зверталися до психологів майже вдвічі менше, ніж учні. 

Серед питань що їх турбували: травматичні події (15,9%), труднощі 

адаптації дитини до НЗ (12,2%) та проблеми взаємовідносин у сім’ї та 

родині (12,1%). Батьки зверталися до соціальних педагогів з питань 

допомоги дітям та сім’ям у СЖО (23,3%), проблем правового харак-

теру (15,5%), проблем взаємовідносин у сім’ї та родині (15,3%). 
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З боку педагогів до працівників соціально-психологічної служби 

було 18,1% запитів. При цьому до практичних психологів – 66,1%, до 

соціальних педагогів – 33,9%. Основними причинами звернень педа-

гогів до практичних психологів є: робота з сім’ями вимушених пере-

селенців (33,7%), проблеми взаємовідносин у дитячому колективі 

(17,5%) та технології вирішення конфліктних ситуацій (15,9%). Осно-

вними проблемами звернень педагогів до соціальних педагогів - про-

філактика деліквентної поведінки учнів (23,6%), профілактика девіа-

нтної поведінки учнів (22,6%) та технологія організації безпечного 

життєвого простору (10,8%). 

Зосереджуємо увагу на тому, що працівникам психологічної слу-

жби необхідно приділити особливу увагу вивченню індивідуальних 

особливостей дітей з особливими освітніми потребами, розробці ал-

горитму взаємодії педагогічних працівників як у межах навчального 

закладу, так і поза його межами щодо забезпечення потреб вихован-

ців та учнів. Інтеграція таких дітей в навчально-виховний процес мо-

жлива виключно за умови їх належного психолого-педагогічного су-

проводу. Актуальним залишається і питання психологічної підготов-

ки педагогів до роботи з вказаною категорією дітей. 

Вирішення складних проблем виховання сучасної молоді робить 

необхідним організацію діяльності фахівців психологічної служби на 

основі мультидисциплінарного підходу, в рамках якого спеціалісти з 

різних служб, відомств, установ обмінюються інформацією і створю-

ють найкращі умови для розвитку дитини, вирішення її потреб. При 

планування діяльності рекомендуємо врахувати Методичні рекомен-

дації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах 

та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей в 

яких детально наведений порядок такої взаємодії, основні функції 

кожної служби (лист МОН України від 28.10.2014р., №1/9-557).  

Одним з напрямів діяльності керівників психологічних служб є 

недопущення представників громадських організацій, псевдорелігій-

них течій у навчальні заклади з метою проведення досліджень, лек-

цій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи матеріалів які 

вони застосовують. Звертаємо увагу керівників органів управління 

освіти і науки, навчальних закладів на дотримання в роботі відповід-

ними спеціалістами наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологі-

чного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Мі-
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ністерства освіти і науки України» від 20.04.01р. № 330. До складу 

експертних комісій залучати виключно висококваліфікованих фахів-

ців з базовою вищою освітою (за спеціальністю: «Психолог», «Прак-

тичний психолог») та кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої 

категорії», педагогічним званням «Психолог-методист».  

Питання профілактики і превенції протиправної, агресивної, жор-

стокої, насильницької поведінки серед школярів набуло нової актуа-

льності у зв’язку з подіями на Сході України, популяризацію асоціа-

льної поведінки через ЗМІ, економічним розшаруванням населення. 

Завуальовані прояві ксенофобії і сегрегації, мова ворожнечі все 

частіше проявляється серед підлітків, в навчальних закладах, в соціа-

льних мережах; через відмінності в поглядах, упередженості серед ді-

тей виникають конфлікти які призводять до серйозних правопору-

шень чи злочинів та формування захисної агресивної реакції у дітей, 

переміщених із зони АТО. Таким чином виникає ефект «замкненого 

кола», коли агресія і ненависть породжують відповідну агресію.  

Важливою умовою збереження психологічного здоров’я є наяв-

ність позитивних міжособистісних відносин, сприятливий психологі-

чний клімат, розвиток позитивного досвіду і здібностей школярів. 

МОН України рекомендує: керівникам психологічних служб 

вжити організаційних і методичних заходів щодо підтримки діяльно-

сті існуючих шкільних служб порозуміння та розбудови мережі таких 

служб на базі навчальних закладів де вони відсутні і досі; проаналізу-

вати стан справ та посилити індивідуальну корекційну роботу з діть-

ми, які вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які 

мають ознаки агресивної поведінки; провести інформаційно-

просвітницьку роботу з батьками та законними представниками ді-

тей, схильних до протиправної поведінки, налагодити міжвідомчу 

взаємодію з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, служ-

бами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та моло-

ді. 

Незважаючи на те, що в 2015 році Уряд України зробив позитив-

ний крок, заборонивши продаж пива через МАФи, однак ситуація 

щодо вживання алкогольних та наркотичних речовин дітьми і молод-

дю залишається критичною, про що вказують дані опитування учнів 

7-8 класів з 11 областей України (Діаграма 1). Близько 10% від зага-

льної кількості учнів 7-8 класів має досвід епізодичного вживання ал-

когольних напоїв. 
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Діаграма 1. 

 

«Я вживаю алкогольні напої..» 
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З метою організації масштабної протиалкогольної профілактич-

ної кампанії, в рамках діяльності психологічної служби системи осві-

ти продовжується впровадження інформаційно-освітньої протиалко-

гольної програми «Сімейна розмова» у Запорізькій, Донецькій, Хар-

ківській, Львівській, Чернігівській, Миколаївській, Івано-

Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та 

м. Києві. Кількість учнів, які включені у програму протягом даного 

навчального року становила 32 тис. учнів 7-8 класів, кількість педаго-

гічних працівників – близько 800.  

Враховуючи високу ефективність програми рекомендуємо в 

2015-2016 навчальному році організувати впровадження програми 

«Сімейна розмова». 
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Електронна версія всіх матеріалів Комплексної програми розмі-

щена на сайті: www.mon.gov.ua в розділі позашкільна освіта, виховна 

робота та захист прав дитини. 

Особливий неспокій у батьків і педагогів викликає комп’ютерна 

залежність. Комп’ютерна, зокрема, Інтернет-залежність, визначається 

як психічний розлад, що характеризується нав’язливим бажанням пі-

дключитися до персонального комп’ютера (для ігор, спілкування в 

мережі тощо) і хворобливою нездатністю вчасно відключитися від 

нього. 

Психологічними особливостями дитини, що страждає 

комп’ютерною залежністю, є замкнутість, агресивність, неврівноваже-

ність, невпевненість в собі, образливість, недовірливість, високий рі-

вень тривожності, низький рівень самоактуалізації. Крім того, надмір-

на захопленість комп’ютерними іграми, призводить до формування 

стійкого бажання відходу в комп’ютерний світ, де можна відчути себе 

успішним і сильним, прийняти на себе роль іншого, у разі захоплення 

«стрілялками» відбувається звикання до сприйняття сцен насильства.  

Необхідно враховувати, що наявність комп’ютерної залежності є 

ознаками емоційного неблагополуччя і свідчить про необхідність на-

дання психологічної допомоги і педагогічної підтримки (дітям влас-

тиві неадекватна самооцінка, нездатність до саморегуляції, емоційні 

труднощі у взаємодії, складності соціальної адаптації тощо). Ефекти-

вними в роботі з названими проблемами є індивідуальне і групове 

консультування, індивідуальна корекція, включення в тренінгові гру-

пи (соціально-психологічний тренінг, тренінг особистісного зростан-

ня), активна просвітницька робота (підготовка пам’яток для батьків, 

учнів про специфіку комп’ютерної залежності).  

Зауважимо, що необхідною також є робота з батьками, оскільки 

часто комп’ютерна залежність дитини пов’язана з небажанням бать-

ків приділяти їй достатню увагу та їхнім прагненням таким чином 

«чимось зайняти» дитину. Зусилля також повинні бути спрямовані на 

те, щоб допомогти дитині навчитися конструктивно вирішувати свої 

проблеми, отримувати позитивні емоції і той особистісний сенс в ре-

альній взаємодії та діяльності, а не у взаємодії з персональним 

комп’ютером, планшетом, мобільним телефоном.  

Складна соціально економічна ситуація, що склалася в Україні, 

привертає увагу до посилення профілактичної роботи щодо запобі-

гання торгівлі людьми. Згідно статистики Міжнародної організації з 

http://www.mon.gov.ua/
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міграції, за період з 2000 по 2014 р. виявлено 605 дітей, які постраж-

дали від торгівлі людьми, що складає 5,8% від усієї кількості постра-

ждалих осіб, яким було надано допомогу. Зважаючи на надзвичайну 

вразливість саме дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-

лування, необхідно систематично впроваджувати діяльність з ефек-

тивного попередження торгівлі людьми серед цієї групи ризику в усіх 

регіонах України.  

Водночас, за даними МОМ, випускники професійно-технічних 

закладів складають 46,4% від усієї кількості постраждалих від торгів-

лі людьми, що може свідчити про недостатню поінформованість що-

до власних прав та правил безпеки під час працевлаштування за кор-

доном та в Україні. 

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини та Факультатив-

ного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 

порнографії до цієї Конвенції, які були ратифіковані Україною, необ-

хідно активно підтримувати і заохочувати участь дітей у інформацій-

но-просвітницьких і навчальних програмах щодо превентивних захо-

дів пов’язаних з торгівлею людьми і, зокрема, дітьми. 

З цього питання доцільно скористатися програмою виховних за-

ходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для 

учнів 7-11 класів та комплектом методичних матеріалів щодо впрова-

дження програми в професійно-технічних навчальних закладах, зага-

льноосвітніх школах-інтернатах та інститутах післядипломної педа-

гогічної освіти, що схвалені для використання науково-методичною 

комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки протокол 

№ 3 від 14 жовтня 2014 року (лист МОН від 28.05.2015 №1/9-264).  

Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в 

розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» за покликанням: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/ 

Важливим напрямом діяльності працівників психологічної 

служби в 2015/2016 навчальному році залишається забезпечення та 

психологічний супровід профільного та професійного 

самовизначення учнів. 

Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним 

програмам курсів за вибором «Людина і світ професій» для учнів 8-9 

класів та «Побудова кар’єри», які можуть бути розраховані на 9, 18, 

35, 70 год. і впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
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з 2009 р., програма «Моя майбутня професія: правила вибору» (52 

год.) [курс за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (52 год.)] і «Моя майбутня професія: шлях до 

успіху» [курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (52 год.)]. Програми увійшли у навчально-

методичний посібник «Збірник програм з викладання факультативних 

курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі 

працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних 

закладів», який також отримав гриф Міністерства освіти і науки 

України. 

З огляду на посилену увагу країн Європейського Союзу до пи-

тання дотримання прав дитини в Україні працівникам психологічної 

служби необхідно акцентувати свою діяльність по соціальному захи-

сту прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього се-

редовища, захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів На ви-

конання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» 

соціальним педагогам навчальних закладів увести в практику постій-

но діючий моніторинг дотримання прав дітей та інших суб’єктів на-

вчально-виховного процесу не лише в умовах навчального закладу, а 

і поза його межами, зокрема як батьки забезпечують належні умови 

для навчання, виховання та життя дитини. 
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Додаток 1. 
 

Розвиток психологічної служби системи освіти України  

у регіонах* 

(кількість фахівців у порівнянні з минулим навчальним роком) 

 
______________________ 
* Без даних АР Крим, м. Севастополь, Мар’їнського та Ясинуватського ра-

йонів Донецької області і тимчасово окупованих територій за всіма типами на-

вчальних закладів та ВНЗ І-ІІ рівні акредитації Луганської області та м. Києва. 
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Забезпеченість фахівцями психологічної служби відповідно  

до нормативів чисельності по регіонах* 

(у порівнянні з минулим навчальним роком) 

 
________________________ 
* Без даних АР Крим, м. Севастополь, Мар’їнського та Ясинуватського ра-

йонів Донецької області і тимчасово окупованих територій за всіма типами на-

вчальних закладів та ВНЗ І-ІІ рівні акредитації Луганської області та м. Києва. 
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ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

Відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 змінено 

назву предмета «Світова література» на «Зарубіжна література».  

У 2015/2016 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 

5-7 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5-9 

класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ви-

давничий дім «Освіта», 2013.  

У 8-9 класах – за програмою: Зарубіжна література. 5-12 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь: Пе-

рун, 2005.  

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/

1349869088/. 

У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Мініс-

терства від 28.10.2010 №1021 (офіційний сайт МОН – 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/

1349869542).  

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих 

Міністерством, вміщено у збірниках: 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової лі-

тератури. 8-11 класи. Книга 1. Тернопіль: Мандрівець, 2011;  

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної 

літератури. 5-7 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»; 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної 

літератури. 8-11 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ» (лист МОН 

України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-333). 

У навчальну програму із зарубіжної літератури для 5-9 класів 

внесено зміни, затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 585. 

 

5 клас 

Збільшено кількість годин (на 2) на вивчення теми «Казки наро-

дів світу» за рахунок теми «Природа і людина».  

 

6 клас 

Збільшено кількість годин (відповідно по 1) на вивчення тем 

«Вступ» і «Міфи народів світу» за рахунок тем «Пригоди і фантасти-

ка», «Людські стосунки».  
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Твори «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя) і «Ли-

стівки з видами міст» винесено на альтернативне вивчення (1 твір за 

вибором учителя).  

Повість-казку «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері перене-

сено до 8 класу (у розділ «Література XX  – XXI ст.» на обов’язкове 

вивчення).  

Повість «Брати Лев’яче серце» А. Ліндгрен перенесено до списку 

додаткового читання.  

 

7 клас 

Балади про Робіна Гуда винесено на альтернативне вивчення.  

Баладу «Садко» перенесено до списку додаткового читання.  

Вірш «Круки» І. Вайсгласса перенесено до списку додаткового 

читання.  

Вірш «Зінка» Ю. Друніної перенесено до списку додаткового чи-

тання. 

Вірш «Нас не треба жаліти…» С. Гудзенка замінено на вірш «До 

побачення, хлопчики…» Б. Ш. Окуджави.  

Твори «Золотий жук» Е. По і оповідання «Пістрява стрічка», 

«Спілка рудих» А. Конана Дойла винесено на альтернативне вивчен-

ня (1-2 твори згаданих письменників за вибором учителя та учнів). 

Твори «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові віт-

рила» О. Гріна винесено на альтернативне вивчення (1 твір за вибо-

ром учителя та учнів). 

 

8 клас 

Збільшено кількість годин (на 1) на вивчення теми «Античність» 

за рахунок теми «Священні книги людства». 

Розділи «Веди», «Коран» спрощено у змісті навчального матеріа-

лу. 

Теми «Бароко» і «Класицизм» об’єднано в одну тему «Бароко і 

класицизм», відповідно тему спрощено у змісті навчального матеріа-

лу. 

Здійснено заміну двох віршів Дж. Донна на сонет «Щоб мучить 

мене…». Вірші «Галерник» Л. де Гонгори і «Щоб мучить мене…» 

Дж. Донна винесено на альтернативне вивчення (1 за вибором учите-

ля).  

Тему «Просвітництво» перенесено до 9 класу.  
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Тему «Сучасна література» замінено на тему «Література  

XX – XXI ст.», до якої з 6 класу перенесено повість-казку «Малень-

кий принц» А. де Сент-Екзюпері.  

 

9 клас 

Додано тему «Просвітництво» (перенесено з 8 класу). 

Вірш «Івікові журавлі» Ф. Шиллера перенесено до списку додат-

кового читання. 

Розділ «Ф. Достоєвський», тему «Перехід до модернізму» (розді-

ли «Шарль Бодлер», «Поль Верлен», «Артюр Рембо») перенесено до 

старших класів. 

Вилучено тему «Перехід до модернізму», натомість розширено 

вивчення романтизму і творчості Дж. Байрона (поему «Мазепа» і 

«Паломництво Чайльд Гарольда» запропоновано на альтернативне 

вивчення), а також реалізму та творчості М. Гоголя (із додаткового 

читання до основної програми перенесено комедію «Ревізор»).  

Тему «Сучасна література» замінено на тему «Література  

XX – XXI ст.». 

Повість «Собаче серце» М. Булгакова перенесено на альтернати-

вне вивчення в розділ «Література XX – XXI ст.» серед інших творів.  

У програмі із зарубіжної літератури для 5-9 класів збережено єв-

ропейський та український вектори. Вона має виразний українознав-

чий характер. Це чітко прослідковується в її культурологічній, ком-

паративній лініях.  

У 10-11 класах уявлення учнів про літературний процес будуть 

поглиблені у процесі текстуального вивчення шедеврів світової літе-

ратури («Божественна комедія» Данте, «Фауст» Й.В. Ґете», «Гамлет» 

В. Шекспіра, соціально-психологічних і філософських романів та п’єс 

XIX – XX ст., творів модернізму і постмодернізму). 

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних 

закладах передбачає врахування міжпредметних зв’язків (особливо із 

українською літературою, історією України тощо), формування ціліс-

ної системи знань і уявлень про літературу як вид мистецтва і скарб-

ницю гуманістичних цінностей, розвиток особистості учня як 

суб’єкта активної читацької діяльності, а також формування духовно-

го світу громадянина України.  

Вивчення зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних 

закладах сприяє не тільки прилученню учнів до читання художньої 
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літератури, а й формуванню комунікативної компетентності. Ви-

кладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закла-

дах України здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних пи-

сьменників в курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських 

перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспі-

вів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, 

французькою, польською тощо). За наявності необхідних умов бажа-

ним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами 

оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує 

додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та 

іншими мовами.  

Особливої уваги потребує викладання зарубіжної літератури в 7 

класі, яке у 2015/2016 навчальному році уперше здійснюватиметься 

за новою програмою (2012 року зі змінами 2015 року).  

7 клас завершує перший етап літературної освіти – прилучення до 

читання і формування стійкої мотивації до читання художньої літера-

тури. Домінантою у викладанні зарубіжної літератури в 7 класі має 

стати національно-патріотичне і моральне виховання учнів на яскра-

вих зразках світового письменства. Твори, у яких утверджується ге-

роїзм народних заступників, боротьба за свободу, лицарська тематика 

(билина «Ілля Муромець і Соловей Розбійник», балади про Робіна 

Гуда, «Рукавичка» Ф. Шиллера, «Світязь» А. Міцкевича, «Балада про 

вересовий трунок» Р.Л. Стівенсона, «Айвенго» В. Скотта та ін.), 

сприяють формуванню громадянських якостей підлітків, їх відданості 

ідеалам справедливості та волі. Твори про Другу світову війну («Аль-

пійська балада» В. Бикова, вірші К. Галчинського, А. Маргула-

Шпербера, Б. Окуджави та ін.) допоможуть осмислити питання істо-

ричної пам’яті, героїзму пращурів і необхідності захищати незалеж-

ність України. Тему дружби, шляхетності й піднесеності першого ко-

хання, відданості моральному вибору семикласникам розкриють тво-

ри «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові вітрила»  

О. Гріна, а також вірші Р. Бернса, Г. Гейне, К. Симонова та ін. Новела 

«Павутинка» Р. Акутагави сприятиме вихованню відповідальності за 

свої вчинки, а також формуванню толерантного ставлення до людей 

інших релігій (зокрема буддизму). Інтелектуальні якості семикласни-

ків, здатність до самостійного, креативного, вільного мислення фор-

мують твори «Золотий жук» Е. По, оповідання А. Конана Дойла, «Ча-

рівна крамниця» Г. Веллса.  
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Сучасна література, винесена на альтернативне вивчення (1-2 

твори за вибором учителя та учнів), співголосна активним пошукам 

підлітків власного «я» та осмислення свого місця у світі, а також із 

їхнім інтересом до фантастичної та пригодницької літератури. «Ман-

дрівний Замок Хаула» Д. В. Джонс у казковій формі розповідає про 

одвічну боротьбу добра і зла в сучасному світі, де людина має збері-

гати моральні якості. У повісті «Фах» А. Азімова йдеться про роль 

освіти у формуванні людини, про необхідність самостійно здобувати 

знання, про залежність майбутнього людства від стану освіченості 

кожного. А в повісті «Чорнильне серце» К. Функе утверджується зна-

чення культури, книжки, без яких неможливий розвиток особистості 

та світу загалом.  

Учитель має спрямувати учнів на пошук потрібної книжки (в біб-

ліотеці, в Інтернет-мережі тощо), на самостійне читання творів і в ко-

лі друзів, батьків (сімейне читання), на формування власної думки та 

творчий діалог щодо цікавої книжки.  

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів 

протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів 

контролю у процесі вивчення світової літератури у кожному класі. 

Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим 

для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може 

збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки 

учнів, особливостей класу тощо.  

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

5–9 класи 
 

Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні ро-

боти 

у формі: 

контрольного 

класного тво-

ру; 

виконання ін-

ших завдань 

(тестів, відпо-

відей на запи-

тання тощо)  

2 

 

 

 

 

– 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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Уроки розвит-

ку мовлення* 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки  

позакласного  

читання 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Перевірка  

зошитів 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

У 8–9 класах з поглибленим вивченням світової літератури про-

порційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвит-

ку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контро-

льних робіт). 

10–11 класи 

Класи 10 11  10 11  10 11 

Семест-

ри 

І ІІ І ІІ  І ІІ І ІІ  І ІІ І ІІ 

Рівні Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 

Контро-

льні ро-

боти 

у формі: 

контро-

льного 

класного 

твору; 

виконан-

ня інших 

завдань 

(тестів, 

відпові-

дей на 

запитан-

ня тощо) 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

Уроки 

розвитку 

мовлен-

ня* 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

3 

1у+ 

2п 

3 

2у+

1п 

3 

1у+

2п 

3 

2у+

1п 

Уроки 

позакла-

сного  

читання 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
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У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків роз-

витку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – 

писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п). 

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід урахо-

вувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання 

робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотриман-

ня вимог до оформлення орфографічного режиму).  

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і врахову-

ють як поточну до найближчої тематичної. 

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з да-

тою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не ро-

биться.  

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із 

зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом 

«Напам’ять».  
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: журнали «Всесвітня література в школах 

України», «Зарубіжна література в школах України», газету «Світова 

література». 

Перевір-

ка зоши-

тів 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (технології). КРЕСЛЕННЯ 

 

Вивчення предметів трудового навчання (технологій) та креслен-

ня у 2015/2016 навчальному році буде здійснюватись відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р.  

№ 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх на-

вчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та методичних ре-

комендацій щодо національно-патріотичного виховання у загально-

освітніх навчальних закладах. 

Особливу увагу учителю потрібно звернути на внесені незначні 

зміни до «Навчальної програми з трудового навчання для загальноос-

вітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), 

затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585. 

 

Викладання трудового навчання у 2015/2016 навчальному році 

 

У 2015/2016 навчальному році трудове навчання буде вивчатися 

за такими навчальними програмами: 

5 – 7 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для за-

гальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко 

та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585; 

8 – 9 класи – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редакція) (за 

загальною редакцією В. Мадзігона); 

10 – 11 класи – «Технології. 10 – 11 класи» (авт.: А. Терещук та 

інші). 

Всі зазначені навчальні програми та програми з креслення розмі-

щено на офіційному веб-сайті МОН України 

(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/). 

Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» 

(для спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглиб-

леним вивченням предметів технічного (інженерного) циклу) може 

здійснюватися за рахунок курсів за вибором відповідного спрямуван-

ня. 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних 

закладів на вивчення трудового навчання у 2015/2016 навчальному 

році передбачено: 

у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; 

у 7 класах – 1 год. на тиждень; 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
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у 8 класах – 2 год. на тиждень; 

у 9 класах – 1 год. на тиждень; 

у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень; 

у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень. 

Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета 

«Трудове навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок ча-

су варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навча-

льні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. 

Також за рахунок варіативної складової можна впроваджувати курси 

за вибором технологічного спрямування. 

 

Викладання трудового навчання у 5-6 та 7 класах  

 

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і 

реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і 

форм організації занять.  

Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативно-

сті програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального про-

цесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона міс-

тить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.  

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запро-

понованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, 

кадрового забезпечення та інтересів учнів. 

Для 5 класу пропонується на вибір два блоки:  

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.  

Блок 2. Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікаці-

єю.  

Для 6 класу пропонується на вибір два блоки:  

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового мета-

лу та дроту. 

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.  

  

Починаючи з 2015/2016 навчального року за новою програмою 

навчатимуться і семикласники.  

Для 7 класу пропонується на вибір два блоки:  

Блок 1.Технологія виготовлення виробів із деревини. 

Блок 2.Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 
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Усі блоки містять чотири розділи:  

 Основи матеріалознавства.  

 Технологія виготовлення виробів.  

 Основи техніки, технологій і проектування.  

 Технологія побутової діяльності.  

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні 

ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть 

використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.  

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кож-

ному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідов-

ністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосу-

ваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.  

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайом-

лює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними техноло-

гіями та процесами. У цьому розділі також передбачено вивчення ос-

нов проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні ва-

ріативних модулів.  

Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома 

варіантами: 

1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після 

якої одразу планується вивчення варіативних модулів; 

2) підчас освоєння варіативних модулів. 

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального про-

цесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльно-

сті». Особливість цього розділу полягає в тому, що його можна ви-

вчати в будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. 

Це може бути: 

- після закінчення розділу, блоку чи модуля;  

- перед закінченням чи на початку четверті, семестру навчаль-

ного року; 

- у випадках коли учні з тих чи інших причин не можуть вико-

нати заплановану роботу. 

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення скла-

дової визначено навчальною програмою.  

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-

технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального про-
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цесу, бажання учнів, регіональних традицій. Навчальною програмою 

передбачено переліки варіативних модулів, що можуть вивчатися уч-

нями 5-6 класів та 7-8 класів.  

 

Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5, 6 класах: 

1. Технологія виготовлення народної ляльки.  

2. Технологія виготовлення м’якої іграшки.  

3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплі-

кацією.  

4. Технологія виготовлення вишитих виробів.  

5. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним спосо-

бом). 

6. Технологія приготування страв. 

7. Технологія плетіння з бісеру.  

8. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.  

9. Технологія писанкарства.  

10. Технологія виконання електротехнічних робіт.  

11. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.  

12. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового мета-

лу.  

13. Технологія виготовлення виробів із дроту.  

14. Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.  

15. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.  

16. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних ма-

теріалів (способом ажурного випилювання).  

17. Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.  

18. Технологія виготовлення виробів способом металопластики.  

19. Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та дере-

вних матеріалів.  

20. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.  

21. Технологія догляду за тваринами.  

22. Технологія оздоблення виробу елементами геометричного 

різьблення.  

 

Перелік варіативних модулів для 7 – 8 класів 

1. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 

2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями. 
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3. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним 

способом). 

4. Технологія оздоблення одягу. 

5. Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме». 

6. Технологія виготовлення виробів, оздоблених мережками. 

7. Технологія виготовлення виробів, оздоблених гладдєвими 

швами. 

8. Технологія виготовлення виробів, оздоблених українською 

народною вишивкою. 

9. Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером. 

10. Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріа-

лів. 

11.  Технологія ремонту та оновлення одягу. 

12.  Технологія виготовлення писанок. 

13.  Технологія приготування страв. Традиції української наці-

ональної кухні. 

14. Технологія заготівлі та зберігання продуктів харчування. 

15.     Технологія вирощування рослин та догляд за ними. 

16.     Технологія природного землеробства. 

17.     Технологія виготовлення виробів із шкіри. 

18.     Технологія плетіння виробів із лози. 

19. Технологія плетіння виробів із соломи. 

20. Технологія виконання електротехнічних робіт. 

21. Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним 

різьбленням. 

22. Технологія виготовлення та оздоблення виробів із дереви-

ни різьбленням. 

23. Технологія оздоблення виробів об’ємним різьбленням. 

24. Технологія оздоблення виробів інтарсією (інкрустацією). 

25. Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою. 

26. Технологія виготовлення виробів із деревини (з викорис-

танням ручних способів обробки). 

27. Технологія виготовлення виробів із деревини (способом 

токарної обробки). 

28. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з 

використанням ручних способів обробки). 

29. Технологія виготовлення виробів із металу (способом то-

карної обробки). 
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Із зазначеного переліку для 5, 6 класів слід обрати по 2 варіативні 

модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу, а 

для 7 класу один варіативний модуль, на освоєння якого відводиться 

16 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбува-

ється за окремо розробленими програмами до них. Будь-який варіа-

тивний модуль для 5-6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи 

у 6 класі, так само для 7 класу будь-який варіативний модуль для  

7-8 класів один раз у 7 чи у 8 класі. 

 

Зміни, внесені до навчальної програми 
 

Розвантаження навчальної програми здійснювалось з позиції то-

го, що для сучасних школярів існує потреба в формуванні відповідно-

го досвіду використання знань й умінь для розв’язання практичних 

завдань, значимих для них або наближених до життя. З цією метою з 

програми вилучено термін «процес». Натомість основним поняттям 

для змісту навчальної програми залишається «технологія» як практи-

чна діяльність людини.  

Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в про-

грамах інших предметів. Так, у 6-му класі (1-й і 2-й блоки) усунено 

часткове дублювання біологічних понять про продукти харчування, їх 

склад. Зміст теми спрощено і розглядається «Технологія збереження 

поживних речовин у продуктах харчування під час приготування 

їжі».  

 

Практичні роботи (вироби і проекти) 
 

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку 

обов’язкової для вивчення складової програми має бути виріб, а будь-

якого варіативного модуля – проект. 

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок ма-

теріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-7 класів ви-

конується в робочих зошитах.  

До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють 

формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це 

можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною 

культурою українців, а саме: виготовлення декоративно-ужиткових і 

ремісничих виробів, що були характерними для побуту українців.  



123 

 

Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призна-

чення (різноманітні за конструкцією та складністю виготовлення «пі-

чки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для ап-

течок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо).  

 

Рекомендації до проведення занять 
 

Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності 

учнів. Кожен урок повинен мати практичну спрямованість. 

Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залеж-

но від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. 

Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час прак-

тичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак 

не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових 

знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усьо-

го модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному про-

цесі можуть бути поодинокими.  

Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати 

на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір. 

 

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба 

звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виро-

бничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних при-

йомів роботи,ознайомлювати із заходами попередження травматизму.  

 

Профільне навчання 
 

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (те-

хнологія) в 2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках у частині стар-

шої школи є чинними і в 2015/2016 навчальному році.  

Змістове наповнення технологічного профілю може складатися з 

декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освою-

ються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати від-

повідний гриф МОН України. 

 

Вивчення креслення 
 

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знан-

ня ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення перед-



124 

 

бачено в 11 класах технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень 

за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх 

навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 

19.11. 2013 р. № 1/11-17681). 

У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за 

навчальною програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчаль-

них закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2013 

р. № 1/11-17679). 

Розпочинається вивчення креслення в 7 класах спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) 

циклу. Вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою 

«Креслення. 7-8 класи» (лист Міністерства освіти і науки України від 

19.11.2013 №1/11-17674). 

 

Поділ класів на групи 
 

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання від-

бувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до 

нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра-

їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 

учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість 

учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній ос-

нові, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з па-

ралельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної 

складової навчального плану. 

Учителі також можуть користуватися матеріалами, які висвітлю-

ють питання організації навчальної діяльності з технологій, розміще-

ними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів: 

1. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ». 

2. Журнал «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва  

«Педагогічна преса». 

3. Веб-сайт http://trudove.org.ua/.  

4. Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/.  

 

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді (2015 рік) на уроках трудового навчання (тех-

нологій) виховувати в учнів повагу до Конституції держави, законо-

давства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну; прилучати уч-

http://trudove.org.ua/
http://trudpalcv.at.ua/
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нів до національної культури, бережливого ставлення до природи; ро-

звивати мотивацію до праці; формувати моральні якості особистості, 

культуру поведінки. 

Шкільний предмет трудове навчання (технології) має значні мо-

жливості у вихованні в учнів національно-патріотичних почуттів. До-

свід роботи учителів та результати науково-методичних досліджень у 

цьому напрямку, дозволяють стверджувати, що значний потенціал у 

розв’язанні цього завдання полягає у прилученні учнів до національ-

ної культури саме у процесі трудового навчання.  

Дієвим підґрунтям для такої виховної роботи можна вважати 

процес формування в учнів конкретного практичного досвіду з виго-

товлення предметів і речей, які у своєму змісті пов’язані з народною 

культурою українців, а саме – виготовлення декоративно-ужиткових і 

ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців, а 

деякі з них криють у своїх формах і техніках оздоблення й інші сторі-

нки нашої історії. Досить часто мистецькі речі, які учні можуть виго-

товити власноруч, мають таке оформлення і техніку виконання, які 

обумовлені історією українського народу – від дерев’яних речей 

оздоблених різьбленням до елементів народного одягу, що містять у 

своєму оформленні національно-патріотичну символіку.  

Декоративно-ужиткове мистецтво й сьогодні охоплює широке 

коло предметів із різних сфер людської діяльності. Саме прояви наці-

ональної культури завжди супроводжують життя кожної людини, і 

для кого більшою, для кого – меншою мірою, але вони є тим духов-

ним середовищем, у якому формуються світогляд, естетичні ідеали, 

моральні й трудові цінності та національні почуття особистості.  

Сприятливі умови для цього створює варіативна частина навча-

льної програми з трудового навчання, коли учні спільно з учителем 

можуть обрати певний модуль, який пов'язаний з традиційними на-

родними ремеслами, і це може бути: «Художня обробка деревини», 

«Технологія виготовлення народної ляльки», «Художнє випалюван-

ня» тощо.  

На уроках трудового навчання, коли учні вивчають певний на-

вчальний модуль з декоративно-ужиткового мистецтва існують зага-

льнодоступні (у методичному розумінні цього слова) способи прилу-

чення учнів до надбань української культури, і тут можна вказати на 

два основних, як-от: повідомлення учням різноманітних відомостей 

про народні культурні традиції, що склались в українців та організа-
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ція додаткових позаурочних занять і заходів для більш тісного озна-

йомлення учнів з елементами етнокультури. 

Введення культурологічних відомостей в організаційну структу-

ру занять на уроках трудового навчання може відбуватись безпосере-

дньо, коли відбувається вивчення певного народного ремесла чи де-

коративно-ужиткового або художнього виду мистецтва.  

Під час виготовлення учнями декоративних чи декоративно-

ужиткових виробів важливе місце, крім суто технічної сторони, має й 

мистецька сторона цієї справи, яка полягає насамперед у визначенні 

художньої ідеї твору, в основу якого покладено той образ, який вини-

кає в уяві дитини, тих думок і почуттів, які вона хоче передати ото-

чуючим. У змісті діючої програми з трудового навчання передбачено 

вивчення таких тем і розділів, що обумовлюють виховний вплив учи-

теля через повідомлення учням таких теоретичних відомостей, які ро-

зкривають різні сторінки нашої історії, формують в учнів загальне 

уявлення про моральну й духовну культуру українського народу то-

що. Тому учитель має нагоду впливати на почуття дитини, а через 

добір певних культурологічних відомостей, виховувати патріотичні 

та національні почуття школярів. Виготовлення виробів, наприклад 

технікою аплікації соломкою, вишиванням, може передбачати ство-

рення таких художніх композицій, які відображають історію україн-

ського народу, його визвольний рух і звитягу сучасних захисників рі-

дного краю тощо.  

Значна кількість вчителів на уроках трудового навчання плану-

ють такі вироби для виготовлення, які можуть бути передані нашим 

воїнам, які обороняють нашу країну на сході. Зокрема це: різноманіт-

ні за конструкцією та різні за складністю виготовлення «пічки», 

«якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, 

рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо. Виготовлення 

саме таких виробів якнайкраще сприяє вихованню в учнів національ-

но-патріотичних почуттів. 
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УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА 

 

У 2015/2016 навчальному році вивчення української літерату-

ри в 5-7 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі 

змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, 

від 29.05.2015 № 585): Українська література. 5-9 класи. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.  

У 8-9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 

2005(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від  29.05.2015 

№ 585).  

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Мініс-

терства від 28.10.2010 № 1021. 

З метою розвантаження навчальної програми, підвищення якості 

шкільної літературної освіти внесено зміни до навчальної програ-

ми з української літератури (5-9 класи), а саме: 

 

5 клас 

Вилучено з програми народні перекази «Білгородський кисіль», 

«Ой Морозе-Морозенку»; поезію М. Рильського «Люби природу не 

як символ…»; поезії М. Вінграновського «Перша колискова», «Бабу-

нин дощ», «Сама собою річка ця тече…». 

 

6 клас 

Вилучено з програми: пісню Д. Луценка «Як тебе не любити, Ки-

єве мій»; вступ до поеми Т. Шевченка «Іван Підкова»; поезію Лесі 

Українки «Співець»; поезію І. Калинця «Писанки», співомовки 

С. Руданського «Гуменний», «Свиня свинею». 

 

7 клас 

Вилучено з програми поезію А. Малишка «Так живуть на цій зе-

млі поети…». 

 

8 клас 

Вилучено з програми поезію Лесі Українки «Ви щасливі, пречис-

тії зорі», твори В. Самійленка, Остапа Вишні, повість О.Бердника 

«Хто зважиться – вогнем наречеться».  

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
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 Включено в програму твір Володимира Дрозда «Білий кінь Шеп-

тало», повість Юрія Винничука «Місце для дракона». 

 

9 клас 

Вилучено з програми твори: Притчу про сіяча; поезію 

Г. Сковорода «Пісня 28» (із «Саду Божественних пісень»); поему-

містерію Т. Шевченка «Великий льох»; поезії І. Франка «Каменярі», 

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», поему «Мойсей». 

 

Вилучено літературознавчі поняття: «пригодницька повість» (5 

клас); «пафос твору», «романтичний пейзаж», «прийоми контрасту», 

«засоби гумористичного зображення» (поглиблено), «диптих», «по-

вість-казка» (7 клас); силабо-тонічне віршування», «трискладові вір-

шові розміри», «асоціативні образи», «літературний характер», «пси-

хологізм» (8 клас); «повість-хроніка» (9 клас). 

Уведено поняття: «тема», «прозова мова» (5 клас), «повість» (6 

клас).  

 

Звертаємо вашу увагу на зміни, що відбулися в програмі Україн-

ська література. 5-12 класи для 8-9 класів.  

 

8 клас 

Вилучено з програми твори: поезії Б.Олійника «Вибір», «Ринг», 

повість Осипа Назарука «Роксоляна», повість В.Дрозд «Ирій». 

Додано поезію В.Самійленка « На печі». 

 

9 клас 

Вилучено з програми твори: баладу «Бондарівна», Притчу про 

сіяча, трактат Г.Сковороди «Вступні двері до християнської доброн-

равності», повість Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», пое-

зію М.Костомарова «Соловейко», поему Т.Шевченка «Великий 

льох», поетичні твори П.Куліша: «До рідного народу», «Троє схоті-

нок», «Заворожена криниця». 

Додано поезію Т.Шевченка «Заповіт». 

Оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» замінено на повість 

«Інститутка». 
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Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршу-

вання» (8 клас); «силабо-тонічне віршування», «літературний на-

прям», «течія», «психологізм у літературі», «роман-хроніка» (9 клас). 

 

Звертаємо увагу, що запропонована у програмі кількість часу на 

вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змі-

нювати (у межах 70 годин). Резервний час може використовуватися 

для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних ви-

дів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів). 

В основній школі біографія письменників загалом не вивчається, 

вона згадується лише вибірково, диференційовано. З 9-го класу зміст 

навчального матеріалу доповнюється розглядом біографій письмен-

ників, хоча й у доступних межах. 

 

Курс української літератури в 7 класі структуровано за такими 

взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: « Із пісенних 

скарбів», «Про далекі минулі часи», « Ти знаєш, що ти – людина…», 

«Ми – українці».  

До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів піді-

брані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально ре-

презентувати ту чи іншу тему. 

При вивченні української літератури в 7 класі робиться акцент на 

пізнанні художнього твору як цілісності (у жанровому розмаїтті) та 

його інтерпретації; осмисленні учнем власних переживань, оцінок, 

ціннісних суджень. Методи, прийоми, види робіт такі: виразне читан-

ня, художня розповідь, проектна діяльність (пригодницькі, дослідни-

цькі, творчі та інші проекти); лист до літературного героя, заочна по-

дорож, Інтернет-пошук, робота з підлітковою періодикою, підготовка 

електронних листів герою, автору, читачеві; підготовка повідомлен-

ня-презентації тощо. 

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контро-

лю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці роз-

поділ годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожно-

му семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити 

кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особ-

ливостей класу тощо. 
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Обов’язкова кількість видів контролю 

5–9 класи 
Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні 

роботи 

у формі: 

 

контрольно-

го класного  

твору; 

 

виконання 

інших за-

вдань (тестів, 

відповідей на 

запитання 

тощо) 

2 

 

 

 

 

 

– 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Уроки  

розвитку  

мовлення* 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки  

позакласно-

го читання 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Перевірка 

зошитів 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури 

пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків роз-

витку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість 

і види контрольних робіт). 

 

10-11 класи 
 

Класи 10 11  10 11 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

 РІВЕНЬ СТАНДАРТУ, 

АКАДЕМІЧНИЙ 

ПРОФІЛЬНИЙ 

РІВЕНЬ 

Контрольні  

роботи 

у формі: 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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контрольного 

класного твору; 

 

виконання ін-

ших завдань 

(тестів, відпові-

дей на запитан-

ня тощо) 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

3 

1 

 

 

3 

1 

 

 

3 

1 

 

 

3 

Уроки  

розвитку  

мовлення*  

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки  

позакласного 

читання  

1 1 1 1 2 2 2 2 

Перевірка  

зошитів 

4 5 4 5 4 5 4 5 

 

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків роз-

витку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – 

письмового. Умовне позначення у таблиці – (у + п). 

Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є 

обов’язковою формою контролю з української літератури. Урахо-

вуючи розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і рівень 

володіння ними сучасними учнями, написання домашнього контро-

льного твору, який потім має перевірити вчитель-словесник, перетво-

рюється на формальність і не дозволяє об’єктивно визначити рівень 

сформованості знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення учнів з 

певної теми. 

Якщо такий вид контролю навчальних досягнень учнів, як дома-

шній контрольний твір, використовує вчитель, необхідно обрати таку 

форму творчої роботи (наприклад, створення фанфіків тощо), щоб 

учні самостійно виконували творче домашнє завдання. 

Пропонуємо можливі види контрольних робіт: 

- тест; 

- відповіді на запитання; 

- контрольний літературний диктант; 

- анкета головного героя; 

- комбінована контрольна робота; 

- письмові контрольні твори тощо. 
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Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення: 

- складання оповідання (казки) за прислів’ям; 

- добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що 

виражають головну ідею твору; 

- уведення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існу-

ючому творі; 

- усний переказ оповідання, епізоду твору; 

- твір-характеристика персонажа; 

- написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім 

образом; 

- написання вітального слова на честь літературного героя, автора 

тощо; 

- твір-опис за картиною; 

- складання тез літературно-критичної статті (параграфа підруч-

ника); 

- підготовка проекту (із можливим використанням мультимедій-

них технологій) – індивідуального чи колективного – з метою 

представлення життєвого й творчого шляху, естетичних упо-

добань письменника тощо; 

- складання анкети головного героя, цитатних характеристик, 

конспекту, рецензії, анотації; 

- написання реферату; 

- ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору; 

- написання листа авторові улюбленої книжки; 

- інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка тво-

ру) тощо.  

 Кількість робочих зошитів з української літератури – по одно-

му в кожному класі.  

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з 

української літератури є: 

- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання; 

- написання навчальних класних і домашніх творів; 

- виконання самостійних робіт; 

- складання таблиць, схем римування, партитур, написання конс-

пектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, літератур-

ними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програма-

ми. 
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Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах ви-

користовують по одному зошиту. Оцінка за контрольний твір з украї-

нської літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, 

яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у жур-

нальній колонці «Твір» не робиться.  

Без дати виставляють оцінку за читання напам’ять поетичних або 

прозових творів з української літератури (надпис в журнальній коло-

нці – «Напам’ять») з метою накопичення оцінки за читання учнями 

напам’ять до виставлення найближчої тематичної.  

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і врахову-

ють як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зоши-

та з літератури, слід ураховувати: наявність різних видів робіт; гра-

мотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно офо-

рмлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). 
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УКРАЇНСЬКА   МОВА 
 

У 2015/2016 навчальному році вивчення української мови здійс-
нюватиметься за такими програмами:  

у 5-7 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноо-
світніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма 
для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою на-
вчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердже-
ними наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).  

У 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програ-
мою: Українська мова. 5-12 класи.-К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, 
затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585). 

У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Мініс-
терства від 28.10.2010 № 1021.  

Звертаємо  увагу на зміни, внесені в програму для 5-9 класів зага-
льноосвітніх навчальних закладів (під час  розвантаження матеріалу 
програми 2013 року). 

З огляду на те, що в цій програмі основними є  дві змістові лінії 

(мовленнєва й мовна), що визначають безпосередній предмет на-
вчання, його структуру, супроводжуються державними вимогами до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів,а дві інші (соціокультурна 

й діяльнісна (стратегічна) є засобом досягнення основної освітньої 
мети навчання української мови в основній школі, то розвантаження 
зазнали саме дві  перші  змістові лінії. 

Зокрема в    мовленнєвій змістовій лінії  програми  спрощено 
висвітлення   мовленнєвознавчих понять відповідно до вікових особ-
ливостей учнів;  уточнено  види творчих робіт щодо поділу їх на усні 
й письмові форми виконання учнями; спрощено види переказів, тво-
рів  і зменшено  кількість їх із метою розвантаження й  вивільнення 
часу для роботи над удосконаленням власних письмових висловлень;  
внесено відповідні  зміни до державних вимог  до рівня мовленнєвої 
компетентності  учнів основної школи. 

У мовній змістовій лінії спрощено, а також вилучено теми, які, 
по-перше, не  є істотними в забезпеченні належного рівня комуніка-
тивної компетентності, по-друге, не мають практичного застосування 
у власному усному й писемному мовленні школярів. Відповідно уз-
годжено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготов-
ки учнів  із розвантаженим  змістом навчального матеріалу. Конкре-
тизуємо здійснене розвантаження програми в таблиці:
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Клас Спрощено тему Вилучено тему Додано тему Перенесено тему 

Змінено  

формулювання 

тексту програми 

5

5 

клас  

 

У розділі «Відомості 

про мовлення»  уза-

гальнено  представлено   

особливості будови типів 

мовлення (розповіді, 

опису предмета і твари-

ни,  елементарного роз-

думу);відомості про сти-

лі мовлення: розмовний, 

науковий, художній,  

сфери використання їх. 

У розділі «Види робіт»: 

спрощено подано особ-

ливості аудіювання як 

виду мовленнєвої діяль-

ності,узагальнено пере-

лік жанрів мовлення для 

читання мовчки і вголос. 

У розділі «Повторення 

вивченого в початко-

вих класах»: 

у рубриці «Внутрішньо-

предметні 

зв’язки»:спрощено пункт 

«Культура мовлення», а 

саме:дотримання лекси-

чних норм літературної 

мови.  

У розділах «Відомості  з 

синтаксису й пунктуа-

 У розділі «Відомості 

про мовлення» вилуче-

но:  «Спілкування як ва-

жливий складник куль-

тури людини» , 

«Належність тексту до 

певного стилю: розмов-

ного, наукового, худож-

нього, публіцистичного, 

офіційно-ділового» (за-

гальне ознайомлення)». 

У підрозділі «Діалогіч-

не мовлення» вилучено 

діалог за поданим почат-

ком, малюнком. 

У розділі «Види робіт», 

зокрема в підрозділі «Ві-

дтворення мовлення»: 

вилучено  докладний пе-

реказ художнього  тексту 

з елементами опису тва-

рин (письмово). 

У підрозділі «Письмо» 
вилучено: твір-опис 

окремих предметів, тва-

рин у науковому стилі; 

замітка в газету інфор-

маційного характеру. 

У розділі «Відомості  з 

синтаксису й пунктуа-

У розділі «Відомості 

про мовлення»  додано 

оцінку предмета (явища). 

У розділі «Повторення 

вивченого в початко-

вих класах» додано  до 

повторення частин мови 

частки не,ні; уживання 

однієї частини мови в 

значенні іншої. 

У розділі «Відомості  з 

синтаксису й пунктуа-

ції» 

Додано «Непоширені й 

поширені звертання»; 

ознайомлення з най-

більш уживаними встав-

ними словами й сполу-

ченнями слів (практич-

но). 

У розділі «Лексиколо-

гія» додано тему «Паро-

німи (практично)». 

Ознайомлення зі слов-

никами антонімів, сино-

німів, паронімів; слов-

ником іншомовних 

слів.  

У розділі «Фонетика. 

Графіка. Орфоепія. 

У розділі «Види робіт»  

у  рубриці  

«Ділові папери» зазна-

чено тільки «Адресу»,  

«Оформлення конверта».  

Тему «Лист рідним,  

друзям»  перенесено до  

виду роботи «Письмо». 

З розділу «Будова сло-

ва. Орфографія» пере-

несено до «Орфоепії» 

тему «Вимова  префіксів 

пре-, при-, прі-» .  

 

У розділі «Відомості 

про мовлення» внесено 

термінологічні  правки: 

різновиди мовленнєвого 

спілкування: усне й пи-

семне мовлення; висло-

влення. 

У розділі «Відомості 

про мовлення»  відреда-

говано основні правила 

спілкування: «ввічли-

вість, привітність, добро-

зичливість, уважність до 

співрозмовника, стрима-

ність, тактовність» 

(практично). 

У розділі «Повторення 

вивченого в початко-

вих класах»  у рубриці 

«Правопис» внесено 

правки: 

«Написання іменників із 

великої  літери й у лап-

ках; «Літери, що позна-

чають голосні звуки в 

закінченнях іменників, 

прикметників, дієслів». 
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ції», «Фонетика. Графі-

ка. Орфоепія. Орфог-

рафія», «Лексикологія»  

у рубриці «Внутрішньо-

предметні зв’язки» 

спрощено  пункт «Куль-

тура мовлення»  

ції»: 

вилуче-

но:«Словосполучення 

лексичні й фразеологічні 

(практично)». 

У розділах «Відомості  з 

синтаксису й пунктуа-

ції»,  

«Фонетика.Графіка. 

Орфоепія. Орфогра-

фія»: 

у рубриці «Внутрішньо-

предметні зв’язки» вилу-

чено  підпункт «Лекси-

кологія». 

З розділу «Фонетика. 

Графіка. Орфоепія. 

Орфографія» вилучено 

сполучення  ьо, йо. 

У всіх розділах програми 

в рубриці «Внутрішньо-

предметні зв’язки» ви-

лучено підпункт «Текст 

(риторичний аспект)». 

З розділу «Лексиколо-

гія» вилучено  тему 

«Походження (етимоло-

гія) слова. Етимологіч-

ний словник української 

мови». 

Орфографія» до основ-

них  випадків чергування 

у — в, і — й,  додано   

з— із—зі. 

У розділі «Відомості  з 

синтаксису й пунктуа-

ції» додано до  переліку 

видів речень за метою 

висловлювання: розпові-

дні, питальні, спонука-

льні; за емоційним за-

барвленням: окличні та 

неокличні. 

6

 6 

клас  

У розділі «Відомості 

про мовлення»  спро-

щено подано структурні 

У розділі «Повторення, 

узагальнення  й погли-

блення вивченого» ви-

У розділі «Повторення, 

узагальнення  й 

поглиблення 

 У підрозділі «Іменник», 

у «Внутрішньопредмет-

них зв’язках» (Культура 
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особливості  тексту.  

У розділі «Види робіт» 

спрощено особливості 

аудіювання як виду мов-

леннєвої діяльності;  

узагальнено перелік жа-

нрів мовлення для чи-

тання мовчки і вголос. 

 

 

лучено матеріал про 

текст, що повторюється. 

У розділі «Повторення, 

узагальнення  й погли-

блення вивченого» у 

підрозділі «Внутрішньо-

предметні зв’язки» вилу-

чено підпункти: «Лекси-

кологія». Граматика». 

«Текст (риторичний ас-

пект)».  

У розділі «Фразеологія» 

у рубриці «Внутрішньо-

предметні зв’язки»  ви-

лучено підпункти: «Фо-

нетика. Орфоепія», 

«Текст (риторичний 

аспект)» . 

У розділі «Словотвір. 

Орфографія» вилучено  

матеріал про ознайом-

лення зі словотвірним 

словником.  

 У «Внутрішньопредме-

тних зв’язках» вилучено 

підпункти: «Лексиколо-

гія. Фразеологія», «Текст 

(риторичний аспект)». 

У розділі «Морфологія. 

Орфографія»  

у «Внутрішньопредме-

тних зв’язках»  вилуче-

но: 

вивченого» додано на 

повторення матеріал про 

правопис префіксів, 

суфіксів, голосних в 

коренях і на межі 

значущих частин слова 

та основ. 

У розділі 

«Лексикологія» до теми  

«Активна і пасивна 

лексика» додано 

пароніми. 

У розділі «Повторення, 

узагальнення  й 

поглиблення 

вивченого» додано на 

повторення матеріал про 

правопис префіксів, 

суфіксів, голосних у 

коренях і на межі 

значущих частин слова 

та основ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мовлення) поданий ма-

теріал відредаговано, 

уточнено список  імен-

ників із метою запобі-

гання помилкам у визна-

ченні роду. 

 У «Міжпредметних 

зв’язках» у підрозділі 

«Числівник» уточнено 

матеріал щодо  правиль-

ного використання від-

мінковихформ числівни-

ків. 
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Іменник – підпункти  

«Лексикологія. Фразео-

логія», «Текст (риторич-

ний аспект)»;  

Прикметник – підпункт 

«Текст (риторичний ас-

пект)»; 

 Числівник – підпункт 

«Текст (риторичний ас-

пект)»; 

Займенник – підпункти  

«Лексикологія. Фразео-

логія», «Текст (риторич-

ний аспект). 

У розділі «Займенник» 

вилучено матеріал про 

перехід з однієї частини 

мови в іншу (займенника 

в іменник і частку, чис-

лівника  й прикметника в 

займенник). 

У розділі «Морфологія. 

Орфографія» в «Імен-

нику» вилучено «Особ-

ливості творення імен-

ників». 

У розділі «Морфологія. 

Орфографія»  

із теми «Прикметник» 
вилучено «Зміни приго-

лосних при творенні від-

носних прикметників за 

допомогою суфіксів  
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-ськ-, -ств(о), -цьк-, 

цтв(о), -зьк-, зтв(о)». 

7 

к

7 

клас 

У розділі «Види робіт» 

у підрозділі «Відтво-

рення готового тексту» 
спрощено види  перека-

зів: стислий замінено на  

вибірковий  переказ тек-

сту наукового стилю (ус-

но); 

у підпункті «Письмо» 

спрощено на такі види 

переказів:«Докладний 

переказ тексту-роздуму 

дискусійного характеру в 

публіцистичному стилі»; 

«Стислий переказ  роз-

повідного тексту про ви-

конання певних  дій в 

художньому стилі». 

У розділі «Види робіт», 

зокрема  

«Монологічне мовлен-

ня» серед творів  спро-

щено 

 «Твір-опис дій на основі  

власних спостережень у 

художньому стилі» (ус-

но); «Твір-опис дій» 

спрощено на «Твір роз-

повідного характеру про  

виконання автором улю-

бленої справи   в худож-

У розділі «Відомості 

про мовлення» 

вилучено ознайомлюва-

льне читання (практич-

но).  

У розділі «Відомості 

про мовлення» у під-

розділі «Відтворення 

готового тексту» вилу-

чено  

«Докладний переказ роз-

повідного тексту з еле-

ментами опису зовніш-

ності людини в худож-

ньому стилі» (письмово).  

У розділі «Види робіт», 

зокрема «Монологічне 

мовлення», серед творів 

вилучено «Твір-опис зо-

внішності людини в ху-

дожньому стилі (усно)»; 

«Твір-роздум дискусій-

ного характеру публіци-

стичного стилю». 

У розділі «Морфологія. 

Орфографія» 

у підрозділах вилучено:  

«Прийменник» - «Непо-

хідні і похідні приймен-

ники»; 

«Частка» - «Розряди ча-

У розділі «Відомості 

про мовлення», у під-

розділі «Відтворення 

готового тексту» до ви-

ду переказу «Докладний 

переказ тексту публіцис-

тичного стилю мовлення 

(усно)» додано «…з еле-

ментами роздуму». 

У підрозділі «Прийме-

нник» додано  

«Зв’язок прийменника 

з непрямими відмінка-

ми іменника». 

 У розділі «Відомості 

про мовлення», зокрема 

«Аудіювання», відкоре-

ктовано  матеріал у такій 

редакції: 

«Розрізнення на слух  

відомої й нової інформа-

ції, поділ прослуханого 

тексту на частини, розу-

міння логічного й емо-

ційно-оцінного компоне-

нтів його змісту, сприй-

мання на слух прямо не 

виражених оцінок та 

емоцій».  

У мовній змістовій лінії 

змінено вступний урок 

на: «Літературна норма 

української мови» і від-

повідно внесено зміни в 

державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підго-

товки учнів: 

«Учень (учениця): 

усвідомлює поняття лі-

тературна мова, літера-

турна норма; 

 розрізняє поняття літе-

ратурна мова й діалек-

ти». 
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ньому стилі (приготу-

вання обіду, моделюван-

ня, малювання, шиття, 

вишивання тощо). 

 

 

сток за значенням»; 

«Вигук» - «Групи вигу-

ків за значенням. 

У розділі «Морфологія. 

Орфографія»  

 у «Внутрішньопредме-

тних зв’язках» «Дієсло-

во» – вилучено «Лекси-

кологія. Фразеологія», 

«Текст (риторичний ас-

пект)»; «Дієприкметник 

і Дієприслівник» – «Ле-

ксикологія», «Синтаксис. 

Пунктуація», «Текст (ри-

торичний аспект)»; 

«Прислівник» – «Син-

таксис»,«Текст (ритори-

чний аспект)»; Прийме-

нник - «Текст (риторич-

ний аспект)»; 

Сполучник,  Частка 

Вигук – «Синтаксис», 

«Текст (риторичний ас-

пект)». 

 

 

Зміст програми з української мови для 5-12 класів, зокрема для 8-9 класів, теж зазнав розвантаження 

на основі врахування такого ж підходу, як і до програми для 5-9 класів, а саме: як в мовленнєвій, так і мо-

вній змістових лініях спрощено й вилучено теми, що не є важливими у формуванні в учнів комунікатив-

ної компетентності,  яка передбачає готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й на-
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вички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Тож зазначені зміни для 8-9 класів 

стосуються обох програм: для 5-9 та 5-12 класів. 
 

Клас Спрощено тему Вилучено тему Додано тему Перенесено тему Змінено  

формулювання  

тексту програми 
 

8 клас  

У мовленнєвій змісто-

вій лінії, підрозділі 

«Відтворення тексту» 

спрощено шляхом замі-

ни виду роботи:  

«Вибірковий переказ 

розповідного тексту з 

елементами опису 

пам’яток історії й куль-

тури в науковому сти-

лі» (усно) замінено на 

«в художньому»; 

«Вибірковий переказ 

розповідного тексту з 

елементами опису 

пам’яток історії й куль-

тури в публіцистичному 

стилі» (письмово) замі-

нено на «докладний 

переказ». 

 

У мовленнєвій змісто-

вій лінії, підрозділі 

«Відтворення тексту» 

вилучено 

«Стислий переказ роз-

повідного тексту з еле-

ментами опису місцево-

сті в художньому стилі» 

(усно); «Докладний пе-

реказ тексту художнього 

стилю  із творчим за-

вданням» (письмово).  

У мовленнєвій змісто-

вій лінії, підрозділі 

«Створення власних 

висловлень» вилучено 

«Твір-оповідання на ос-

нові почутого (з обрам-

ленням)». 

У розділі «Повторення 

та узагальнення ви-

вченого» вилучено ма-

теріал на повторення   

про словосполучення й 

речення; члени речення 

У розділі «Повторен-

ня та узагальнення 

вивченого» додано на 

повторення теми: «Ле-

ксикологія. Фразеоло-

гія. Морфологія. 

Основні правила пра-

вопису (за вибором 

учителя; внесено від-

повідні зміни в держа-

вні вимоги до рівня за-

гальноосвітньої підго-

товки учнів. 

У розділі «Складно-

підрядне речення» 
додано тему «Підрядні 

сполучники й сполучні 

слова в складнопідряд-

них реченнях». 

 

З розділу «Синтак-

сис. Пунктуація»,  

зокрема з підрозділу 

«Словосполучення. 

Речення»,  перенесе-

но теми «Порядок слів 

у реченні. Логічний 

наголос», « Речення 

двоскладні й одно-

складні» до підрозді-

лу «Просте речення». 

 

Здійснено перерозпо-

діл годин: знято  2 год.  

із теми «Речення із зве-

ртаннями, вставними 

словами (словосполу-

ченнями, реченнями)» і 

додано до теми «Ре-

чення з відокремлени-

ми членами» . 
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(також однорідні); звер-

тання; вставні слова, 

просте й складне речен-

ня;  

пряма мова й діалог.  

З розділу «Синтаксис. 

Пунктуація», зокрема з 

підрозділу «Словоспо-

лучення. Речення»,  
вилучено  «Види речень 

за метою висловлюван-

ня й емоційним забарв-

ленням речення (повто-

рення)»,  

«Речення поширені і не-

поширені». 

У всіх розділах програ-

ми для 8 класу в рубриці 

«Внутрішньопредметні 

зв’язки» вилучено під-

пункти:  «Лексикологія. 

Фразеологія», «Текст 

(риторичний аспект)».  

9 клас  У розділі «Повторення 

вивченого у 8 класі. 

Просте  неускладнене 

й ускладнене речення» 

у рубриці «Внутріш-

ньопредметні зв’язки» 

спрощено представлен-

ня пунктів «Лексиколо-

гія і фразеологія», «Ку-

льтура мовлення й сти-

У розділі «Відомості 

про мовлення»  

вилучено матеріал про 

текст, основні ознаки 

його, види міжфразних 

зв’язків. 

У підрозділі «Моноло-

гічне мовлення»: 
вилучено: 

«Твір-роздуму публіци-

  Здійснено перерозподіл 

годин (1 год.  знято з 

підрозділу «Текст як 

одиниця мовлення й 

продукт мовленнєвої 

діяльності»), додано 

до «Повторення  й си-

стематизація вивче-

ного» у кінці року. 

У розділі «Пряма й  
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лістика», «Текст (рито-

ричний аспект)». 

У розділах «Синтаксис. 

Пунктуація» 

Пряма й  непряма мова 

(повторення й поглиб-

лення)», «Складне ре-

чення і його ознаки», 

«Безсполучникове скла-

дне речення», «Складне 

речення з різними вида-

ми сполучникового й 

безсполучникового 

зв’язку» у рубриці 

«Внутрішньопредметні 

зв’язки» спрощено 

представлення пунктів 

«Лексикологія і фразе-

ологія», «Текст (рито-

ричний аспект)». 

стичному стилі  мовлен-

ня на морально-етичну 

тему» (усно); «Твір в 

публіцистичному стилі  

мовлення на суспільну 

тему» (письмово). 

 

 

непряма мова як за-

соби передачі чужої 

мови» внесено уточ-

нювальні  правки: 

«Пряма й  непряма мо-

ва  (повторення й пог-

либлення)».  

У розділі «Текст як 

одиниця мовлення й 

продукт мовленнєвої 

діяльності» внесено 

уточнювальні  правки: 

«Будова тексту», 

«Повторення вивчених 

розділових знаків у 

простому й складному 

реченнях». 

 

 

Визначаючи методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу на уроках украї-

нської мови в усіх класах, зокрема і в сьомому, одним із основних завдань має бути навчання учнів засто-

совувати здобуті знання й набуті вміння й навички. 

З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності семикласників у процесі сприймання 

усних і письмових текстів чільне місце посідає аудіювання й читання мовчки, то успішне опанування їх 

передбачає регулярне використання спеціально підготовлених учителем цілеспрямованих завдань із ро-

звитку в учнів умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й письмові ви-

словлення (розуміти фактичний зміст,  особливості  будови  текстів,  визначати  тему  й  основну думку,  
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причиново-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зо-

бражувально-виражальні засоби), висловлювати своє ставлення до 

почутого й прочитаного, критично формулювати власні судження. 

Про необхідність такої цілеспрямованої, систематичної, поетапної 

роботи як в основній, так і старших класах засвідчують результати 

нинішнього зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досяг-

нень учнів з української мови.  

У програмі в 7 класі на формування й розвиток аудіативних і чи-

тацьких умінь (уголос і мовчки) виділяються по 1 год. на рік, не вра-

ховуючи проведення тестового контролю за рівнем навчальних дося-

гнень семикласників з аудіювання й читання мовчки, для цієї роботи 

спеціальних годин не відведено, проте в разі потреби можна скорис-

татися відведеними в кожному класі годинами на розсуд учителя.  

У мовній змістовій лінії в 7 класі на вивчення розділу «Морфо-

логія» зменшено кількість годин: дієслово (20/17), дієприкметник 

(12/10), прислівник (14/13), прийменник (4/3), сполучник (4/3), частка 

(5/4), вигук (2/1) (у чисельнику подано стару кількість годин, а в зна-

меннику нову). 

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у програмі на вив-

чення української мови в основній школі, розподілено таким чином:  

 
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 

3,5 

(122 год.,  

10 год. –  

резерв для ви-

користання на 

розсуд учите-

ля) 

 

3,5 

(122 год.,  

6 год. –  

резерв для ви-

користання на 

розсуд учите-

ля) 

 

2,5 

(88 год.,  

3 год. – 

резерв для ви-

користання на 

розсуд учите-

ля) 

 

2 

(70 год.,  

4 год. –  

резерв для ви-

користання на 

розсуд учите-

ля) 

2 

(70год.,  

4 год. –  

резерв для ви-

користання на 

розсуд учите-

ля) 

 

 

Відповідно до визначеної кількості годин кількість фронтальних 

та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в зага-

льноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання за-

лишається незмінною. 

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, 

письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й уміння, запис 

яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».  
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Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, ус-

ний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять 

окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці 

класного журналу «Облік навчальних досягнень».  

У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльнос-

ті (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у ко-

лонку без дати й ураховують у найближчу тематичну.  

У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої дія-

льності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 кла-

сах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не 

проводять. 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою за-

вдань тестового характеру (на виконання їх відводиться орієнтовно 

20 хвилин уроку) залежно від змісту матеріалу, що вивчається. Решта 

часу контрольного уроку може бути використано на виконання за-

вдань з аудіювання,читання мовчки. 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з 

урахуванням контрольних робіт, а за семестр – на основі тематичного 

оцінювання.  

 

Фронтальні види контрольних робіт 

 
Форми  

контролю 

 

5 6 7 8 9 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Перевірка  

мовної теми*  

4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Письмо: 

 переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 твір – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 

Читання  

мовчки* 

1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 
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Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) 

(рівень стандарту, академічний рівень) 

 
Форми 

контролю 
10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної  

теми* 

2 2 2 2 

Письмо: 

переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

твір 1 - 1 - 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 

Аудіювання* – 1 – 1 

Читання мовчки* 1 – 1 – 

 

 

Фронтальні види контрольних робіт 10–11 класи 

(філологічний напрям: профіль – українська філологія) 

 
Форми  

контролю 
10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної те-

ми* 

3 3 3 3 

Письмо: 

переказ 

1 1 1 1 

твір 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 

Аудіювання* 1 1 1 1 

Читаннямовчки* 1 - 1 - 

 
* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки 

є тестові завдання. 

 

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотно-

сті є контрольний текстовий диктант. 

 



147 

 

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів 

контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати 

цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей 

конкретних учнів, умов роботи тощо. 

Основними видами письмових робіт з української мови є та-

кі: 

класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві 

(на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для 

виконання вдома пропонується дві або три вправи); 

диктанти (словникові, пояснювальні тощо); 

навчальні диктанти, твори й перекази; 

самостійні роботи; 

тестові завдання (відкритої і закритої форми); 

складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших кла-

сах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними 

програмами. 

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також конт-

рольних диктантів виконують у робочому зошиті. 

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є сере-

днім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці 

з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір», 

«Переказ» не робиться. 

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за 

класами: 

5–9 класи – по два зошити; 

10–11 класи – по одному зошиту. 

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах викорис-

товують по одному зошиту. 

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української 

мови перевіряють: 

у 5–6 класах – двічі на тиждень; 

у 7–9 класах – 2–3 рази на місяць; 

у 10–11 класах – двічі на місяць. 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом 

семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів 

ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, 

уміння правильно оформити роботи. 
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УГОРСЬКА МОВА  

ТА ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «ЛІТЕРАТУРА»  

(УГОРСЬКА ТА СВІТОВА) 

 

У 2015/2016 навчальному році вивчення рідної мови у навчаль-

них закладах з угорською мовою навчання здійснюється за програма-

ми: 

 

5-7 класи 

 «Угорська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською мовою (автори: Браун Є.Л., Бардош 

Н.С., Зикань Х.І., Кейс М.Ю., Пердук І.Е. – 2013);  

 2015 р. видано новий підручник «Угорська мова» 7 клас 

(автори: Є. Браун, Х. Зикань, Є. Ковач-Буркуш, видавництво «Світ»), 

створений відповідно до нової державної програми. Навчальні 

заклади поки що не отримують новий підручник. Рекомендуємо 

навчальний матеріал вивчати за старим підручником («Угорська 

мова» 7 кл. автор: Ковтюк І.Я., вид.: Букрек, 2007). Теми, яких нема у 

старому підручникові, можна знайти у фаховій літературі. 

 

8-9 класи 

 «Угорська мова» для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням угорською мовою (за ред. Ковтюк І.Я. – 

Чернівці: Букрек, 2005); 

 

10-11 класи 

рівень стандарту – «Угорська мова» для 10-11 класів загальноос-

вітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (автори: 

Черничко С.С., Берегсасі О.Ф., Браун Є.Л. – 2010);  

академічний рівень – «Угорська мова» для 10-11 класів загальноо-

світніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (автори: 

Черничко С.С., Берегсасі О.Ф., Браун Є.Л. – 2010);  

профільний рівень – «Угорська мова» для 10-11 класів загальноо-

світніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (автори: 

Черничко С.С., Берегсасі О.Ф., Браун Є.Л. – 2010).  
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У 2015/2016 навчальному році вивчення інтегрованого курсу 

«Література» (угорська та світова) у навчальних закладах з угор-

ською мовою навчання здійснюється за програмами:  

 

5-7 класи 

 «Література» (угорська та світова) для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою 

(автори: Браун Є.Л., Бардош Н.С., Зикань Х.І., Кейс М.Ю., Пердук І.Е. 

– 2013); 

 У 2015 р. видається новий підручник інтегрований курс 

«Література» (угорська та світова) 7 клас (автор: О.О. Дебрецені, 

видавництво «Світ»), створений відповідно до нової державної 

програми. Навчальні заклади поки що не отримують новий 

підручник. Рекомендуємо навчальний матеріал вивчати за старим 

підручником («Література» 7 кл. автор: Кулін К.С., вид.: Світ, 2007). 

Теми, яких нема у старому підручникові, можна знайти у фаховій 

літературі. 

 

8-9 класи 

 «Література» (угорська та зарубіжна) для 5-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою 

(за ред. Ковтюк І.Я. – Чернівці: Букрек, 2005); 

 

10-11 класи 

рівень стандарту – «Література» (угорська та світова) для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською 

мовою (автори: Браун Є Л., Берегсасі О.Ф., Гулачі Є.Л., Олас Е.Б., 

Пенцкофер І.І. – 2010);  

академічний рівень – «Література» (угорська та світова) для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською 

мовою (автори: Браун Є Л., Берегсасі О.Ф., Гулачі Є.Л., Олас Е.Б., 

Пенцкофер І.І. – 2010);  

профільний рівень – «Література» (угорська та світова) для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською 

мовою (автори: Браун Є Л., Берегсасі О.Ф., Гулачі Є.Л., Олас Е.Б., 

Пенцкофер І.І. – 2010).  
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ФІЗИКА.  АСТРОНОМІЯ 

 

Шкільний курс фізики – основний компонент природничої освіти 

школярів. Він вносить істотний внесок у вирішення завдань загальної 

освіти, забезпечуючи формування в учнів єдиної фізичної картини 

Світу, наукового світогляду, розвиток їх інтелектуальних, творчих 

здібностей, прищеплення ціннісних орієнтацій, підготовку до життя в 

умовах сучасного суспільства. 

Головна мета навчання фiзики в середнiй школi полягає в розвит-

ку особистостi учнiв засобами фiзики як навчального предмета, зок-

рема завдяки формуванню в них фізичних знань, наукового 

свiтогляду i вiдповiдного стилю мислення, екологiчної культури, роз-

витку в них експериментальних умiнь i дослiдницьких навикiв, твор-

чих здiбностей i схильностi до креативного мислення. 
 

Навчально-методичне забезпечення 

Програми 

У 2015/2016 навчальному році вивчення фізики та астрономії у 

загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими 

програмами:  

Основна школа: 

5 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Природознавство. (За новим Державним стандартом); 

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фізика(за новим Державним стандартом); 

7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005; 

8 – 9 класи з поглибленим вивченням фізики – Програма для 8-9 

класів з поглибленим вивченням фізики (Збірник навчальних програм 

для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: 

Вікторія, 2009). 

Старша школа: 

10 – 11 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закла-

дів 10-11 класи. Фізика. Астрономія. (Київ, 2010) 

фізика – рівень стандарту;  астрономія – рівень стандарту; 

фізика – академічний рівень;  астрономія – академічний рівень; 

фізика – профільний рівень;  астрономія – профільний рівень; 

https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIejM5SktMcVo5Q0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIejM5SktMcVo5Q0U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OISlowZ002NGNXRGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OISlowZ002NGNXRGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIT1JQNFRzUFhGR0E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIT1JQNFRzUFhGR0E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OISDc5Ui1SbmM4Vmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OILXlKUVp6N0l6V2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIN0dYWUc4NWo4a1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OILXlKUVp6N0l6V2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIbVRfaWF0eDdkNFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIWFV5a1ZSN1NrM2M/edit?usp=sharing
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Програми факультативів та курсів за вибором – Збірник про-

грам курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. – Хар-

ків: Видавнича група «Основа», 2009. 

 

Організація навчання 

 

Відповідно до листа Міністерства від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 

«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та струк-

туру 2015/2016 навчального року»  

 

Розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення 

 

 предмета «Природознавство» 5 клас – 2 години: 

 предмета «Фізика» в основній і старшій школі: 
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У 2015/2016 навчальному році в 7 класі розпочинається вивчення 

фізики за новою навчальною програмою, затвердженою наказом Мі-

ністерства № 664 від року з урахуванням змін, затверджених наказом 

Міністерства № 585 від(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-

prohramy/). 

Особливостями нової навчальної програми є: 

- забезпечення логічної завершеності базового курсу фізики (7-9 

кл.) через орієнтацію його змісту на формування в учнів здатності і 

готовності до застосування фізичних знань у практичних життєвих 

ситуаціях, підкреслення універсального характеру законів збережен-

ня в природі, демонстрацію історичного шляху розвитку фізичної ка-

https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIRm9GQVNyZFBaMmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIRm9GQVNyZFBaMmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIdkJna1NVdjR5TDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIdkJna1NVdjR5TDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIdkJna1NVdjR5TDg/edit
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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ртини світу, ролі фізики як фундаментальної теорії сучасного приро-

дознавства, техніки і технологій; 

- збільшення кількості годин на вивчення базового курсу (напри-

клад, у 7 класі відводиться 70 навчальних годин, 2 години на тиж-

день). 

Ще одним нововведенням програми з фізики 2015 року є те, що в 

усіх класах введено нову рубрику «Навчальні проекти», у якій наве-

дено орієнтовні теми проектів. Слід зазначити, що учитель та учні 

можуть пропонувати власні теми. 

Для семикласників це вже відома форма роботи, оскільки про-

грама 5-6 класів пропедевтичного курсу «Природознавство» вже пе-

редбачає залучення учнів до проектної діяльності. Відмінністю цих 

навчальних проектів може бути лише їх рівень складності (тем проек-

ту, його структури та експериментальної складової).  

Метод проектів, орієнтований на творчу самореалізацію особис-

тості в процесі самостійної роботи учнів під керівництвом учителя, 

відіграє активну роль у формуванні ключових компетентностей учня, 

оскільки потребує самостійного здобуття знань, придбання умінь у 

виконанні практичних дій.  

Учень(учениця) має обрати одну з запропонованих тем і викона-

ти протягом навчального року щонайменше один проект самостійно 

або у групі учнів. Зважаючи на те, що усі теми проектів мають міжп-

редметний характер, головним стає уміння пов’язати набуті в різних 

курсах знання і застосувати їх на практиці.  

Перед початком проектної роботи, для її ефективної організації, 

слід пояснити учням алгоритм його виконання: визначити проблему, 

що буде вивчатися; спроектувати роботу; знайти інформацію; провес-

ти дослідження; презентувати роботу; створити портфоліо. Форма 

представлення (презентація) результатів проекту може бути різною: 

як у друкованому або мультимедійному вигляді, так і у вигляді ви-

став (вечорів), уроків-конференцій.  

Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за 

самостійно виконане учнем завдання чи особистий внесок у груповий 

проект або за повноту розкриття теми дослідження й презентацію ін-

дивідуального проекту: 

- бали низького рівня учень (учениця) отримує у разі подання ро-

боти (або частини роботи) реферативного характеру, без визначення 

мети й завдань проекту, а також без висновків за його результатами; 
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- бали середнього рівня – за фрагментарну участь у дослідженні, 

хоча й за умови її вчасного виконання; 

- бали достатнього рівня – за правильне виконання своєї частини 

роботи у разі, якщо він не брав участі в підсумковому обговоренні і 

формулюванні висновків за результатами дослідження; 

- бали високого рівня – за дослідження з повним розкриттям те-

ми, належним оформленням роботи і презентацією індивідуального 

проекту або точного, вчасного виконання своєї частини спільного до-

слідження, визначенні мети і завдань, активній участі в аналізі ре-

зультатів і формулюванні висновків. 

Захисту проектів можна присвятити частину відповідного за змі-

стом уроку або окремий урок. У такому разі в класному журналі у 

графі «Зміст уроку» робиться запис: «Представлення результатів на-

вчального(их) проекту(ів)» із зазначенням його(їх) тематики. У випа-

дку виконання навчального проекту на уроці у класному журналі ро-

биться запис «Навчальний проект» із зазначенням його теми.  

 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках 

педагогічної методичної преси: у журналах «Фізика та астрономія в 

рідній школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Фізика в школах 

України» (видавнича група «Основа»), у науково-популярних журна-

лах для школярів – «Колосок», «Фізика для допитливих», «Школа 

юного вченого», «Світ фізики», «Країна знань» тощо. 

У нагоді учителям стануть такі інформаційні ресурси:  

http: //www.nas.gov.ua 

http://kyivenergo.ua/shco take energoefektivnist 

http: //7 chude s.in.ua/ 

http: //www.expocenter.com.ua/ 

 Предмет «Астрономія» вивчається в 11 класі за однією з 

двох програм:  

- програмою, що об’єднує академічний рівень та рівень стандарту 

(розраховану на 17 годин), або за програмою для профільного рівня 

(розраховану на 35 годин). 

За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглиб-

леним вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, мо-

жуть перерозподіляти у 7-11 класах кількість годин між навчальними 

предметами у межах 15 відсотків. При цьому вилучення з навчально-

го процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години 

http://www.nas.gov.ua/
http://kyivenergo.ua/shco_take_energoefektivnist
http://7chudes.in.ua/
http://www.expocenter.com.ua/
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на їх вивчення можуть перерозподілятися (у бік зменшення) не біль-

ше ніж удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів. 

 

Календарно-тематичне планування 

  

Календарно-тематичний план – документ, що сприяє організації 

навчального процесу відповідно до навчальної програми з предмету й 

вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).  

Календарно-тематичне планування розробляє вчитель на рік 

для кожної паралелі та профілю навчання, його розглядають на засі-

данні методичних об’єднань, узгоджують із заступником дирек-

тора з навчально-методичної роботи і затверджує директор на-

вчальною закладу. 

Рівень розробки календарно-тематичного планування є критерієм 

професіоналізму вчителя. Зміст плану навчального курсу має відпові-

дати змісту програми, за якою організовано навчання та навчальному 

навантаженню вчителя. Записи теми, дати і кількості годин в навча-

льно-тематичному плані повинні співпадати з записами в журналі. 

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розді-

лів, є орієнтовною і можуть бути змінені вчителем. Програми нада-

ють право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту. 

 

При плануванні навчального матеріалу  

в 2015/2016 навчальному році 

 

 предмета «Природознавство» слід врахувати рекомендації 

листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.13 № 1/9-368 

«Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загаль-

ноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в осно-

вній школі»;  

 предметів «Фізика» та «Астрономія» – рекомендації, надані 

в інструктивно-методичних матеріалах попередніх років, зокрема: 

- мінімальна кількість тематичних оцінок (які виставляються у 

класному журналі та в колонці з написом «Тематична» без зазначення 

дати) та лабораторних робіт, що оцінюються, для класів, які навча-

ються за різними програмами: 

 

https://docs.google.com/document/d/1dmc8AIzEGjBSfKCnvX4gB0gLBzZVMdim5J76xtWOPWU/edit
https://docs.google.com/document/d/1dmc8AIzEGjBSfKCnvX4gB0gLBzZVMdim5J76xtWOPWU/edit
https://docs.google.com/document/d/1dmc8AIzEGjBSfKCnvX4gB0gLBzZVMdim5J76xtWOPWU/edit
https://docs.google.com/document/d/1dmc8AIzEGjBSfKCnvX4gB0gLBzZVMdim5J76xtWOPWU/edit
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Клас 

Мінімальна  

кількість  

тематичних оцінок 

Мінімальна кількість  

лабораторних робіт,  

що оцінюються 

7 4 4 

8 6 8 

8 класи з поглибленим 

навчанням фізики 

8 10 

9 6 8 

9 класи з поглибленим 

навчанням фізики 

8 8 

10 Рівень стандарту 6 4 

Академічний 

рівень 

8 4 

Профільний рівень 10 8 

11 Рівень стандарту 5 4 

Академічний 

рівень 

7 4 

Профільний рівень 10 8 

 

Мінімальна кількість тематичних оцінювань з предмету «Астро-

номія» – 3 (після 3, 5 та 9 теми).  

Необхідність збільшення кількості тематичних та лабораторних 

робіт, що підлягають оцінюванню, визначається вчителем. 

У навчальних програмах наведено перелік робіт фізичного прак-

тикуму, тематика яких є орієнтовною. Учителем визначається трива-

лість робіт фізичного практикуму – 1 або 2 години. Години, що відве-

дено на фізичний практикум, можна розділяти на частини і проводити 

роботи в різних семестрах, а також включати ці роботи в перелік екс-

периментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. 

Кількість робіт фізичного практикуму, яка оцінюється, визначається 

вчителем залежно від їх тривалості та складності. З метою узагаль-

нення експериментальних методів пізнання і дослідницьких навичок 

бажано проводити підсумкові заняття, оцінюючи рівень знань та 

умінь учнів та, як правило, виставляти тематичну оцінку.  

Оскільки матеріальна база фізичних кабінетів не завжди може за-

безпечувати виконання всіх лабораторних робіт і робіт фізичного 

практикуму, вчитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, 

використовувати різні їх можливі варіанти, виходячи з наявних умов. 

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються листами Мініс-

терства освіти і науки України «Орієнтовні вимоги до виконання пи-
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сьмових робіт і перевірки зошитів із природничо-математичних дис-

циплін у 5-11 класах від 27.12. 2000 р. № 1/9 – 529». Потрібно зверну-

ти 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 окре-

мому зошиті, так і на окремих аркушах; 

- зошити (аркуші) для письмових і лабораторних робіт мають збе-

рігатися у кабінеті фізики, а в разі відсутності такого – в учителя про-

тягом усього навчального року;  

- оцінка за ведення робочих зошитів у журнал не виставляється. 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики 
 

Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів 

проводиться відповідно до наказу Міністерства № 996 від 30.08.2011 

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних дося-

гнень учнів у системі загальної середньої освіти». 

Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестро-

ве, річне та державна підсумкова атестація.  

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опа-

нування 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: із знання 

теорії, вмінь розв'язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. 

При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні 

відповідного оцінювання не передбачається, хоча логічним буде про-

ведення контрольної роботи, короткочасної самостійної роботи, усно-

го заліку тощо по закінченні вивчення теми чи її частини.  

Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен озна-

йомити учнів з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількіс-

тю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умо-

http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/30_08_11_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82.rar
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/30_08_11_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82.rar
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/30_08_11_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82.rar
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вами оцінювання. До обов'язкових видів робіт можуть належати: ла-

бораторні роботи, роботи фізичного практикуму, залік, конференція, 

самостійна та контрольна роботи тощо. 

Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої 

школи в 2014/2015 навчальному році передбачається провести у пись-

мовій формі з трьох предметів: української мови, математики або істо-

рії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за за-

вданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами. 

Для підготовки учнів до ДПА з фізики та астрономії слід викори-

стовувати матеріали попередніх років. 
 

9 клас 

Навчальний посібник «Збірник завдань для державної підсумко-

вої атестації з фізики. 9 клас» (авт. Засєкіна Т. М., Коваль В. С., Си-

ротюк В. Д., Чернецький І. С. – К.: Центр навчально-методичної літе-

ратури, 2014). 
 

11 клас 

Навчальний посібник «Збірник завдань для державної підсумко-

вої атестації з фізики. 11 клас» (автори: Непорожня Л. В., Петренко 

А. М., Галаганюк Л. В., Засєкін Д. О., Селезнев Ю. О., Овсянніков О. 

А. – К.: Центр навчально-методичної літератури: 2014) 

Навчальний посібник «Збірник завдань для державної підсумко-

вої атестації з астрономії. 11 клас» (авт. Казанцев А. М., Крячко І. П. 

– К.: Центр навчально-методичної літератури. 2014).  

По закінченню навчального року в навчальному закладі можуть 

бути заплановані навчальна практика та навчальні екскурсії з фізики 

(лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 

«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного про-

цесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів»). Рішення про доціль-

ність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій зага-

льноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.  

 

Проведення занять в кабінеті фізики 
  

Організація навчального процесу в кабінеті фізики здійснюється 

відповідно до «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів» (лист МОН України від 20.07.2004 №601).  

http://mon.gov.ua/img/zstored/files/9-18.pdf
http://mon.gov.ua/img/zstored/files/9-18.pdf
http://mon.gov.ua/img/zstored/files/11-24.pdf
http://mon.gov.ua/img/zstored/files/11-24.pdf
http://mon.gov.ua/img/zstored/files/11-7.pdf
http://mon.gov.ua/img/zstored/files/11-7.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIQ3U0dlcyb3B3Wkk/edit
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Під час проведення занять в кабінеті фізики особливої уваги пот-

ребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки 

наведено в інструктивно-методичних матеріалах:  

- «Про використання методичних матеріалів щодо організації на-

вчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності» (Лист МОН України від 16.06.2014 

№ 1/9-319)  

- «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з пи-

тань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-

виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму» 

(лист МОН України 17.07.2013 № 1/9-498); 

- «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-

математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист 

МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72); 

- Програми варіативної складової робочого навчального плану з 

фізики та астрономії, рекомендованих до використання в загальноос-

вітніх навчальних закладах подані у листі МОНмолодьспорту від 

23.08.2012 № 1/9-592.В програмах вказано перелік підручників і посі-

бників, якими потрібно користуватись при викладанні варіативної 

складової. 

 

Планування роботи районних (міських) методичних об’єднань 

вчителів фізики, астрономії 

 

1. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і по-

вної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних 

планів, розроблених до нового Державного стандарту, фізика вивча-

тиметься у 7 – 9 класах (7 і 8 класи – 2 години на тиждень. 9 клас – 3 

години на тиждень).  

 запланувати заходи по ознайомленню вчителів з вимогами 

та змістом нових програм для 7-9 класів, які розміщені на сайті Міні-

стерства освіти і науки України (mon.gov.ua); 

 опрацювати вимоги до оцінювання навчальних досягнень 

учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандар-

ту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIekpVaURJUkc1SW8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7H6Ud3p46OIekpVaURJUkc1SW8/edit


159 

 

середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04.2011 року № 

329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстро-

ваного у Міністерстві юстиції від 11.05.2011 року № 566/19304, які 

набувають чинності при викладанні фізики в 2015/2016 навчальному 

році (наказ МОН України від 21.08.2013 №1222). 

2. У рамках розбудови єдиного інформаційного освітнього 

простору регіону запланувати: 

 -  оновити матеріали методичного об’єднання вчителів фізи-

ки та астрономії району (міста); 

-  провести районний (міський) конкурс «Електронне порт-

фоліо вчителя фізики та астрономії». 

3. З метою підвищення якості природничо-математичної осві-

ти розглянути на засіданнях МО такі питання: 

- про стан викладання фізики та астрономії району (міста) у  

2014/2015 навчальному році; 

- про форми та методи роботи з обдарованими учнями (проаналі-

зувати результативність участі школярів (міста, району) в олімпіадах 

з фізики, астрономії, ЗНО, конкурсах, МАН, Всеукраїнському фізич-

ному конкурсі «Левеня», «МАН – Юніор» та Міжнародному приро-

дознавчому конкурсі «Геліантус»); 

- з метою поширення перспективного педагогічного досвіду ро-

боти вчителів провести творчий звіт вчителів, які атестуються в фор-

мі ділової гри: «Я роблю це так» (за критеріями конкурсу «Учитель 

року»). 
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ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА 

 

Розподіл годин та навчальні програми 
 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2015/2016 навчальному році на вивчення предмета «Фізич-

на культура» в інваріантній складовій передбачено: 

1-4 класи – 3 години на тиждень; 

5-9 класи – 3 години на тиждень; 

10-11 класи – 2 години на тиждень; 

10-11 класи спортивного та військово-спортивного профілів – 

5 годин на тиждень. 

Години з фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.  

При складанні календарного планування на навчальний рік слід 

враховувати місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального 

закладу тощо. 

У 2015/2016 навчальному році вивчення фізичної культури здійс-

нюватиметься за навчальними програмами, рекомендованими Мініс-

терством освіти і науки України:  

1-4 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 1-4 класи» (авт. Т. Круцевич, В. Єрмолова та ін., 2011); 

5-7 класи – «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. Т. Круцевич та 

ін.); 

8-11 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5-11 класи» (за ред. С. Дятленка, розміщено на сторінці 

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/); 

спеціальна медична група 1-4 класи «Фізична культура для спеці-

альної медичної групи. 1-4 класи (авт. В. Майєр, 2006);  

спеціальна медична група 5-9 класи «Фізична культура для спеці-

альної медичної групи. 5-9 класи» (авт. В. Майєр, В. Деревянко); 

спортивний профіль – «Фізична культура для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи» (авт. В. Єр-

молова та ін.). 

 

Організація навчально-виховного процесу 
 

Управління навчально-виховним процесом із фізичної культури 

та позаурочною фізкультурно-оздоровчою роботою в загальноосвіт-

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
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ніх навчальних закладах відбувається відповідно до наказу Міністер-

ства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 «Про затвердження 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 

дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних за-

кладах України».  

Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах про-

водяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну 

освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної се-

кції тощо (далі – фахівець з фізичної культури і спорту). 

До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які 

пройшли обов’язковий медичний профілактичний огляд відповідно 

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихо-

ванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Мініс-

терства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстро-

ваним в Міністерстві юстиції України від 17.08.2009 за № 772/16788, 

не мають протипоказань щодо стану здоров’я, у яких визначені рівень 

фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою. 

На уроках з фізичної культури повинні бути присутніми учні не-

залежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною 

культурою, а також тимчасово звільнені від занять. 

Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом 

здоров’я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують 

уроки фізичної культури, встановлює вчитель. 

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установлено-

му законодавством порядку. Учні, які не пройшли медичного обсте-

ження, не допускаються до фізичного навантаження на навчальних 

заняттях. 

Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 

10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згі-

дно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 

128 (додаток 2). За наявності можливостей уроки фізичної культури в 

5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо. 

При формуванні розкладу навчальних занять на тиждень 

не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити 

їх два дні поспіль.  

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відк-

ритому повітрі за умови, що температура повітря не нижча: 
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8°С – для учнів 1-2 класів; 

8°С – -11°С – для учнів 3-4 класів; 

12°С – для учнів 5-7 класів; 

-12°С – -15°С – для учнів 8-11 класів.  

 

Планування навчально-виховного процесу 
 

Рівень якості навчально-виховного процесу з фізичної культури в 

загальноосвітньому навчальному закладі значною мірою залежить від 

планування. Планування навчального матеріалу з фізичної культури 

має свої особливості. По-перше, матеріал з фізичної культури, на від-

міну від інших предметів, викладено не в порядку послідовного ви-

вчення, а «за школами» або темами (в 1-4 класах) і модулями (в 5-11 

класах). По-друге, під час планування варто зважати на такі 

об’єктивні фактори, як наявність спортивного залу (майданчика), ін-

вентарю та обладнання, погодні умови тощо. Правильно спланувати 

навчальну роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, фо-

рми і методи цієї роботи, урахувати вікові, психологічні і статеві осо-

бливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових зді-

бностей, стан здоров’я тощо. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» в 5-11 класах 

навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів (баске-

тбол, волейбол, гандбол, футбол, гімнастика, легка атлетика, 

лижна підготовка, настільний теніс, теніс, плавання, туризм, го-

родки, спортивне орієнтування, хортинг, аеробіка, аквааеробіка, 

бадмінтон, гирьовий спорт, професійно-прикладна фізична підго-

товка). При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і 

загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного 

класу до кожного варіативного модуля.  

 

Медико-педагогічний контроль 
 

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – не-

від`ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування 

учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, що включає заходи, 

спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культу-

ри. Він входить до обов’язкових функцій педагогічних працівни-

ків навчального закладу і відбувається відповідно до спільного на-

казу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 
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науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів». 

 

Орієнтовна кратність проведення спеціалістами медико-

педагогічного спостереження за уроками фізичної культури 
 

* Для однієї паралелі класів. 

** Для кожного класу. 

*** МПК – медико-педагогічний контроль. 

 

Організація занять з учнями підготовчої  

та спеціальної медичної групами 
 

Розподіл учнів на медичні групи здійснюється відповідно до Ін-

струкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

Посада  

Контролю-

ючого 

Мінімальна кількість разів 

Мета  

перевірки 
на  

місяць 

протягом 

семестру 

протягом 

навчаль-

ного року 

Директор  

школи * 
 1 2–3 

адміністративне  

інспектування 

Заступник  

директора з  

навчально-

виховної  

роботи * 

 1 2–3 

методичне  

інспектування 

Заступник  

директора  

з виховної 

роботи * 

1 4 8 

оздоровчо-виховна  

робота 

Класні  

керівники ** 1 4 8 

відвідування учнями 

уроків, дисциплінова-

ність, успішність учнів 

Медичний  

персонал ** 

1 3 6 

МПК*** за змістом і 

методами проведення 

уроків фізичної куль-

тури, за відповідністю 

фізичного навантажен-

ня функціональним 

можливостям учнів 
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культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здо-

ров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 

№ 518/674. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної 

груп відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять 

на уроках фізичної культури, затверджуються наказом керівника на-

вчального закладу на поточний рік і доводяться до відома класного 

керівника, учителя фізичної культури. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної 

групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури. Заняття про-

водяться за загальною програмою фізичної культури, але з можливою 

затримкою складання відповідних нормативів. Оцінювання учнів – за 

теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. Рекомендо-

вані заняття у фізкультурно-оздоровчих групах загальної фізичної пі-

дготовки, прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях – 

за додатковим дозволом лікаря.  

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені 

до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але ви-

конують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного роз-

витку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти пото-

чну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за 

сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року вистав-

ляється «зараховано». 

Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних 

груп організовуються два додаткові заняття, які за навчальними про-

грамами «Фізична культура для спеціальних медичних груп загаль-

ноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. В. Майєр) та «Фізич-

на культура для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навча-

льних закладів. 5-9 класи» (авт. В. Майєр, В. Деревянко ) проводить 

учитель фізичної культури.  

До спеціальної медичної групи відносяться учні зі значними від-

хиленнями в стані здоров’я, фізичного розвитку і діяльності основних 

функціональних систем постійного або тимчасового характеру, що 

потребують суттєвого обмеження фізичного навантаження. У спеціа-

льній медичній групі навчаються учні з показниками в стані здоров’я 

як стійкого короткотривалого характеру (відмовлення рухомості суг-

лобів після травми, тощо). Тому основною формою організації навча-

льної діяльності є індивідуальний підхід сумісний з груповим. Це за-
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вдання вирішується за рахунок диференціації методики (різні вихідні 

положення, ступені напруження, амплітуди рухів тощо). 

Списки учнів, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної 

медичної групи, затверджуються наказом директора навчального за-

кладу з вказівкою діагнозу захворювання і терміном перебування в 

ній. Також затверджуються розклад занять групи і прізвище вчителя 

(керівника групи), який має відповідну фахову підготовку. Група 

включає 12–15 учнів. На тиждень проводиться не менше 2-х занять у 

позакласний час по 45 хвилин. При несприятливих кліматичних 

умовах (при температурі нижчій за 10 градусів і вітряній погоді) три-

валість уроку скорочується до 35 хвилин, щоб запобігти переохоло-

дженню. 

Формування групи здійснюється з урахуванням віку та стану здо-

ров’я. Можливе об’єднання в групу учнів з різними захворюван-

нями тому, що характер пристосування до фізичних навантажень і 

особливо пристосування серцево-судинної і дихальної систем у бага-

тьох відношеннях схожі. 

Можливим є міжшкільне об’єднання учнів у спеціальну медичну 

групу. 

Учні спеціальної медичної групи повинні обов’язково займа-

тися на загальних уроках фізичної культури у відповідному одязі 

і взутті. Вони беруть участь у підготовчій та заключній частинах 

уроків, закріплюють матеріал вивчений на заняттях у групі, а при 

стійкому покращенні стану здоров’я виконують елементи рухів осно-

вної частини зі значним зниженням фізичних навантажень, без за-

тримки дихання, виключаючи стрибки, психоемоційне навантаження 

(елементи змагань). 

Фізичні вправи прикладного й професійного спрямування не ви-

ключаються, але обов’язково виконуються з урахуванням пристосу-

вання організму учнів до подібних навантажень. Учні спеціальної ме-

дичної групи повинні перебувати під постійним лікарсько-

педагогічним та батьківським контролем і бути обізнаними з елемен-

тами самоконтролю за станом власного здоров’я. 

Навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної 

групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане 

самопочуття та стан здоров’я. 
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Безпека життєдіяльності  

під час занять фізичними вправами 

 

Навчальний предмет «Фізична культура» належить до найбільш 

травмонебезпечних. Тому вчителям потрібно особливу увагу зверну-

ти на безпеку життєдіяльності під час проведення занять.  

На кожному уроці з фізичної культури в загальноосвітніх навча-

льних закладах з учнями обов’язково проводяться відповідні інструк-

тажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки жит-

тєдіяльності. Про проведення інструктажу робиться запис у відповід-

них журналах («Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдія-

льності для учнів» та на сторінці про зміст уроку предмета «Фізична 

культура» у класному журналі). 

Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються ап-

течкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою).  

Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культу-

ри і спорту на відкритому повітрі у зв’язку з несприятливими метео-

рологічними умовами приймають учителі фізичної культури (наказ 

МОН від 01.06.2010 № 521). 

Усі спортивні снаряди, спортивне обладнання та інвентар, що ви-

користовуються під час проведення занять з фізичної культури і спо-

рту згідно з чинним переліком типових навчально-наочних посібни-

ків та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх навчаль-

них закладів, що визначається Міністерством освіти і науки України, 

повинні бути справними і надійно закріпленими. 

Металеві конструкції, що прикріплюють обладнання на спортив-

них майданчиках (волейбольні сітки, баскетбольні щити, гандбольні, 

футбольні ворота тощо), мають бути жорстко закріплені і не повинні 

мати пристроїв, небезпечних для гравців. 

Виконувати гімнастичні вправи на спортивних снарядах учні по-

винні лише в присутності вчителя або фахівця з фізичної культури і 

спорту, а складні елементи і вправи – під наглядом учителя або фахі-

вця з фізичної культури і спорту. 

Під час проведення занять на відкритому повітрі в сонячну спе-

котну погоду учням необхідно мати легкі головні убори. 

Заняття з навчання плаванню проводять тренери. Учителі фізич-

ної культури в цьому разі виконують функцію помічника тренера і 

беруть участь у процесі навчання та організації занять. 
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У 2015/2016 навчальному році заплановано проведення Всеукра-

їнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в за-

гальноосвітніх навчальних закладах системи освіти та Всеукраїнсько-

го конкурсу серед учителів фізичної культури «Інноваційний урок фі-

зичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу». 

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді відбувається на уроках з фізичної культури під час вивчен-

ня інваріантного модуля «Теоретико-методичні знання» у таких те-

мах, як відродження Олімпійських ігор сучасності, основні цінності 

олімпізму, визначні спортивні досягнення олімпійців, Олімпійська 

Україна, Параолімпійський рух на сучасному етапі, олімпійська філо-

софія та здоровий спосіб життя тощо. 

Під час вивчення варіативних модулів учні ознайомлюються з іс-

торією виникнення та розвитку видів спорту, відомими українськими 

спортсменами та їх досягненнями на міжнародній арені, характерис-

тикою видів спорту на сучасному етапі тощо. 

Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне 

виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння війсь-

ковими професіями, формування готовності до служби в армії, задо-

волення інтересів підростаючого покоління у постійному вдоскона-

ленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до вій-

ськової служби. 

Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» та розділи 

варіативних модулів «Спеціальна фізична підготовка» спрямовані на 

вдосконалення фізичної форми учнів, їх функціональної готовності. 

Задля реалізації поставленого завдання бажано впроваджувати 

такі варіативні модулі як «Хортинг», «Професійно-прикладна фізична 

підготовка». 

Основною метою варіативного модуля «Хортинг» є: зміцнення 

здоров’я та всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-

етичних якостей особистості та патріотичне виховання учнів на оздо-

ровчих та культурних традиціях українського народу, формування 

постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації рухів, 

вивчення спеціальних підготовчих вправ хортингу, вивчення основ-

них стійок і технік, методів переміщення в стійках і виконання почат-

кових форм (комплексів) хортингу тощо. Упродовж усього навчаль-

но-оздоровчого процесу вчитель має постійно проводити виховні за-

ходи, бесіди з учнями, у яких необхідно постійно звертати увагу на 
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те, що хортинг започатковано на культурних традиціях українського 

народу. 

Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична підготовка» 

спрямовано на підтримку та розвиток основних професійно-

прикладних фізичних та психологічних якостей, формування прикла-

дних умінь та рухових навичок, підвищення функціональної стійкості 

організму учнів до умов обраної професійної діяльності. Також у цей 

модуль включені теоретичні відомості з питань патріотичного вихо-

вання школярів у процесі професійно-прикладної фізичної підготов-

ки. 

Застосуванні на уроках рухливих та народних ігор, розваг, еста-

фет, козацьких забав, спортивних ігор за спрощеними правилами 

сприяють вихованню патріотичних почуттів, моральних та фізичних 

якостей, формують свідомого громадянина України. 
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ХІМІЯ 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року 

та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», структуру 

навчального року та строки проведення канікул встановлюють зага-

льноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними орга-

нами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального 

року не може бути меншою 30 календарних днів. Закінчується навча-

льний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників 

основної і старшої школи (перелік предметів, форму та терміни про-

ведення буде затверджено Міністерством освіти і науки України до-

датково).  

Вручення документів про освіту планується провести для випус-

кників 9-х класів 8-9 червня, 11-х класів – 28-29 травня. 

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та на-

вчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають са-

мостійно.  

 

Організація навчання хімії  

в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійсню-

ватиметься за типовими навчальними планами, перелік яких подано у 

листі Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 

«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани зага-

льноосвітніх навчальних закладів». 

Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантажен-

ня) на вивчення хімії в основній (табл. 1) та старшій (табл. 2) школах: 

 

Таблиця 1. 

7 клас 8 клас 

8 клас 

(поглиблене 

вивчення 

хімії) 

9 клас 

9 клас 

(спеціалізо-

вані школи з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних 

мов) 

9 клас 

(поглиблене 

вивчення  

хімії) 

1,5 2 4 2 1,5* 4 
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Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення 

хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іно-

земних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії 

у 2009/2010 навчальному році (лист МОН України від 22.05.2009  

№ 1/9-353). 

Таблиця 2. 

10 клас 11 клас 

С
т
а

н
д
а

р
т
 

р
ів

ен
ь

 

А
к

а
д

ем
іч

н
и

й
 

р
ів

ен
ь

 

П
р

о
ф

іл
ь

н
и

й
 

р
ів

ен
ь

 

Р
ів

ен
ь

 

ст
а

н
д

а
р

т
у
 

А
к

а
д

ем
іч

н
и

й
 

р
ів

ен
ь

 

П
р

о
ф

іл
ь

н
и

й
 

р
ів

ен
ь

 

1 1 4 1 2 6 

 

Залишається актуальним питання щодо збільшення кількості го-

дин у 10-11-х класах технологічного (легка промисловість, харчові 

технології тощо) математичного та, особливо, фізико-математичного 

профілів на вивчення хімії за рахунок годин варіативної складової. 

Тексти методичних рекомендацій попередніх років розміщені на сай-

ті Міністерства освіти і науки України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-

requested/methodical-recommendations)  

Нагадуємо, що у випадку, коли години варіативної складової від-

водяться на курси за вибором, то за рішенням навчального закладу 

облік занять з курсів здійснюється на сторінках класного журналу, 

тому що він проводиться для усього класу і виставляється в розклад. 

Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також прий-

мається навчальним закладом. 

Факультативи, гуртки, групові та індивідуальні заняття, що про-

водяться для окремих учнів, чи груп учнів фіксуються в окремому 

журналі. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснювати-

ся за рішенням педагогічної ради. 

 

Програмно-методичне забезпечення 
 

У 2015/2016 навчальному році інваріативна складова навчання 

хімії здійснюватиметься за такими програмами:  

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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7 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хі-

мія. 7-9 класи (затверджена наказом Міністерства № 664 від 

26.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 

585 від 29.05.2015; http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-

prohramy/); 

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Хімія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005; 

8-9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для зага-

льноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, 

«Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закла-

дів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

та технологічного циклу» – К.: Вікторія, 2009. 

10-11 класи – «Хімія. Програми для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний 

рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Те-

рнопіль: Мандрівець, 2011. 

Зміст навчальних програм реалізується через навчальне забезпе-

чення, що має Гриф Міністерства освіти і науки України (табл. 3). 

 

Таблиця 3. 
 

Клас Рекомендовані підручники 

(автори та видавництво) 

Основна школа 

7 

 

«Хімія» підручники для 7 класу ЗНЗ авторів:  

- Ярошенко О.Г.; 

- Савчин М.-В. М.; 

- Попель П.П., Крикля Л.С.; 

- Лашевська Г.А., Лашевська А.А.; 

- Григорович О.В.; 

- Дячук Л.С., Гладюк М. М.;  

- Коваленко В.С., Ляшенко А.Х.; 

- Буринська Н.М.; 

- Василенко С.В., Коваль Я.Ю. 

Додаток 2 до наказу МОН України від 22.07.2015 № 786 «Перелік 

підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 

що можуть друкуватися за кошти державного бюджету» 

В умовах можливої відсутності підручників для організації на-

вчально-виховного процесу в 7 класі загальноосвітніх навчальних 

закладів пропонуємо використати підручники минулих років ви-

дання, враховуючи при цьому зміни у програмі. 

http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/
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8 

 

Буринська Н.М. – К.: Перун, 2008; 

Попель П.П. – К.: Академія, 2008; 

Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2008. 

9 

 

Буринська Н.М., Величко Л.П. – К.: Перун, 2009; 

Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2009; 

Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2009; 

Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2009. 

Старша профільна школа 

10 

Хімія (рівень стандарту, академічний) 

Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010; 

Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2010. 

Хімія (профільний рівень) 

Буринська Н.М., Депутат В.М., Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. – К.: 

Педагогічна думка, 2011. 

11 

Хімія (рівень стандарту) 

Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. – К.: Довкілля-К, 2010; 

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. – К. : Генеза, 2010; 

Якунін Я.Ю. – К. : СИЦИЯ, 2010; 

Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010 

Хімія (академічний рівень) 

Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2011; 

Величко Л.П. – К. : Освіта, 2011. 

Хімія (профільний рівень) 

Величко Л.П. – К. : Перун, 2011. 

 

 

В організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім на-

вчальним закладам дозволено використовувати лише програми та на-

вчальну літературу, що має гриф Міністерства освіти і науки України 

або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань 

освіти. Перелік їх постійно оновлюється, друкується в інформаційно-

му збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщується на 

сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інсти-

туту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).  

Нагадуємо, що відповідно до Листа Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 23.08.2012 р. № 1/9-592 «Про викорис-

тання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах 

у 2012-2013 навчальному році» варіативна складова вивчення хімії 

реалізується тільки через програми факультативів та курсів за вибо-

ром з хімії, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Ви-

моги до їх організації та проведення, а також перелік програм надру-

http://www.iitzo.gov.ua/
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ковано у методичних рекомендаціях щодо викладання хімії у 2014-

2015 навчальному році (Фіцайло С.С., Голомб О.М., Коростіль Л.А., 

Метейко А.В., Філоненко І.О. // Хімія. − Шкільний світ, 2014. − сер-

пень № 15.− С. 4 − 9).  

 

Особливості вивчення хімії в 7 класі 

за новою програмою 

 

У 2015/2016 навчальному році в 7 класі розпочинається вивчення 

хімії за Державним стандартом базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1392. Однією із складових його є освітня галузь 

«Природознавство», мета якої − формування в учнів природничо-

наукової компетентності як базової та відповідних предметних ком-

петентностей як обов’язкової складової загальної культури особисто-

сті й розвитку її творчого потенціалу. Одним із компонентів освітньої 

галузі «Природознавство» є хімічний, який забезпечує засвоєння уч-

нями знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони і методи 

дослідження, навички безпечного поводження з речовинами, формує 

ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини світу, 

вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини. 

У зв’язку з цим ставляться такі завдання навчання хімії в школі: 

 опанувати наукову термінологію, науковий зміст основних хі-

мічних понять, законів; 

 формувати уявлення про методи хімічної науки; 

 розкрити роль хімічних знань у поясненні природи речовини 

суті хімічних явищ, значення хімії в житті людини; 

 сприяти застосуванню хімічних знань на практиці; 

 формувати ключові компетентності учня, його екологічну ку-

льтуру, навички безпечного поводження з речовинами; 

 розвивати здатність до самоосвіти; 

 розвивати експериментальні уміння; 

 виробляти критичне ставлення до інформації хімічного харак-

теру; 

 створити підґрунтя для подальшого навчання хімії у старшій 

школі. 
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Державний стандарт ґрунтується на трьох основних підходах: 

 особистісно зорієнтованому (розвиток різнобічних здібностей 

учнів: академічних, соціокультурних, тілесно-кінестетичних); 

 компетентнісному (формування ключових (уміння вчитися, 

спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математич-

на, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загально-

культурна, здоров’язбережувальна) і предметних (комунікативна, лі-

тературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і 

математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, 

історична і здоров’язбережувальна) компетентностей);  

 діяльнісному (розвиток умінь і навичок застосування здобутих 

знань у практичних ситуаціях (30 % теорії, а 70%  практики), пошук 

шляхів інтеграції із соціокультурним середовищем, природним до-

вкіллям тощо). 

Здобувати хімічні знання учні будуть продовжувати базуючись 

на знаннях отриманих під час вивчення пропедевтичного курсу 

«Природознавство» (5 клас) в межах програми якого вивчалася тема 

«Тіла, речовини та явища навколо нас» (14 годин). Учні познайоми-

лися з такими поняттями: «тіло», «речовина», «атом», «хімічний еле-

мент», «хімічний символ», «молекула», «проста речовина», «складна 

речовина», «органічна речовина», «неорганічна речовина», «чиста 

речовина», «суміш», «горіння», «гниття» тощо. А також вони озна-

йомилися з фізичними та хімічними явищами, фізичними властивос-

тями речовин, агрегатними станами речовин, способами розділення 

сумішей, умовами виникнення та припинення горіння тощо. Тож ви-

вчення хімії в 7 класі повинно базуватися вже на наявних у учнів 

знаннях та досвіді. 

Відповідно до програми на вивчення хімії у 7 класі відводиться 

52 години на рік (1,5 год. на тиждень). Вивчається чотири теми: 

«Вступ» (3 год.), «Початкові хімічні поняття» (21 год.), «Кисень» 

(13 год.), «Вода» (10 год.). 

Опрацьовуючи програму для 7 класу вчителям потрібно звернути 

увагу на те, що її зміст передбачає вивчення науки на рівні складу ре-

човини і триває формування основних хімічних понять «атом», «мо-

лекула», «хімічний елемент», «прості й складні речовини» (після 

пропедевтичного курсу «Природознавство»), а також формуються 

нові поняття «хімічна формула», «валентність», «хімічна реакція» 

тощо. Введено додаткову практичну роботу № 2 «Розділення неодно-
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рідної суміші», яка спрямована на формування умінь правильного по-

водження з речовинами та лабораторним обладнанням, а також опа-

нування різних шляхів розділення неоднорідних сумішей. 

Так, програмою 7 класу не передбачено вивчення теми «Прості 

речовини метали і неметали», оскільки в старшій школі вивчають хі-

мію елементів, у тому числі Феруму. Натомість вивчатимуться теми 

«Кисень» і «Вода», що дає змогу ознайомитися з прикладами простої 

і складної речовини. У цих темах даються уявлення про оксиди й гід-

роксиди, що створює фактологічне підґрунтя для подальшого ви-

вчення періодичного закону в 8 класі. 

Також зазнала змін Традиційна практична робота з добування ки-

сню. Зазвичай у якості вихідної речовини для добування кисню вико-

ристовували калій перманганат. Даний реактив віднесено до прекур-

сорів, а відтак його використання в школах заборонене. Тому добу-

вання кисню з калій перманганату змінено на добування цього газу 

каталітичним розкладом гідроген пероксиду, а вивчення його власти-

востей обмежено лише доведенням його наявності (практична робо-

та № 4 «Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення 

його наявності»). 

Ознайомлення зі структурою періодичної системи перенесено у 8 

клас, де вивчається періодичний закон, зв'язок між розміщенням еле-

мента в періодичній системі та його валентністю. Питання про осно-

вний і збуджений стан атомів вивчатиметься на прикладі атома Кар-

бону в 9 класі, в темі «Початкові поняття про органічні сполуки». 

На відміну від програми з хімії для 7 класу 2005 року, програма 

2015 року Класифікація неорганічних речовин на прості та складні 

супроводжується вивченням теми «Кисень» та «Вода». На прикладі 

кисню, як простої речовини, розглядається закон збереження маси 

речовини, який відпрацьовується при розгляді хімічних властивостей 

сполуки (взаємодія з простими речовинами – реакції сполучення, до-

бування кисню – реакції розкладу, взаємодія зі складними речовина-

ми – повне окиснення).  

Програма містить тему «Вода», оскільки саме вода є найпошире-

нішою речовиною серед складних сполук на нашій Планеті. Вивчен-

ня даної теми дає можливість розглянути воду як універсальний при-

родний розчинник, а на прикладі її хімічних властивостей ознайоми-

тися із взаємодією оксидів та з характером гідратів оксидів.  
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У рамках цієї ж теми учні знайомляться з поняттями про розчин 

та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедев-

тичні знання надавались на уроках природознавства). Виконуючи ла-

бораторні роботи вони навчаються виготовляти водні розчини із за-

даними масовими частками розчинених речовин та випробовують во-

дні розчини кислот і лугів індикаторами. Школярі вчаться 

розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визна-

чення масової частки розчиненої речовини. 

Ще одним нововведенням програми з хімії 2015 року є те, що в 

усіх класах введено нову рубрику «Навчальні проекти», у якій наве-

дено орієнтовні теми проектів. Слід зазначити, що учитель та учні 

можуть пропонувати власні теми. 

Для семикласників це вже відома форма роботи, оскільки про-

грама 5-6 класів пропедевтичного курсу «Природознавство» вже пе-

редбачає залучення учнів до проектної діяльності. Відмінністю цих 

навчальних проектів може бути лише їх рівень складності (тем проек-

ту, його структури та експериментальної складової). Особливості ор-

ганізації проектної діяльності з хімії, система її оцінювання, вимоги 

до запису в класному журналі прописані у листі Міністерства освіти і 

науки України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дис-

циплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчаль-

ному році» та навчальній програмі з хімії.  

Метод проектів, орієнтований на творчу самореалізацію особис-

тості в процесі самостійної роботи учнів під керівництвом учителя, 

відіграє активну роль у формуванні ключових компетентностей учня, 

оскільки потребує самостійного здобуття знань, придбання умінь у 

виконанні практичних дій.  

Учень (учениця) має обрати одну з запропонованих тем і викона-

ти протягом навчального року щонайменше один проект самостійно 

або у групі учнів. Зважаючи на те, що усі теми проектів мають міжп-

редметний характер, головним стає уміння пов’язати набуті в різних 

курсах знання і застосувати їх на практиці.  

Перед початком проектної роботи, для її ефективної організації, 

слід пояснити учням алгоритм його виконання: визначити проблему, 

що буде вивчатися; спроектувати роботу; знайти інформацію; провес-

ти дослідження; презентувати роботу; створити портфоліо. Форма 

представлення (презентація) результатів проекту може бути різною: 
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як у друкованому або мультимедійному вигляді, так і у вигляді ви-

став (вечорів), уроків-конференцій.  

Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за 

самостійно виконане учнем завдання чи особистий внесок у груповий 

проект або за повноту розкриття теми дослідження й презентацію ін-

дивідуального проекту: 

- бали низького рівня учень (учениця) отримує у разі подання ро-

боти (або частини роботи) реферативного характеру, без визначення 

мети й завдань проекту, а також без висновків за його результатами; 

- бали середнього рівня – за фрагментарну участь у дослідженні, 

хоча й за умови її вчасного виконання; 

- бали достатнього рівня – за правильне виконання своєї частини 

роботи у разі, якщо він не брав участі в підсумковому обговоренні і 

формулюванні висновків за результатами дослідження; 

- бали високого рівня – за дослідження з повним розкриттям те-

ми, належним оформленням роботи і презентацією індивідуального 

проекту або точного, вчасного виконання своєї частини спільного до-

слідження, визначенні мети і завдань, активній участі в аналізі ре-

зультатів і формулюванні висновків. 

Захисту проектів можна присвятити частину відповідного за змі-

стом уроку або окремий урок. У такому разі в класному журналі у 

графі «Зміст уроку» робиться запис: «Представлення результатів на-

вчального(их) проекту(ів)» із зазначенням його(їх) тематики. У випа-

дку виконання навчального проекту на уроці у класному журналі ро-

биться запис «Навчальний проект» із зазначенням його теми.  

До прикладу, у 7 класі в темі «Початкові хімічні поняття» одна із 

передбачених тем навчального проекту – «Речовини і хімічні явища в 

літературних творах і народній творчості». Для розкриття теми необ-

хідні знання з хімії, літератури (як української, так і зарубіжної), іно-

земної мови, історії, географії, музичного і образотворчого мистецт-

ва, біології, трудового навчання. Вид діяльності учнів у ході вико-

нання проекту за цією темою залежить від бажання учнів і учителя. 

Цей навчальний проект може бути, наприклад: творчим – тематичний 

вечір за змістом фольклорних творів; рольовим – вивчення технології 

одного з народних промислів і літературних джерел, де цей промисел 

згадується; дослідницьким – вивчення зміни забарвлення деревини 

при обробці її розчинами різних хімічних сполук; інформаційним – 

порівняння творів літератури, музичного образотворчого мистецтва 
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різних народів, де є інформація про речовини і хімічні процеси; прак-

тико-орієнтованим – визначення барвників природного походження, 

що можуть застосовуватися для фарбування тканини, крейди, яєць-

крашанок тощо. Який саме проект виконувати – дослідницький, тво-

рчий, інформаційний тощо – обирають учні. Представлення результа-

тів таких різнопланових проектів на одну тему можна запланувати на 

одному уроці або провести у позаурочний час. 

Така форми навчання хімії є найбільш ефективною. Її запрова-

дження передбачає організацію пізнавальної діяльності школярів як 

на уроці так і в позаурочний час. Це вимагає додаткової роботи учи-

теля: інструктажу учнів щодо виконання теоретичної роботи чи хімі-

чних дослідів, організації й поетапного контролю виконання проекту.  

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках 

педагогічної методичної преси: у журналах «Біологія і хімія в рідній 

школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Хімія. Шкільний світ», 

«Хімія» (видавнича група «Основа»), у науково-популярних журна-

лах для школярів – «Колосок», «Хімія для допитливих», «Країна 

знань» тощо. 

Методичні матеріали для організації роботи над проектами мож-

на знайти також у навчально-методичних посібниках видавництва 

«Шкільний світ» та «ВГ «Основа»». 

Також учителям хімії потрібно звернути увагу на методичні ре-

комендації щодо національно-патріотичного виховання у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641), в яких говориться, 

що одним із шляхів реалізації патріотичного виховання дітей та мо-

лоді через дисципліни природничо-наукового циклу є розкриття здо-

бутків українців у науці і техніці, якими слід пишатися. Отже, у рам-

ках проектної діяльності учням можна запропонувати теми проектів, 

в яких необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й осо-

бистісні якості, улюблені заняття та інтереси учених. Старшокласни-

ки можуть написати есе на тему «Чому можна навчитись у … (того 

чи іншого вченого)». Такі завдання дозволять учням більш глибоко 

осмислити біографію ученого, визначити ціннісні якості особистості 

та висловити власні міркування щодо співвідношення заслуг учених 

та їхніх морально-етичних якостей. Разом з тим для формування по-

чуття патріотизму необхідно у зміст уроку включати відомості про 
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сучасні досягнення українців у різних галузях науки, викликаючи тим 

самим гордість за геніїв свого народу та націю в цілому.  

 

Оцінювання навчальної діяльності учнів 
 

Обов’язковою умовою організації навчальної діяльності учнів є 

система оцінювання, яка визначає рівень засвоєння навчального ма-

теріалу. Основним критерієм оцінювання повинна бути об’єктивність 

та відповідність критеріям.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно 

до Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований в Міністерс-

тві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304), які визначають зага-

льні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів, та орі-

єнтовних вимог затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у сис-

темі загальної середньої освіти» (за новим Держстандартом). 

У навчальній програмі з хімії визначено перелік основних вимог 

до результатів навчання учнів. У цих вимогах опосередковано відіб-

рано ключові компетентності учнів через способи дій на різних пізна-

вальних рівнях, а саме:  

 
початковий рівень  

(розпізнавання) 

учень називає, наводить приклади, описує 

середній рівень  

(розуміння) 

учень розрізняє, ілюструє, складає формули  

і рівняння, наводить означення 

достатній рівень  

(уміння і навички) 

учень пояснює, обчислює, характеризує,  

класифікує, використовує, робить висновки 

високий рівень  

(перенесення знань) 

учень обґрунтовує, аналізує, прогнозує,  

встановлює зв’язки, висловлює судження,  

оцінює 

 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів із 

хімії залишається поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання та державна підсумкова атестація.  

Відповідно до рішення Колегії Міністерства освіти і науки Укра-

їни (протокол № 6/6-20 від 03 липня 2015 року) «Про проведення в 

2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчан-
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ня» в організації та проведенні держаної підсумкової атестації відбу-

дуться зміни, про що буде проінформовано пізніше відповідним нака-

зом.  

При веденні ділової документації (класних журналів, журналів 

інструктажу з безпеки життєдіяльності, інструкцій з безпеки тощо) 

потрібно обов’язково дотримуватися чинних нормативних докумен-

тів і методичних рекомендацій, які можна знайти на сайті Закарпат-

ського ІППО. 

 

Особливості проведення занять у кабінеті хімії 

 

Нагадуємо, що вимоги до обладнання кабінету хімії та проведен-

ня в ньому урочної і позаурочної навчальної діяльності регламенту-

ються пакетом нормативних документів:  

1. Положення «Про навчальні кабінети з природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закла-

дів», затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 14.12.2012 № 1423, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/22576. 

2. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного 

процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноос-

вітніх навчальних закладів, зареєстровано в Міністерстві юс-

тиції України 03.08.2012 за № 332/21644. 

3. Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення за-

нять у кабінетах природничо-математичного напряму загаль-

ноосвітніх навчальних закладів» (Лист Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72). 

4. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-

сорів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.05.2000 № 770).  

5. Зміни в оформленні документації з безпеки життєдіяльності в 

кабінеті хімії (Лист Міністерства освіти і науки України від 

17.07.2013 № 1/9-498). 

6. Організація навчання і перевірки знань, проведення інструк-

тажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в зага-

льноосвітніх навчальних закладах (Лист Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2014 № 1/9-319). 
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Усі ці документи вчителі можуть знайти на офіційних веб-сайтах 

Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua)  

Акцентуємо увагу на тому, що відповідно до Положення про по-

рядок проведення навчання з питань охорони праці в кабінетах хімії 

завідувачі кабінету (лабораторії) або вчителі (викладачі) обов’язково 

проводять з учнями інструктажі з питань безпеки життєдіяльності 

(первинний, цільовий та позаплановий). 

 

У разі затримки із доставленням нових підручників для вивчення 

хімії у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів можна викорис-

товувати підручники попередніх років видання, що збереглися у біб-

ліотечних фондах навчальних закладів:  

1. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. Підручник для 7 класу зага-

льноосвітніх навчальних закладів. – К.: Академія, 2007; 

2. Буринська Н.М. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвіт-

ніх навчальних закладів. – К.: Перун, 2007; 

3. Лашевська Г.А. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвіт-

ніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007; 

4. Ярошенко О.Г. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвіт-

ніх навчальних закладів. – К.: Станіца, 2007. 

Відповідно до нової навчальної програми з хімії у 7 класі вивча-

ються наступні теми: 

- Тема 1. Початкові хімічні поняття; 

- Тема 2. Кисень; 

- Тема 3. Вода. 

Під час опанування тем 1 і 2 учні під керівництвом вчителя змо-

жуть використати змістовну та методичну складову підручників для 7 

класу попередніх років видання. 

Проте, звертаємо увагу вчителів на те, що традиційна практична 

робота з добування кисню зазнала змін. Зазвичай, в якості вихідної 

речовини для добування кисню використовували калій перманганат. 

Даний реактив віднесено до прекурсорів – його використання в зага-

льноосвітніх навчальних закладах заборонено. Тому добування кис-

ню з калій перманганату змінено на добування даного газу каталітич-

ним розкладом гідроген пероксиду. А вивчення його властивостей 

обмежено лише доведенням його наявності: Практична робота № 4 

«Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його 

наявності».  
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В Інтернеті можна ознайомитися з відеоматеріалами щодо прове-

дення цієї практичної роботи: 

http://www.youtube.com/watch?v=nkeniDKGs6Q 

http://www.youtube.com/watch?v=aLXf-NvzTfg. 

Для викладання теми 3 «Вода» вчителя можуть використовувати 

змістовну та методичну складову відповідних розділів у підручниках 

з хімії для 8 та 9 класів попередніх років видання.  

Однак, слід зазначити, що вивчення хімічних властивостей води 

дає змогу розглянути взаємодію окремих оксидів з водою лише для 

ознайомлення з характером гідратів оксидів. Це забезпечить мініма-

льну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні власти-

вості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного 

зв’язку у 8 класі. 

У 7 класі на уроках хімії триває формування поняття про розчин 

та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедев-

тичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчають-

ся виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісно-

го складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини. 

Подальше вивчення цієї теми буде відбуватися у 9 класі. 

Додаткові матеріали для вчителя хімії, опис нових технологій на-

вчання можна відшукати на сторінках фахових видань. Окрім цього, 

багато інформації можна отримати за допомогою електронних ресур-

сів.  

Наприклад: 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/ 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%B

C%D1%96%D1%8F_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/7klas/ 

http://www.teacherjournal.com.ua/multimedjnij-urok/5032-xmya-7-

klas-tema-qvstupq.html 

http://naurok.in.ua/load/khimija/7_klas/44 

http://metoduchka.com/category/tochni-nauky/himija/7-klas-himija/ 

https://sites.google.com/site/himiauskoli/rozrobki-urokiv 

http://schoolchem.ho.ua/Lessons.htm 

http://metodportal.com/taxonomy/term/36. 

http://www.youtube.com/watch?v=nkeniDKGs6Q
http://naurok.in.ua/load/khimija/7_klas/44
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ  ЦИКЛ 

 

Віднедавна предмети художньо-естетичного циклу об’єднані у 

освітню галузь «Мистецтво». Основною метою освітньої галузі «Ми-

стецтво» є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, 

оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяль-

ності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних 

мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а 

також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного 

самовираження. Мистецтво у системі сучасної освіти розглядається 

як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пі-

знавальний і виховний потенціал пов’язаний з естетичною природою, 

завдяки якій осягаються потаємні найскладніші процеси духовного 

життя людини, її внутрішнього світу. Освітня галузь «Мистецтво» 

включає такі предмети «Образотворче мистецтво», «Музичне мисте-

цтво», «Мистецтво». Нагадуємо що заклад має право самостійно оби-

рати предмети галузі для затвердження у навчальних планах шкіл, 

проте необхідно пам’ятати, що незалежно від того як називаються 

предмети у 1-4 та 5-7 класах відповідно до нових навчальних програм 

має вичитуватися впродовж року 72 години навчального часу (36 год. 

– образотворча домінантна складова лінія + 36 год. – музична доміна-

нтна складова лінія). 

Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах 

особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених 

в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, 

навчальних планах, програмах. 

2015/2016 навчальний рік – четвертий рік впровадження нових 

навчальних програм для початкової школи, створених відповідно до 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвер-

дженого Постановою КМУ №462 від 20.04.2011. Відповідно, вивчен-

ня мистецьких дисциплін у 1-4 класах здійснюватиметься за новими 

навчальними програмами, затвердженими МОНмолодьспорту 

(наказ від 12.09.2011 №1050): 

 «Музичне мистецтво» (авт. Л.Хлєбнікова, Дорогань Л.О., Івах-

но І.М., Кондратова Л.Г., Корнілова О.В., Лобова О.В., Міщенко Н.І.); 

 «Образотворче мистецтво» (авт. Шмагало Р.Т., Марчук Ж.С., 

І.Б.Вачкова, Чорний О.В., Гнатюк М.В.); 
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 «Мистецтво» (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна 

Н.В., Дмитренко О.М.). 

Програми розміщені на веб-сайті Міністерства освіти і науки 

України (www.mon.gov.ua), видані у видавництві «ВД «Освіта», 2012 

р. та фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта». 

Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних 

планів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних 

мов, з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) 

циклу, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з по-

глибленим вивченням окремих предметів (додатки № 3, 4, 5, 8 до на-

казу МОНмолодьспорту від 03.04.2012 №409 «Про затвердження Ти-

пових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 

ступеня») на вивчення предметів художньо-естетичного циклу перед-

бачено 1 навчальна година, з інваріантної складової. З метою повної 

реалізації вимог освітньої галузі «Мистецтво» державного стан-

дарту рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок 

варіативної складової навчального плану. 

Наголошуємо, що робота з підручником повинна бути одним з 

видів діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін. З метою про-

будження й поглиблення в учнів початкової школи інтересу до худо-

жнього пізнання через різноманітні форми мистецької діяльності; ро-

зкриття внутрішнього потенціалу кожного учня, незалежно від рівня 

його мистецьких здібностей; виховання впевненості у власних мож-

ливостях пізнавати навколишній світ і мистецтво, створюючи власні 

інтерпретації творів; релаксації як забезпечення емоційного комфорту 

дитини з предметів художньо-естетичного циклу введена мотива-

ційна шкала оцінювання учнів, тобто оцінювання без балів. 

У 2015/2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть 

зміст загальної мистецької освіти за програмою «Мистецтво» (авт.  

Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук,  

О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овінніко-

ва), яка включає три блоки «Музичне мистецтво», «Образотворче ми-

стецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура про-

грами передбачає єдиний тематизм за роками навчання (однаковий як 

для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, 

так і для інтегрованого курсу). Якщо у попередніх класах основної 

школи учні засвоювали особливості мови різних видів мистецтва (5 

кл.), палітру мистецьких жанрів (6 кл.), то у 7 класі вони мають озна-
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йомитися з новітніми явищами в мистецтві в єдності традицій і нова-

торства (тема навчального року «Мистецтво: діалог традицій і нова-

торства»).  

Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, 

адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки 

кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтво» і «Обра-

зотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво».  
Основними видами діяльності учнів на уроках мистецьких дис-

циплін залишаються: художньо-творче самовираження дитини (спів, 

музично-творча та художньо-творча діяльність); сприймання, інтерп-

ретація та оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й 

засвоєння відповідної мистецької термінології. 

Учні 8 класів продовжать своє навчання за навчальною програ-

мою «Музичне мистецтво. 8 клас» (авт. Фільц Б. та ін.) (вид. «Пе-

рун», 2005 р.).  

У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є 

художня культура, яка вивчається за програмою «Художня культура» 

авт. Л.Масол, Н.Миропольська (вид. «Перун», 2005 р.). Її зміст є логі-

чним узагальненням вивченого учнями на уроках мистецьких дисци-

плін у 1-8 класах та пропедевтикою подальшого вивчення художньої 

культури у старшій профільній школі.  

Звертаємо увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства 

(лист МОН від 27.01.2009 № 1/9-55), зважаючи на мистецьке напов-

нення змісту предмета, місцевим керівним органам освіти рекомен-

довано під час комплектації педагогічних працівників передбачити 

годинне навантаження з художньої культури насамперед учителів му-

зичного чи образотворчого мистецтва. 

Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мисте-

цтва, і тому, найдоцільніше більшість із них будувати за методом ху-

дожньо-педагогічної драматургії, який спрямований на активізацію 

емоційного ставлення школярів до мистецтва. Він сприяє створенню 

атмосфери зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна 

функція полягає, насамперед, у тому, щоб допомогти учням зрозумі-

ти, пережити емоційно-естетичний досвід, втілений в образній струк-

турі твору мистецтва. Окрім того, цей метод покликаний перетворити 

процес пізнання мистецтва на цікаву і захоплюючу гру. Гуманізація 

навчально-виховного процесу передбачає здійснення особистісно орі-

єнтованого спілкування з учнями а, отже, вимагає перебудови навча-
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льного процесу від научіння до фасилітації. В наслідок чого головна 

функція сучасного вчителя трансформується від надання певного об-

сягу знань до зацікавлення предметом навчання, пошуку завдань, які 

відповідатимуть і здібностям, і можливостям кожного школяра 

Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже 

зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мис-

тецтва та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо-

практична, творча). Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність 

учнів з предметів художньо-естетичного циклу у 1-8 класах може 

проводитись у різних формах окрім письмових (запис учнями будь-

якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних 

робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне 

навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання 

письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для ор-

ганізації творчої мистецької діяльності. Звертаємо увагу на те, що пи-

сьмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музи-

чного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» не проводяться. 

Навчання художньої культури має базуватися на положенні: «Го-

ловне – не кількість інформації і набутих знань, а накопичення осо-

бистісного художньо-естетичного досвіду».  

Саме тому рекомендуємо педагогам художньої культури перейти 

із площини монологічного викладу навчального матеріалу у площину 

конструювання діалогу між учнями. Цьому сприятиме використання 

різноманітних форм роботи на уроці, зокрема, інноваційних худож-

ньо-педагогічних технологій – інтегративних, проблемних, інтерак-

тивних (дискусії, диспути), проектних (індивідуальні, групові та ко-

лективні проектні завдання), переважно замінюючи монологічну фо-

рму подачі матеріалу на діалогічну. Звертаємо увагу, що проектна ді-

яльність має організовуватися на добровільних засадах: це стосується 

як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і форм презентації. 

Проектну діяльність учнів треба ретельно планувати, поетапно відс-

тежувати й оцінювати результати. Вчителеві доцільно стежити за ви-

конанням проектів, допомагати учням організовувати свою роботу, 

вчасно коректувати її, консультувати в разі виникнення труднощів.  
Крім того, у старшій профільній школі важливим постає завдання 

професійної орієнтації учнів. Для цього слід зокрема у профільних 

класах посилити практичну спрямованість курсу через систему спеці-
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альних творчих завдань з урахуванням інтересів учнів, які водночас 

виконують функцію «професійних випробувань» з метою реалізувати 

й перевірити здібності учнів.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основ-

ними видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних Вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у сис-

темі загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 № 1222). 
Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та 

виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми про-

грам з музичного мистецтва розраховані на вивчення впродовж семе-

стру. У цих випадках з метою узагальнення вивченого доцільно здій-

снювати проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів. Темати-

чні оцінки з художньої культури у 10-11 класах виставляються після 

вивчення відповідного розділу програми. При виставленні тематичної 

оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підля-

гали оцінюванню протягом вивчення теми розділу. Тематична оцінка 

не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на 

підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динамі-

ка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протя-

гом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність 

змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.  

Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета 

«Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпре-

тацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання твор-

чого спрямування (наприклад, відтворити прослухану музику за до-

помогою елементарних музичних інструментів, рухів, голосу, приду-

мати назву до музичного твору, продумати інструментарій для музи-

чного супроводу твору, прослуханого на уроці, виконавський план 

пісні, проаналізувати звуки, створити імпровізацію (вокальну інстру-

ментальну, ритмічну, мелодичну тощо). З предмета «Образотворче 

мистецтво» домашні завдання мають носити випереджувальний хара-

ктер, та бути зорієнтовані на спостереження, аналіз, інтерпретацію, 

рідше – замальовки ескізного характеру з натури, з пам’яті предметів, 

краєвидів тощо. Домашні завдання з художньої культури можуть бу-

ти практично-творчого чи дослідницько-пошукового характеру (зок-

рема, виконання проектів, створення композицій у різних мистецьких 

стилях тощо). 
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ДОДАТКИ 
 

Міністерство освіти і науки України рекомендує: 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ 4-Х ТА 7-Х КЛАСІВ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомен-

дацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 
 

1. Початкова школа – 4 клас 

2. Українська мова і література – 7 клас 

3. Зарубіжна література – 7 клас 

4. Мови та літератури національних меншин – 7 клас 

5. Іноземні мови – 7 клас 

6. Історія України – 7 клас 

7. Всесвітня історія – 7 клас 

8. Математика – 7 клас 

9. Інформатика – 7 клас 

10. Географія – 7 клас 

11. Біологія – 7 клас 

12. Фізика – 7 клас 

13. Хімія – 7 клас 

14. Трудове навчання – 7 клас 

 

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-

виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноо-

світніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» 
 

Додаток 
 Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах  

 Науково-методичні матеріали «Революція гідності та агресія Росії проти 

України» 

 Лист Міністерства № 1/9-593 від 14.11.2014 «Методичні матеріали Украї-

нського інституту національної пам’яті до 81 роковин голодомору пам’яті тих, 

хто чинив спротив геноциду» 

 Лист Міністерства № 1/9-592 від 30.08.2013 «Методичні рекомендації 

щодо оцінювання  результатів навчання російської мови та інших мов націона-

льних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де 

навчаються рідною мовою або її вивчають»  

 Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-

виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових 

дисциплін в основній школі" 

 Лист Міністерства 1/9-266 від 26.05.2014 "Про використання Методичних 

матеріалів  «Вимоги безпеки для учнів під час канікул»" 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4318-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4318-
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1-pochatkova-shkola-4-klas.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/2-ukrayinska-mova-i-lit.-7.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/3-zarubizhna-literatura-7.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/4-movi-ta-literaturi-naczmenshin-7.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/5-inozemni-movi-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/6-istoriya-ukrayini-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/7-vsesvitnya-istoriya-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/8-matematika-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/9-informatika-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/10-geografiya-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/11-biologiya-7.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/12-fizika-7.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/13-ximiya-7.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/14-trudove-navchannya-7-kl.docx
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/tmp3bf3.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/patriotichne-vix-metodichni-19-05-2015.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/patriotichne-vix-metodichni-19-05-2015.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.zip
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.zip
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-593-14112014.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-593-14112014.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-593-14112014.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-shhodo-oczinyuvannya-rezultativ-navchannya-mov-naczionalnix-menshin.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-shhodo-oczinyuvannya-rezultativ-navchannya-mov-naczionalnix-menshin.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-shhodo-oczinyuvannya-rezultativ-navchannya-mov-naczionalnix-menshin.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-shhodo-oczinyuvannya-rezultativ-navchannya-mov-naczionalnix-menshin.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/zbirnyk-19-20-21-2014-(3)-11.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/zbirnyk-19-20-21-2014-(3)-11.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/zbirnyk-19-20-21-2014-(3)-11.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metod.-materiali-dlya-uchniv-pid-chas-kanikul.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metod.-materiali-dlya-uchniv-pid-chas-kanikul.pdf
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Додаток 

 Створення єдиної перспективної системи щодо реалізації питання спів-

праці між дошкільною та початковою освітою 

 Науково-методичний супровід реалізації наступності дошкільної та поча-

ткової освіти в округах 

 Наступність у роботі дошкільного навчального закладу №17 та спеціалі-

зованої школи №8 міста Червонограда Львівської області 

 Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оціню-

вання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчаль-

них закладів" 

 Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтов-

них вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у сис-

темі загальної середньої освіти" 

 Лист Міністерства № 1/9-383 від 30.05.2013 "Про організацію навчально-

виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 

2013/2014 навчальному році" 

 Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструк-

тивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації 

навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього на-

вчального закладу" 

 Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструк-

тивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у 

кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноо-

світніх навчальних закладів" 

 Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013  "Про організацію навчально-

виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчен-

ня базових дисциплін в основній школі" 

 Лист Міністерства № 1/9-581 від 28.08.2009 "Про методичні рекомендації 

щодо застосування елементів  двомовного навчання" 

  

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-

методичних рекомендацій із базових дисциплін"  

1. Біологія. Екологія. Природознавство 

2. Географія 

3. Економіка 

4. Захист Вітчизни 

5. Іноземні мови 

6. Інформатика 

7. Математика 

http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-266-26052014.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/111111111111.pptx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/111111111111.pptx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/2222222222222222.pptx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/2222222222222222.pptx
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/1_9-74.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/1_9-74.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/1_9-74.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%B2%D1%96%D0%B421_08_2013_1222.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%B2%D1%96%D0%B421_08_2013_1222.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%B2%D1%96%D0%B421_08_2013_1222.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2013-2014-2-klas-(1).pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2013-2014-2-klas-(1).pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2013-2014-2-klas-(1).pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/503.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/503.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/503.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/503.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/497.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/497.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/497.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/497.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-368.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-368.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/lmon-1-9-368.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metod-rekom.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metod-rekom.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/1-9-426.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/1-9-426.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/bio-eko-pripoda.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/geo.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ekonom.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/zah-vitch.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/inoz-movi.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/inform-2.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/matem.pdf
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8. Основи здоров'я 

9. Початкова школа 

10. Предмети суспільно-гуманітарного спрямування 

11. Світова література 

12. Трудове навчання. Креслення 

13. Українська література 

14. Українська мова та рідні мови, інтегровані курси Література 

15. Українська мова 

16. Фізика. Астрономія 

17. Фізична культура 

18. Хімія 

19. Художньо-естетичний цикл 

  

Лист Міністерства № 1/9-454 від 09.06.2011 "Про особливості  організації 

 навчально-виховного процесу в загальноосвітніх  навчальних закладах у 

2011/12 навчальному році" 

1. Астрономія 

2. Біологія 

3. Географія 

4. Економіка 

5. Захист  Вітчизни 

6. Іноземні мови 

7. Інформатика 

8. Історія 

9. Курси морально-духовного спрямування 

10. Людина і світ 

11. Математика 

12. Основи здоров'я 

13. Основи правознавства 

14. Основи філософії 

15. Початкова школа 

16. Предмети художньо-естетичного циклу 

17. Світова література 

18. Трудове навчання (технології), креслення 

19. Українська та рідні мови, та інтегровані курси Література 

20. Українська література 

21. Українська мова 

22. Фізика 

23. Фізична культура 

24. Хімія 

http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/osn-zdor.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/pochat-shkola9.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/susp-gromad.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/svit-lit.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/trud-kresl.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukr-lit-(2).pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/1-9-426.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukr-mova-(1).pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fiz-astronom.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/fizra.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/himiya.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-eksp.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/list.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/list.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/list.pdf
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1astronom.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/2biolog.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/3geogr.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/4ekonom.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/zah-vitch.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/6inoz-m-(1).pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/7inform.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/8istor.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/9kursy.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/10liyd-svit.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/11matem.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/12osnov-zdor.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/13osn-prirod.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/14filos.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/pochat-shkola9.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/16estet.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/10liyd-svit.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/18trud.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/19ukr-ridni-m.pdf
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